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ságosan alaposan, de elég szellemesen. Mert 
tudja, miről van szó. A fér j unja a felesége 
barátait és nagylakarit. És ehhez a munká-
lathoz igénybe veszi egy . . . hogy is mond-
jam . . . egy utcai lány segítségét. Ez az öt-
let, mondhatnám, ez a darab nagyon tetszett 
neuem. Mert az egész darab egyetlen ötlet, 
— de legalább jó ötlet . . . 

— Igen . . . Csakhogy . . . 
— Mit csakhogy.' . . Azt akar ja mon-

dani . . . a férj kitakarít ja a felesége ud-

„Hogyan hasonlí thatja össze a hölgyeket azzal a 
nővel?" 

LUKACS ÉS Z. MOLNÁR 

,Mimi vagyok" 
LUKÁCS ÉS ILOSVAI RÓZSI 

Vígszínház: Nagytakarí tás (Mészöly ieh 

— Nagytakarítás. Ez a maga szakmája, 
asszonyom. Mit szól a főpróbához? 

— Nálam is éppen nagytakarítás van. 
Ilyenkor én mindig főpróbára megyek. 

— Olyan gyakran van magánál nagyta-
karítás? De komolyan. Érdekel a szakvéle-
ménye. 

— Nagytakarítás egy uriháznál, ahol a 
ház asszonya egyáltalán nem törődik a ta-
karítással. Mindenesetre érdekes, hogy ezt a 
műveletet a ház ura végzi el, ha nem is tul-
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olyan egyszerű kirúgni a házból . . . Mert. 
mint igazi nőhódító, — a férjjel éppei 
olyan kitűnően tud bánni, mint a nővel — 
és a mesterségének ez a kifinomultabb ré 
s z e . . . És amikor arról van szó, hogy fele 
ségül vegyen egy nőt, éppen olyan straté 
giad pontossággal lud a kellő pillanatba! 
védekezni és visszavonulni, mint tániiadn 
és előrenyomulni. Voltaképpen ő meg a 
utcai lány a darab igazi figurái. Mind i 
kettő, hivatásuk magaslatáról erkölcsi ma 
lasztban részesitik a ladies and gentleme 
társaságát és ez épületes oktatásnak jó 
hasznát veszi a darab kibonyolitása és 
közönség mulató kedve is. 

— És az előadás? 
— Gombaszögi Frida ragyogóan szép é 

nagyúri. Minden, ami történik, — amir 
őkörülötte történik minden — érdekessé í 
izgalmassá válik. Nem? 

— Teljesen egy véleményen vagyunk. 
—- És Ilosvay Rózsi? 
— Nagyon szeretem. Tehetséges szinészni 

Amit ő tud, alig tudja más jobban. 
— Az uraik? 
—. Rajnay Gábor elmés, friss, közvetle 

mintha rögtönözne. Megvan az az adom 
nya, hogy mérsékelten mulatságos viccek 
kitűnően tud elmondani. És a többiek 
mind: kitűnőek. 

RAJNAI GÁBOR 
Vígszínház: Nagytakarí tás (Mészöly felu.) 

varlóját; de hát mi lesz a takarítás után . . . 
Én megmondom. Ujabb nagytakarítás, mint 
minden rendes házban. De miközöm van 
nekem ahhoz, mi történik a darab után. Én 
darab után megyek ebédelni vagy vacso-
rázni, kiegyezem, ha közben jól mulattam. 

— És jol mulatott? 
— Nagyon. Először is találtam egy na-

gyon finom gondolatot a darabban. A férj, 
a saját családjában és társaságában egyetlen 
embert tart méltónak, hogy sorsdöntő cse-
lekedeteit vele megbeszélje. Az inasát. És a 
felesége, barátaival szemben egyetlen méltó 
elleniedét, az utcai lányt. Maga persze azt 
mondja, az a lány ugy beszél a szakmájá-
ról, mintha Schopenhauerben olvasta volna 
ennek az üzletágnak társadalmi fontossá-
gát . . . De én igen kedves dolognak tartom, 
hogy ebben a körben nem lévén szükség az 
ő hivatásbeli szolgálataira, az utcai lány ki-
tanitia az uri vendégséget az igazi tisztes-
ségre . . . Az angol Raskolnikow Sonjá-ja 
egészen kedves karrikatura . . . 

— Meg aztán van itt egy igazi vígjátéki 
figura, speciálisan angol gentleman, — 
ezt a tipust nem is igen isimerhetjük más-
honnan. Ennek azt mondja a férj , ha még 
egyszer itt találja a feleségénél, ugy rúgja 
ki, hogy legurul a lépcsőn. . . Mit gondol, 
affér lesz ebből, — segédek, jegyzőkönyv? 
A fiatal ur nyugodtan issza tovább a fé r j 
whiskyjét és olyan előkelő hidegséggel go-
rombáskodik tovább, mint akit nem lesz 

,,Még ma elmegyek innét" 
LUKACS ÉS GOMBASZÖGI FRIDA 

Vígszínház: Nagytakarí tás (Mészöly felu. 



s z í n h á z i é l e t 

„Abbahagytam életem legnagyobb müvét" 
— mondja Móricz Zsigmond 

Móricz Zsigmond dolgozószobájában vagyunk. Semmi 
különös exotikum nincs a szobában. Semmi fantasz-
tikus. Még Íróhoz illő rendetlenség sincs. A könyvek 
a polcokon katonás glédában állanak. Egy szemer-
nyi por sincs ra j tuk , olyan tiszták és frissek, mint 
reggeli mosdás után a gyermek. 

Az Íróasztal mögött amerikai nagy irószék, mely 
előre, há t ra s körbe fordul, mellette kis furcsa tipusu 
írógép. Az írógép most nem kattog. Nem kattog 
már több mint három hónapja. 

Csak a különös alakú és furcsa hintaszék ring és 
benne Móricz Zsigmond — r ingat ja magát varázsla-
tos álmokba. Ezekből az álmokból azonban az Írógép 
betűi nem mondanak el semmit. 

— Ebben a karosszékben ringatom 
magam néha reggeltől estig, — mondja 
Móricz Zsigmond. — Ugy ülök, mint a 
vonatban : Csak megy, rohan az élet és 
ki tudja, hol fogunk megállni. Lehet, 
hogy meg sem fogunk állani olyan ál-
lomáson, ahol vetni fognak — és ahol 
aratni is fognak. 

— Ugy érzem, hogy fizikailag telje-
sen egészséges vagyok. Belül azonban, 
azt hiszem, nincs valami rendjén. Azon-
ban magam sem találom a hibát. Talán 
nem is keresem. 

— Érzem, hogy élő öngyilkosság, 
amit csinálok. 

— Azonban nekem fizikailag élnein 
kell tovább, hiszen itt van körülöttem 
az én kis nyájam, az én drága kislá-
nyaim, akiknek én vagyok a pásztora. 
Mondják, hogy az iró a papiroson, a 
müveiben éli ki igazában fájdalmait, az 
örömeit. Nálam megbukott ez az elmé-
let : én ma csak a fájdalmat élem. Ehhez 
az irás közel sem férhet. 

— Nem tudok dolgozni. 
Nem tudok rendbejönni. 
— Engem a csendes, nyu-

godt élet, harmónia inspirált. 
Ez a harmónia megbomlott. 
A csend, ami körülvesz, bánt 
és f á j . . . Azt is megpróbál-
tam. Menekülni gondolataim 
elől. Szórakozni ilyenkor jó 
lelki medicina, de: semmise 
tud lekötni. Menekülök az 
emberek elől. A barátaim 
elől, pedig kedvesek nekem... 

— A zene is leköt, — ideig-
óráig. Valaki bevitt a moziba, 
azóta különös és furcsa él-
mény számomra a film. Robin 
Hood. Csupa egészség. Csupa 
harc, lázadás, küzdelem az 
életörömért. Pompás bravú-
ros fickó, Fairbanks, örökös 
és vidám mosollyal szája kö-
rül. És a Talmadge — Norma 
Talmadge. Sok finomság van 
benne, sok fájdalom az arcá-
ban. 

Itt megszakadt a beszélgetés néhány pil lanatra. 
Ezzel a néhány szóval elkalandozott az iró a 
múltba . . . A jövőbe. Ki tudja hova. A tenverével 
megtörli a szemét. Nem tudni, hogy a könnyek 
fátyolozzák-e el a kék szemeket, vagy pedie azt a 
különös álmot hessegette el a szemeiből, amit a sza-
vai hoztak. 

— Egyetlen tervem sincs, amit meg 
akarnék, vagy meg szeretnék valósítani. 

— Abbahagytam a derekán a Nyugat-
ban megkezdett regényemet, a „Kama-
szok"-at. Amikor elkezdtem irni, lángol-
tam : ez lesz az életem legnagyobb mü-
ve, — hogy ez lesz majd az én nagy 
regényem. Abbahagytam . . . Mindent 
abbahagytam, ami munka . . . Nem ta-
lálom a magam kedvét benne. Már pe-
dig, ha egy munkás nem örül munkájá-
nak, ha a művésznek nem fontos saját 
müve, senkinek se lehet az fontos, mert 
a művész önmagán keresztül lát és akar 
mindent . . . 

— És én nem akarok semmit. Egye-
lőre semmit. 

— Különös, — az a különös számom-
ra, hogy vannak pillanatok, percek, 
órák, amikor azt hiszem, hogy nem élek, 
mégis folytatódik tovább. Nem nélkü-
lem ! Hanem velem, Velem, ahogy az-
előtt volt. A régi problémáimmal, az Író-
gépemmel, a tollammal, a könyveimmel, 
amelyekre most rá sem tudok nézni. 

— Árvának, mostohának és elhagyott-
nak érezhetik magukat, szegények. 
Most jelenik meg az első mosoly Móricz Zsigmond 

arcán. Talán boldog is volt abban a pillanatban, 
amikor tudatára ébredt , hogy könyvei vele együtt 
úvz:-ck. 

MÓRICZ ZSIGMOND a dolgozószobájában 
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Le kéne tagadni magam, hogy nem 
élek, hogy nem vagyok jelen a világon. 

Náthám van. 
Lám és direkte jelentkezem. Föladom 

magam. Fuj. 
Én nem tudom, mi kerget, mi kénysze-

rít, hogy itten kompromitáljam magam. 
Talán megkönnyebbülést remélek a val-
lomásom után, mint a bűnös. Talán meg 
akarom sajnáltatni magam, hiszen az 
valami öröm, valami elégtétel, ha saj-
nálják az embert. Vagy virtust akarok 
tenni evvel a teljes tökéletes őszinteség-
gel. Esetleg az a misztikus hajlam ösztö-
nöz, az hogy csúnyát mondjak maaam 
felől, hogy vétsek az érdekeim ellen, 
hogv üldözzem és büntessem magamat. 
Ez kérem . . . 

Ááh. Most olyant tüsszentettem tudni-
illik, hogy az egész világ szétrepedt és a 
fejem is utána hullott a tűzbe-ködbe me-
rült mindenségnek. 

Igen. Azt akartam mondani, várjanak, 
másik zsebkendőt veszek. 

Bocsánat, nincs tűz. Én trombitáltam. 
Magamnak is majd meghasadt a dobhár-
tyám. 

Jaajh. Mit is? Azonnal. A: összes Sza-
mosok és Körösök megáradtak és az én 
orromon át törnek az országra. 

Sirok. A szemem sajnálja az orromat. 
Én különben semmi szívfájdalmat nem 
érzek. Nem, ép azt akartam mondani,_ 
há-há-há-háp . . . 

Megvolt. 
Jaj de csudás karácsonyfa szikrázott a 

szemem előtt. Az égig ért. Úgyse volt az 
ünnepen karácsonyfám. 

Mondom nem fáj a szivem, a könnyeim 
ugy hullanak, mint a haszontalan asszo-
nyoké, mikor igazolják magukat. Sőt, 
azt akartam éppen levezetni, hogy a 
pszihénkben bizonyos perverz élvezet az 
ha-ha-ha-ah, na már megint. . . booor-
zasztó ez. 

Tudniillik ha bántjuk, csufitjuk, meg-

gyalázzuk magunkat mások elölt. Rossza-
ság ez tőlünk? A magunk személyében 
is fogunk egy embertársat, akti kínozha-
tunk? Vagy valami jóféle hajlam? Föl-
menteni másokat a saját hibáik nyo-
mása alól, vigasztalni, megenyhíteni, s 
őket is önismeretre birni, emberiesíteni? 
Hát há . . . á . .. há . .. 

Pardon, az Atlanti Óceánnal volt egy 
kis elintézni valóm. 

Az orrom ugy fáj, hogy már nem is 
érzem. Viszont az ujjam fáj, ha tapoga-
tom a cimpáimat. Szúrnak és égnek mint 
a meggyújtott tövis. A fejem olyan da-
gadt mint a luftballon. Alig birom a 
nyakamon tartani. S oly finom, és oly 
antik fájdalommal esik félre, mint Niobe 
eszméletét vesztő panaszos feje. 

Gyalázatos állapot. 
Mondjuk, szerelemnek adtam magam 

és ma volna az első szent csókolózás. 
Há . . . áh .. . azoddal aggyatok . . . a 

zsebkeddőb . . . ibádlak. 
Mondjuk király vagyok és ma koro-

náznak a mámoros nemzet előtt. 
Forradalmár vagyok és visznek a 

bakó elébe. A pallós emelkedik, én föl-
veszem a fejem, dicsőt, örököt akarok 
még a Földnek üzenni: 

Há-háp-hápp . . . 
És letüsszentem a fejem, miközben 

egetveröen röhög a nép, ameluért meg-
halok. Szép Ernő 
V W W W W k W / V W W V W V W W W t 

Gaál Franci Magyarország 
tennisz-világbajnoKnö jelöltje 

Az egyik legelter-
jedtebb angol ú j -
ság, a People leg-
utóbbi számában 
Gaál Franci fény-
képét közli. A kép 
aláirása a követ-
kező: 

Mme Franciska 
Gaál, a magyar női 
lenniszbajnoknő bí-
zik benne, hogy az 
idei wimbledoni vi-
lágbajnokságban jó 
eredményt ér el. 

Gaál Franci, amint 
értesült a , ,People" 
közleményéről, sür* 
gősen tanulni kez-
dett tenniszezni. Nem 
aka r j a kompromi-
tálni a mindig jól 
értesült angol sa j -
tót. Inkább meg-
nyeri a tenniszvi-
lágbajnokságot. 

Mme. Franciska Gaal, the Hungarian lady 
tennis champion, "who hopes to give a 
good account of herself at Wimbledon 
next season (according to Budapest new» 

paper»). 
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A n i W H A Z I E L E T T O R V E M V i l E M 

A T I » ! « I G 4 Z 4 T 

V A L L J A : 

Talán még sohasem kerü l t a Színházi Élet tö rvényszéke elé érdekesebb vádlot t , mint Budapes t leg-
ú jabb exot ikus vendége : Teiko Kiwa, a vi lághirü j apán énekesnő, aki a Pi l langó kisasszonyban töké-
letes énekével és megrázó já tékáva l olyan pé ldá t lan siKert a r a t o t t , amellyel valósággal elhoinályositotta 
a leghíresebb európa i énekesnők emlékét is. B ű n b á n ó a n állott az i l lusztris vádlot t a bí róság elé. ahol 
:i7. alábbi töredelmes val lomást te t te : 

Vezeték- és keresztneve 1 Kiwa Teiko. 
Van a nevének valami jelentése ? Hogyne, 

náiunk minden névnek van valami értelme. 
Teiko azt jelenti, hogy: „hűség", Kiwa pedig 
azt, hogy: „boldogság hullámai". 

Hol született 1 Yokohamában. 
Hány éves ? Ma még nem kell hazudnom : 

huszonkettő. 
Családi állapota ? Hajadon. 
Ki fedezte fel 1 Sarcoli olasz tenorista, aki 

14 éves koromban egy tokioi társaságban 
énekelni hallott. 

Hol tanult énekelni ? Milanóban, a hires 
Vanzo professzornál, akihez 5 évvel ezelőtt 
utaztam el hazulról. 

Kitől örökölte a tehetségét 1 Semmiesetre 
sem a családomtól, amely — édesatyám elő-
kelő diplomata lévén — még ma sem tud 
belenyugodni konzervatív, japán fogalmak 
szerint való „elzüllésembe." 

Mikor és hol lépett fel először 1 Lissza-
bonban, 1921-ben. 
. Mi volt az első szerepe ? Természetesen a 
Pillangó kisasszony. 

Hányszor énekelte négy év óta 1 Vagy két-
százötvenszer. 

Hol mindenütt 1 Oroszország, Skandiná-
via és Anglia kivételével Európa és Ame-
rika valamennyi számottevő nagyvárosában. 

Mi a kedvenc szerepe 1 Természetesen a 
l'ülangó kisasszony. 

Hány szerepet tud ezenkívül? A Bohém-
életet, Mascagni Iris-ét, Donizetto Don Pas-
quali-ját és még hét nagy szerepet. 

Hány nyelven beszél 1 Olaszul, franciául 
»s angolul folyékonyan, németül, spanyolul 
;s portugálul pedig szintéit tudok. Es talán 
apánul sem felejtettem még el egészen, bár 
it év óta nem igen van alkalmam gyakorolni 
ízt az ép oly szép, mint nehéz nyelvet. 

Hol lakik ? Milanóban van rendes Iaká-
;om, ahol egy-egy hétig szoktam pihenni 
[ét-három hónapig tartó turnéim után. 

Ki a kedvenc irója ? Dickens. 
Ki a kedvenc festője ? Tizian. 
Ki a kedvenc komponistája 1 Szinte félve 

nondom ki : Wagner. 
És Puccini 1 ö operaszerzőnek nagyobb, 

lint zeneszerzőnek. 
Ismerte személyesen ? Hogyne, többször is 

iláuíoztunk és ilyenkor az elképzelhető leg-

nagyobb jelét adta megelégedésének : nem 
szidott meg. 

Hol kapta legnagyobb honoráriumát 1 
Buenos-Ayresben. 

Van valamilyen szenvedélye ? Ó igen : a 
sakkozás. 

És a szerelem 1 Ezzel csak hetenkint két-
szer foglalkozom, este 7-től 10-ig. Amikor a 
színpadon vagyok. 

Szeret utazni ? Ha utazom, nem, ha nem 
utazom, igen. 

Szokott dohányozni 1 Soha, bár nálunk 
már évszázadok óta dohányoznak a nők, 
különösen a korosabbak, akik hosszúszárú 
kis pipát szívnak. 

Miért nem visel bubifrizurát 1 Szeretek 
szerény lenni, csak eggyel büszkélkedem : 
amikor a színpadon megkérdik tőlem, hogy 
honnan vettem a gyönyörű, dus parókámat, 
boldogan felelem, hogy a saját hajamat vi-
selem. 

Mi a kedvenc étele ? Egy hét óta a papri-
kás gulyás. 

Mi a kedvenc itala ? Egy hét óta a tokaji 
bor. 

Kap sok szerelmes levelet ? Nagyon sokat, 
különösen a délvidéki országokban. 

Mit csinál velük ? Összegyűjtöm őket. 
És a küldőikkel ? Azokat szétkergetem. 
Jó világhírűnek lenni ? Hát az vagyok ? 

Én nem tudom magamat annak. 
Mi a leghőbb vágya ? Muzsikálni, énekelni. 
Mit tud még védelmére mondani ? Ha el-

megyek Budapestről, a szivem egy részét itt 
hagyom. 

Hitelesítse aláírásával vallomását : Tessék: rrrt 
H 4 í t i * 

1 < 
L t 
1 
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Erdős Renée nyilatkozik 
az ünneplő és táncoló Rómáról, 

készülő regényeiről és terveiről 
Egy évi távollét után vasárnap érkezett haza 

Erdós Renée, a kiváló Írónő. Rómából, hogv 
kedden este a Zeneakadémia nagytermét zsú-
folásig megtöltő közönség előtt előadást tar t-
son legújabb regényének hősnőjéről. Az érde-
kes előadást lelkes figyelemmel hallgatta végig 
a közönség, de sokan voltak, akik még többet 
szerettek volna hallani kenvenc Írónőjüktől és 
főleg olyanok voltak sokan, akik többet szeret-
tek volna hallani az Írónőtől önmagáról. Ezek-
nek kíváncsiságát akar tuk kielégíteni és meg-
interjuoltuk Erdős Renét — önmagáról. így 
nyilatkozott : 

— A Szent Év hat hónapját Rómában 
töltöttem. Ez az idő folytonos ünnepségek, 
pápai fogadtatások, zarándoklatok, temp-
lomjárás, a szent relikviák ünneplése közt 
telt el. „Római Napló" cimen két kötetem 
jelent meg a szent év eseményeiről, melyek 
közül a legkimagaslóbb attrakció — az 
egyházi szertartásokon, szentté és boldoggá 
avatásokon kivül — a missziónáriusok ki-

ERDÖS RENÉE 
(Mdthé Olga felv.) 

állítása volt. A kiállításnak olyan sikere 
volt, hogy állandóvá teszik és a Vatikánból 
áthelyezik a Laterani-palotába. Úgyhogy 
ezáltal Róma hires múzeumai egy nagy és 
értékes uj gyűjteménnyel szaporodtak. 

— Általában Róma múzeumai folyton 
gyarapodnak, mert a mult félig még a föld 
alatt van és a földet folyton ássák Róma 
alatt. Most ássák ki az összes fórumokat 
és ezáltal természetesen sok gyönyörű palo-
tát, sőt egész utcasort rombolnak le. Igen 
érdekes u j múzeuma Rómának a régi kikötő-
város, Ostia, amit szintén most ásnak ki. 
Csodás szépségű város ez, tele középületek-
kel, templomokkal, bankokkal, pékmühe-
lyekkel, vásárcsarnokokkal. Valóságos kis 
Róma. Ha ezt egyszer tökéletesen feltárták, 
csudája lesz látványosság tekintetében a 
viliágnak. 

— Róma élete különben olyan, mint min-
den más világvárosé. Róma is táncol. Akár-
hová menjen is az ember, akár a Hotel 
Excelsior gyönyörű termeibe, a Hotel Piazz 
tündéri fényű Theroom-jába, mindenütt jazz-
band csilingel, hápog és nyekereg. A szőke 
angol lányok és asszonyok elkeveredve az 
előkelő ifekete olasz dámákkal, egyformán 
já r ják a divatos táncokat, délután és este. 
Délután a ruhák ujja csuklóig ér és nyakig 
gombolódnak, ellenben, mitagadás benne, a 
női térdek egész fesztelenül megmutatják 
plaszticitásukat. 

— Hat hónapot töltöttem Róma fényes, 
gazdag, látszólag vidám és könnyen élő 
forgatagában, azután három hónapot 32 
Adriai-tenger part ján, majd ismét Rómában 
voltam egy hónapig, végül Frascatiban pihen 
tem meg. 

— Egy gyönyörű kertet és villát bérelten 
itt, amely a Campagnara néz és ahová es 
tériként odalátszik a kivilágított Róma apo 
kaliptikus fényárban úszva. Ha lenéz innei 
az ember, ugy látja, mintha egy lángoló 
tenger lenne a lábainál. Fölöttünk pedig i 
Castellik városai ugy csillognak a hegyek 



NÖ TÜKÖRREL 
/ Littkey Antal festménye a Lipótvárosi Kasánóban 

rendezett kollektiv kiállításáról 

oldalán az éjszakában, mint egy-egy óriás 
brilliánsékszer az éj feketebársony tokjá-
ban 

— Most, mikor eljöttem hazulról, a kert-
ben már nyíltak a mimózák, szegfűk, ár-
vácskák és ibolyák, és kislányaim bajadon-
fővel, kis nyitott tavaszi kabátban álltak az 
erkélyen és integettek utánam. 

— Hazajöttem, hogy felolvasást tartsak 
báró Hertzfeld Clarissról, legújabb regé-
nyein hősnőjéről, akinek sorsa nagyon ér-
dékel. Soha még hasonló regényt nem ir-
tani és nagyon kíváncsi vagyok, a közön-
ség hogyan fogadja ezt a könyvet, amely 
egy kis látszólagos eltérést mutat irodalmi 
programmomtól. 

— Most még három városban, Nyíregy-
házán, Debrecenben és Miskolcon fogok 
felolvasni, azután visszamegyek Frasca-
tiba, ahol párhónapos pihenés vár 
reám és azután megírom azt a könyve-
met, amelyre már előre is nagy gyönyörű-
séggel gondolok. Az „Indiai Vondies" című 
regényemet, amelyet két kis lányomnak. 
Kornéliának és Veronika Krisztinának fo-
gok ajánlani. Egyenesen az ő számukra 
irom ezt a regényt, mert már nagyon un-
szolnak, hogy olvashassák regényei-

met. Rajonganak a mesékért és szememre 
vetik, hogy nekik nem mesélek, mindig 
csak a nagyoknak mesélek. Hát most nekik 
j:ogok mesélni. És nagyon össze akarom 
szedni magamat, hogy ez a könyv olyan 
legyen, ami nekik tessék és amire büszkék 
legyenek. 

— Ha ezzel elkészültem, akkor aztán az 
„Ave Roma"-hoz fogok. Ezt a könyvet már 
1914 óta hordom a fejemben: az „Uj sar j" 
megjelenése óta. Tehát 12 éve. Mindig ha-
logattam arra az időre, amikor majd Ró-
mába visszamehetek és azért is, mert azt 
hittem, mennél később irom meg, annál 
jobban fogom megírni. Ezzel a könyvvel 
azután be is fejezem az „Ősök és ivadé-
kok" cimii nagy ciklust. Ha ezzel elké-
szültem és Isten is ugy akarja , visszatérek 
Magyarországba. (Egy.) 

ENYELGÉS A KÁVÉHÁZ-
BAN. Salamon és Radó talál-
koznak a Newyork kávéházban. 

— Te Béla — mondja Radó 
Salamonnak — képzeld csak, 
tegnap este nem akart a közön-

ség leengedni a színpadról. 
— Oh ez érthető — válaszolja Salamon, — 

biztos attól félt, hogy vissza találsz jönni. 

. NYARÍ 
Littkey Antal festménye 

rendezett 

DÉLUTÁN 
a Lipótvárosi Kaszinóban 
kiállításáról 
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Intervju Irving Berlinnel, 
a „Jazz-király"-lyal, 

aki egykor pincér volt, alig ismeri a 
kottát és csak most tanul zongorázni 

Zerkovitznak azt üzeni: nem szégyen 
az, ha valaki fütyülve komponál 

(Copyright for Hungary by Színházi Élet, Elsewhere Korda, In-
ternational Press and Publishing Bureau London) 

London, január hó, 

Lehel, hogy Pesten még 
nem is hallották Irvine/ 
Berlin, a „Jazz király" ne-
vét. aki Angliában és Ame-
rikában híresebb mindenki-
nél. A frenetikus sikerű jazz 
muzsikák kilencven százalé-
kát az egykori newyorki 
pincér irta és irja. Dollár-
milliomos, ezrével keresi az 
angol fontot. A nagy sláge-
rek : a fox-trott-, blues-, 
shimmy- és tango-muzsikák 
világhírű költője pár héttel 
ezelőtt nősült meg, egy ame-
rikai iparmágnás leányát 
vette feleségül. Hiába fe-
nyegették Berlin i f jú hitve-
sét az arisztokratikus gon-
dolkodású szülők kitagadás-
sal, a pincér-zeneszerző fe-
lesége lett és nászutuk első 
állomása London. 

A kikötőben riporterek és 
fényképészek rohanták meg 
Irving Berlint és feleségét, 
egy fiatal, nagyon csinos és 
házias külsejii hölgyet. A 
legelőkelőbb szállodájában 
lakik. Hűvös duchessek, 
büszke baronettek összesúg-
nak, ha feleségével helyet 
foglal az étteremben. A zene-
kar Ber/ín-muzsikát játszik, 
a pincérek földig hajolnak, 
látszik az arcukon, hogy 
mily büszkék volt kollégá-
jukra, aki ilyen sokra vitte. 

Zongora mellett ül. Kalim-
pál. Mintha a „Boci-boci , 
tarká"-t játszaná. Kezdő 
muzsikus benyomását teszi 
a hallgatóra. Mesélni kezd 
karrierjéről. 

— Csak az utóbbi évek-
ben tanultam meg zongo-
rázni — mondja — és bi-
zony nem sokat értek a 
plano-játékhoz. Nem tanul-

tain soha életemben zene-
szerzést. Énekes pincér vol-
tam egy newyorki külvárosi 

IRVING BERLIN 
a . .Jazz-király" 

(Fircsa rajza) 

vendéglőben. Nem tartom 
magam nagy muzsikusnak, 
nem szédül meg a fejem a 
népszerűségtől, mert magam 
tudom legjobban, hogy egy-
szerű, szimpla ember va-
gyok, akinek istenáldott te-
hetsége van könnyU jazz-
muzsikát irni. Nem tudok 
belemélyedni a komoly mu-
zsikába, mert azt sem tu-
dom, hogy mi fán termett 
az összhangzattan, vagy a 
kottaírás. Ha őszinte akarok 
lenni, azt kell mondanom, 
hogy semmit sem értek a 
muzsikához. Az emberek 
nem tudják elképzelni, hogy 
lehetséges, hogy én, aki még 
a kottákat sem ismerem, 
irom a legnagyobb sikerű 
tánczenét. Ördögi titokzatos-
ságot sejtenek a háttérben. 
Pedig oly egyszerű. Mikor 
pincér voltam, egy külvárosi 
étteremben tanultam a mes-

terségem. Nem volt zenekar, 
még gramofon se, az ame-
rikai pedig nagyon szereti a 
könnyű muzsikát, a vendég-
lős tehát jóhangu pincéreket 
szerződtetett, akik kiszolgá-
lás közben népszerű kuplé-
kat énekeltek. Én is énekel-
ve szolgáltam ki vendégei-
met, de én a saját nótáimat 
daloltam. Nagyon tetszettek 
ezek az egyszerű, minden 
komplikáltságtól mentes éne-
kek a vendégeknek. Felke-
restem az egyik zenei ki-
adót és elénekeltem neki 
dalaimat. Bögtön behivatott 
egy karmestert, aki kottába 
irta a muzsikát. Ez volt az 
elindulásom. Nem ismertem 
a kottát és ma sincs szük-
ségem, hogy megismerjem, 
mert ma is a régi módszer 
szerint Írok ; énekelek és 
mint a gramofonlemez meg-
örökíti a hangot, ugy készit 
kottát énekeimről egy zenei-
leg alaposan képzett férfi. 

Nem tudom megállni, hogy 
ne beszéljek Zerkovitz Bélá-
ról, a „füttyös zeneszerző"-
ről a „Jazz király"-nak. 
Nagy érdeklődéssel hallgat-
ja, hogy a legnépszerűbb 
magyar könnyű muzsika-
szerző sem ért sokat a hang-
szereléshez és hogy azzal 
vádolják, hogy csak fütyüli 
kompozícióit. 

— Nincs ezen semmi szé-
gyelni való, — mondja — 
sőt büszkének kell lenni, 
inert ez csak annak a bi-
zonysága, hogy valami egész 
különös és nagyfokú zenei 
zseni kell, hogy lakozzon 
bennünk, hogy minden tech-
nikai tudás, minden techni-
kai segítség nélkül bámula-
tos népszerüségü dalokkal 
tudjuk megajándékozni a 
könnyű melódiák után vá-
gyódó emberiséget. Mindegy, 
hogyan hozzuk világra da-
lainkat, kinek mondjuk el, 
hogy kerül a nép milliói-
hoz, a fontos, hogy elkerül. 

Bucsu közben megkérdem, 
mennyit keres évenként. 

— Nem szeretek dobálóz-
ni a számokkal és Ameriká-
ban is van adóhivatal. 

Kezet fogunk. Puha, lágy 
pincérkeze van. Meg lehet 
érezni, hogy pincér volt. 

Korda Tibor 
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Nagyonis valószínűnek 
tartom, hogy Briand nem 
olvassa a Színházi Életet. 
Először is nem ér rá, 
másodszor pedig nem tud 
magyarul, amit abból 
sejtek, hogy valahányszor 
Bethlen István Genfben 
értekezett vele, mindig 

franciául folyt a tanácskozás, pedig az ud-
variasság szabályai szerint ugy illett volna, 
hogy Bethlen franciául beszéljen, Briand pe-
dig magyarul ; az is tudnivaló, hogy minden 
francia udvarias, tehát ha Briand mégis fran-
ciául beszélt, ebből azt kell következtetnem, 
hogy nem tud magyarul. Lám, ilyen meglepő 
eredményekhez jut el az ember, ha logiku-
san gondolkozik ! 

De ha semmi reményem sincs is, hogy 
Briand elolvassa, mégis megírom hozzá ezt 
a nyílt levelemet. Ha máson nem is, de leg-
alább magamon könnyitek véle. 

Meg kell írnom neki, hogy az utóbbi na-
pokban két levelet kaptam Párisból. Az egyi-
ket a kislányom küldte az intézetből. Arra 
kér, hogy sürgősen hozzam őt haza, mert 
sokat kell ott egy idő óta szenvednie. Min-
denki frankhamisitónak csúfolja őt az inté-
zetben, holott — amint irja —• ő nemcsak 
a maga lelkiismeretét tudja tisztának, de tár-
gyilagosan ráemlékezett sorjában mindama 
bácsikra, akikkel Budapesten jóbarátságban 
volt és egyikről se hinné, hogy frankot ha-
misítana. Még talán a leggyanúsabb köztük 
Csók István bácsi, aki egy utánozhatatlan 
titkos metódussal az értéktelen vászonra rá-
fest különféle alakzatokat és még Párizsban 
is igazi frankokat kap érté. De aki adja, az 
még jobban örül neki, mint ő ; ez hát aligha 
megy bün-számba. Szabó tiszteletes ur egy-
általában semmit se tud hamisítani, Fényes 
Lászlóról is biztos, hogy nem hamisít. (Nincs 
is neki I) Igaz, hogy a frankhamisításon kí-
vül is volt egy afférje a leányomnak az in-
tézetben. Ugyanis lement az udvarra hó-
golyózni (az idén roppant hó esett le Párizs-
ban) és ezért kikapott a Mademoiselletől. 
El is van keseredve a műveletlen franciák 
ellen, akik csak az ablakból bámulják a 
gyönyörű havat és sejtemük sincs róla, hogy 
milyen nagyszerű dolgokra lehet azt alkal-
mazni. Szegény hó csak vár, vár és se nem 
ródlíznak rajta, se nem hógolyóznak vele, 
sőt még csak meg se hemperegnek benne. 
Nemcsuda, hogy dühében hirtelen elolvad 

Szenes Béla, dr . Sehmidt Ferenc egyetemi tanár ra l 
a befagyott Balatonon sétát Füreden 

(Dr. Miklóvicz Dezső /elv.) 

és elönti a francia mezőket. Valahol csak 
érvényesülni akar ő is. 

A másik levelet az unokaöcsém irta, aki 
egy párisi vegyészeti gyárba állott be egy-
szerű munkásnak végzett vegyész-mérnök 
létére. Eddig jó dolga volt ott, megélt em-
berségesen a béréből, de most valamennyi 
magyar munkást mind elküldték. Mint frank-
hamisítókat. Pedig aki frankot hamisít, az 
nem áll be napszámosnak a gyárba, hanem 
előkelő utasnak a legfinomabb szállodába. 

Hát ez az, amit én Briand miniszterelnök 
ur tudomására szeretnék juttatni. Emlékez-
tetni szeretném őt arra, hogy a francia ma-
gát „Grande Nation"-nak nevezi. Paris pedig 
magát „Ville Lumière"-nek. Már pedig a 
Nagy Nemzethez és a Világosság Városához 
egyáltalán nem méltó, hogy buta általánosí-
tással egy egész nemzetet elitéljen egy olyan 
szerencsétlenségért, amelyet néhány gyere-
kes fantáziájú ember zúdított reá. 



12 s z in h á z i é l e t 

A magyar színdarabok az utóbbi években 
nemcsak idehaza, hanem a külföldön is 
diadalmas versenytársai lettek a francia és 
más szinmiiveknek. Tucatjáva) vannak 
olyan szerzőink, akik büszkén mutathatnak 
jelentős külföldi sikereikre. Miért? Mert 
kétségtelenül mindegyikben van valami uj, 
eredeti, érdekes, sajátosan magyar vagy 
pesti, valami olyan egyéni, ami megkülön-
bözteti őt a külföld színműíróitól. Ugyan-
akkor egymástól is nagyon sokban külön-
böznek és éppen ezért hazai sikereiknek a 
titka is egyénenként változó. Az egyik meg-
ható tud lenni, a másik vidám, van köztük: 
szófukar, bőbeszédű, bohókás, tragikus, li-
rai, stilmüvész, van akinek mennybe 
szárnyal a fantáziája, van, aki a napi élet 
realitásait látja a legjobban — az egyik a 
jelenre figyel, a másik a multat ismeri, az 
egyik a városi embert látja legjobban, a 
másik a falusit —; istenem, micsoda re-
mekmüvet tudnának alkotni, ha valameny-
nyien összeállnának és egyetlen színdarab-
ban egyesítenék tudásuk és képességük 
legeslegjavát. 

E gondolat hivta életre a színműiroda-
lom egyik legérdekesebb vállalkozását, a 

Magyar Színpadi Szerzők 
Részvénytársaságát. 

Külföldi szerzőknél, főleg a franciáknál 

KARINTHY MOLNÁR, HERCZEG, HEVESI 

gyakori, hogy ketten-hárman, sőt előfor-
dult már, hogy négyen is együtt írnak egy-
egy darabot, de ezek a társszerzői egyesü-
lések eltörpülnek a Magyar Színpadi Szer-
zők Részvénytársasága mellett. 

Módunkban áll elárulni a nagyközönség-
nek, hogy a M. Sz. Sz. Rt. első háromfel-
vonásos színmüve már el is készült és a 
közeljövőben színre kerül majd egyik elő-
kelő színházunkban. (Ërdekes látvány lesz, 
amint a premieren a frakkos szerzők hosz-
szu sora elsétál a rivalda lámpái előtt.) 

Magáról a darabról természetesen semmi 

H ELT AI, SZOMORL, SZÉP, FODOR LÁSZLÓ 

lényegeset nem mondhatunk el a premier 
előtt, mert ezzel egy csapásra magunkra 
haragítanánk az összes magyar szerzőket, 
de a darab megírásának intim titkaiból 
egyet és mást mégis elárulhatunk a kíván-
csi olvasóknak, kik és hogyan Írták a Ma-
gyar Szinpadi Szerzők Rt.-nak első sUrgős 
színmüvét. 

A témakiválasztó-bizottság, melynek tag-
jai Beöthy László, Jób Dániel, Bárdos 
Arthur és Faludi Jenő, kiválasztotta Ka-
rinthy Frigyes meg nem irt darabjai közül 
azt, amelyre már eddig is legtöbb előleget 
adtak a jószimatu színházi ügynökök. 

— Én már sokszor megmutattam, hogy 
hogyan irtok ti, most mutatnátok meg ti 
együtt, hogyan irnék én! — mondta Ka-
rinthy, mikor a bizottságnak átadta legjobb 
témáját. 

Karinthy témáját, az úgynevezett „világ-
siker-bizottság", melynek tagjai Lengyel 
Menyhért, Vajda Ernő és Drégely Gábor, 
behatóan megvizsgálta és az exportképes-
ség szempontjából némileg módosította. 
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FARKAS IMRE, LAKATOS, EGYED LENGYEL, VAJDA, DRÉGELY 

A darabnak ilyenformán megszövegezett 
első rövid vázlata Hevesi Sándor avatott ke-
zébe került, ő építette fel a szininü erőtel-
jes vázát. 

A többi már könnyebb munka volt. Te-
hetsége és képességei arányaiban mindenki 
hozzájárult a munkához egy-egy jelenettel, 
mondattal vagy ötlettel. 

Az első. felvonás kaszinói jelenetét, a báró 
vitatkozását a miniszterrel, utánozhatatlan 
eleganciával irta meg Herczeg Ferenc, mig 
u második felvonás szemkápráztató álom-
jelenetében minden színházi ember ráismer 
majd Molnár Ferenc avatott tollára. Azt a 
kis dalt, mely a harmadik felvonásnak 
gyöngye, Heltai Jenő nemes költészetének 
egyik legszebb virága és van a darabban 
egy angyali jelenet, egy virágáruslány és 
egy vörös pikkológyerek beszélgetése este 
az utca sarkán — ezt Szép Ernő irta. 

A vidékről feljött földbirtokosnőt, ki 
Pesten divatáruházat nyitott és szerelmi 
bánatában néhány magyar dalt énekel (ki-
tűnő Fedák-szerep!) — pompásan rajzolta 
meg Lengyel Menyhért, az első felvonás 
csattanó vége Földes Imre, a döntő máso-
dik felvonásvég pedig Fodor László és 
Vajda Ernő közös munkája . Az első felvo-
násban szereplő főorvos és a második fel-
vonás végén feltűnő ápolónő, továbbá a 
két kis medika jelenetelt szintén Fodor 
László irta. 

A vendéglő-jelenetet Földi Mihály, az 
egész darabon végigvonuló mapvaros Ízt 
Móricz Zsigmond, a harmadik felvonás iz-
galmas revolverjelenetét pedig Biró Lajos 
szállitotta. 

Az összes szerzői utasításokat, azokat is, 
amik a színészeknek, azokat is, amik a 
rendezőnek szólnak, természetesen egyéni 
stílusában szövegezte meg —- Szomory De-
zső. 

KÜLDI. MÓRICZ ZSIGMOND, BIRÓ LAJOS 

Eláruljuk, hogy van a darabnak egy 
brilliáns jelenete, melyben egy falusi biró 
és egy városból falura került vitézi telkes 
katona beszélgetnek a nemzetesasszonnyal, 
aki mindenáron férjhez akar ja adni a 
biró alig tizenötéves kislányát, ezt a bájos 
jelenetet Zilahy Lajos, Vitéz Miklós, Csathó 
Kálmán és Zágon István írták, még pedig a 
falusi biró mondatait Vitéz Miklós, a város-
ból hazakerUlt legényét Zilahy Lajos, a 
kedves nagyasszony tréfás szavait Csathó 
Kálmán, az alig tizenötéves kislányét pedig 
a „Marika" rokonszenves szerzője, Zágon 
István irta. 

Ezeken kiviil a darabban előforduló 
énekszámok szövegei Harsányi Zsolt, a tör-
ténelmi korhüség pedig Suráuyi Miklós 
tollát dicséri, egy kis erotikát Újhelyi Nán-
dor és Forró Pál, néhány vidám jelenetet 
Egyed Zoltán egy kevés bölcs cinizmust 
Laiiatos László, ennek ellensúlyozásául 
némi enyhe szentimentálizmust pedig Far-
kas Imre vitt be a közös darabba. 

Nem szabad megfeledkeznünk Csergő 
Hugóról és Fazekas Imrénől se. Előbbi a 
(emplomajtó előtt beszélgető vak koldusok 
beszélgetését irta, utóbbi pedig azt a jelene-
tet, melyben a márki és a nagykövet elad-
ják unokahugukat egy külvárosi keritőnő-
nek. Az ebben a jelenetben szereplő öreg 
hordárt, „Madár bácsit" Szöllősy Zsigmond, 
az ugyancsak szükséges vengerkákat pedig 
Pásztor Árpád engedte át. 

Befejezésül még azt kell megjegyeznünk, 
hogy miután minden színdarabban vannak 
olyan részek, melyek a próbák folyamán a 
rendezői kékceruza áldozatai lesznek, a 
részvénytársaság c kihúzandó részek meg-
írását a „Pongrácz-mester" szerzőjére. 2sir-
kay Jánosra bizta. 
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A bakakáplár A világhírű énekes 

SLEZÁK 
A Hungária egyik kényelmés szobájában 

ott ül a bozontos hajú, szőke óriás egy ké-
nyelmes karosszékben és kényelmesen 
fújja, ereszti a füstöt hatalmas szivarjából. 
Elgondolkozik, szippant egyet, aztán lassan, 
kényelmesen beszélni kezd. 

* 
— Hát jó, kezdjük el. De hát, édes fiam, 

igazán érdekli ez a bolondság az embereket? 
Na, jól van. Születtem. Igen. Augusztus 18-án. 
Az év nem fontos. Valamikor a mult század-
ban. Mährisch-Schönbergben, egy kis morva 
falu malmában. Az apám molnár volt, de 
tönkrement, mert nem lopott elég lisztet a 
parasztoktól. 

* 

— Fuccs volt a szép szülői terveknek, 
melyek szerint katonatiszt, vagy legalább is 
államhivatalnokká kellet volna lennem. Né-
hány hónapig kertészinas voltam —• még 
most is eszembe jut, hányszor rontottam el 
a gyomromat ribizlivel — aztán egy gép-
lakatoshoz kerültem inasnak. Három hosz-
szu esztendeig furtam-faragtam a vasat, mig 
végre felszabadultam és a mesteriskolába ke-
rültem tanoncnak. Közben felébredt bennem 
a színpadi láz, leszerződtem statisztának a vá-
rosi színházba és mig napközben a fujtató 
mellett dolgoztam, addig esténkint teli tü-
dővel fújtam jómagam a régi operák elavult 
melódiáit. Egy este egy Robinson nevü ba-
ritonistának — áldott legyen az emléke — 
feltűnt az orditásom és másnapra magához 
rendelt. 

Másnap fel volt fedezve a hangom. Hős-
tenor ! Azt hittem, rögtön megbolondulok. 

* 

— Bár még csak tizenhét éves voltam, be-
álltam katonának, a 17-es vadászokhoz, azt 
remélve, hogy így több szabad időm lesz az 
énektanuláshoz, mint a nehéz vasmunka 
közben. Szép idők voltak, egészen a káplár-

SLEZAK LEO 

— Hogy hány évig jártam az elemibe, arra 
már nem emlékszem tisztán, de azt a legha-
tározottabban kell kijelentenem, hogy leg-
alább is rosszakaratú túlzás, miszerint az 
első elemit kilencszer kellett megismételnem. 
Annyi bizonyos, hogy iskolai tanulmányai-
mat Brünnben, a negyedik reál végzése köz-
ben fejeztem be: azért közben, mert évköz-
ben dobtak ki az iskolából. 



Slezák a kutyájával 

súyig vittem, amikor azonban két esztendei 
szolgálat után kiszuperáltak, megdöbbenve 
konstatáltam, hogy kinőttem a régi bársony-
ruháimból, uj ruhára meg nem volt pénzem. 
Szerencsére, találkoztam az utcán egy régi 
ismerősömmel, akinek katonakoromban sok-
szor dalolgattam, az megsajnált és kölcsön-
adott száz forintot. 

* 

— Ugy éreztem, hogy gazdagabb vagyok 
Rothschildnál. Vettem egy uj bársonyruhát, 
megnövesztettem a hajamat és tovább tanul-
tam énekelni. Élnem azonban kellett vala-
miből. Beálltam Írnoknak egy ügyvédhez, 
aki három hónappal később a következő 
megható módon búcsúzott el tőlem : 

— Kedves Slezák, ön nem is tudja elkép-
zelni, micsoda megváltás rám nézve, hogy 
öntől sikerült megszabadulnom ! 

Ügynök lettem, lekvárügynök. Napokig 
házaltam a lekvárral, de vagy a lekvár nem 
ért sokat, vagy én nem értettem a dologhoz,' 
szó ami szó, semmit sem tudtam eladni. 
Kétségbeesésemben egy szép napon meg-
ettem az egész mintakollekciót, utána foko-
zott szorgalommal folytattam tanulmányai-
mit. 

* 
— Végre anyira jutottam, hogy a brünni 

színház igazgatója száz forint havi gázsival 
szerződtetett. Madarat lehetett volna velem 
fogatni. Néhány hónap alatt megtanultam 
— persze, csak ugy hallás után — három 
nagy szerepet : a Bűvös vadászt, a Varázs-
fuvolát és Lohengrint. Várva-várt bemutat-

kozásom közben hónapról-hónapra tolódott 
el, én szidtam az igazgatót, akinek kollégáim 
mindent visszamondták, erre aztán ő még 
jobban megharagudott rám és már-már ugy 
látszott, hogy soha életemben nem fogok fel-
lépni. 

Egy izben azonban drága mesterem, a jó 
Robinson, addig erőszakoskodott, mig sike-
rült egy Lohengrin-előadásra kitüzetnie bol-
dog tanítványát. A főpróbán eleinte elég jól 
ment a dolog, a második felvonás közepén 
azonban ugy belekeveredtem a zenekarba, 
hogy a karmester kétségbeesve ordított fel 
hozzám : 

— De Slezák, az Istenért, vegye a kottát 
a kezébe ! 

Derűs nyugalommal válaszoltam : 
— Kedvts karmester ur, ha én értenék a 

kottához, akkor nem itt énekelnék, hanem 
Bécsben ! 

— Másnap érdemtelenül nagy sikert arat-
tam bemutatkozásom alkalmából. Édes-
anyám sirt örömében, jó apám elégedetten 
veregette meg a hátamat. Hogy aztán mi tör-
tént ? Istenem, semmi különös. Azóta már a 
kottához is értek, elkerültem Bécsbe, Ame-
rikába, sőt — Amerikán keresztül — Bécs-
ből Budapestre is. Most újra itt vagyok, örü-
lök neki és merem remélni, hogy ezt az örö-
möt még sokszor meg fogom érni I 

A tiroli Slezák 

Vasadi Ottó 



Emlékszik az olvasó a 
„békekonflisra ?" Ha a höl-
gyek nem is emlékezhetnek 
ilyen történelmi figurára, a 
régmúlt kedves a lakjára , ta-
lán az urak között akad va-
laki, akinek az emlékezeté-
ből még nem mosta el áz 
idő niagará ja ezt a drága 
képet. Ott döcögött a j á rda 
mellett és a kocsis akár egy 
szirén invitálta a járókelőt : 

— Tessék nagyságos ur, 
tessék, tessék ! Én is éppen 
arra megyék. 

Évek multak, hosszú évek, 
kellemetlen évek — és hogy 
iine ismét visszatért a béke, 
talán azzal lehet legbizto-
sabban megállapítani, hogy 
a kofliskocsis ú j ra udvarias, 
mint a Palace-hotelek arany-
sujtásos főportása. Lehet, 
hogy az autótaxik is hozzá-
járultak a kellemes változás-
hoz, lehet hogy cs.ak a béke-
beli modor tért ismét vissza 
hozzánk, annyi azonban bi-
zonyos, hogy a konflisko-
csis, ha tétovázó járású úri-
embert lát, vagy összesi-
muló fiatal pár akad az út já-
ban, meglassítja a kocogó 
jármüvet : 

— Tessék nagyságos ur . . . 
Mert a „nagyságos ur" is-

mét ki jár minden utasjelölt-
nek, mintahogy dukált ne-
künk a háborúban a „vitéz 
u r " és akarva-nemakarva, el 
kellett szenvedni a k om-
ni ünben az „elvtárs"-t. Most 
béke van, ismét nagyságos 
urak lettünk. 

— Tessék nagyságos ur . . . 
Beültem. Angyali, békebeli 

konflis volt. Disze lesz an-
nak a közlekedésügyi mú-
zeumnak, amely hajlékot ad 
neki néhány esztendő múlva. 
Mert odakerül rövidesen, a 
római taliga és az alföldi 
postabatár mellé. Párizsban 
tizenhatezer taxi van és 110 
konflis, ilyen arányszámot 
állapit meg nemsokára Pes-
ten is a statisztikus . . . 

Piros számot viselt a lám-
pásán az én konflisom : 
2/9-est. 

Mikor kiszámítottam a rö-
vid ut végeztével, megkérdez-
tem a korifliskocsist, akit 
nemsokára kegyelettel fo-
gunk emlegetni, mint a régi 
jó idők faunját : 

A 219-es konflis 

— Most hova megy innen 
(öreg ? 

— A Magyar Színház elé. 
— Ott a s tandja ? 
— Dehogy is kérem, fu-

varra megyek. 
— Megrendelték ? 
— Nem a' ! 
— Blindre megy ? 
— Azt nem mondhatnám; 

biztosra megyek. 
Kiverte a pipáját , aztán 

tempósan, nyugodtan kez-
dett beszélni. 

— Tudjuk mi azt kérem, 
hogy hol akad fuvar. Tudjuk 
mi azt kérem, melyik mulató 
elé kell tiz kocsi, melyik elé 
kettő. Tudjuk mi azt, hogy 
melyik színház elé kell hat 
fuvar, melyik elé hatvan. 

— Az színház szerint 
megy ? 

— Nem a' kérem. Darab 
szerint. 

Gondoltam magambain, 
most megismerek egy csal-
hatatlan kritikust. 

— Honnan tudja maga, 
hogy melyik a jó darab ? 

— A fuvar dönti azt el. 
— Hogyan ? 
Erre már leszállott a 

bakkról, háromszor-négyszer 
összeütögette karjaival a ka-
bátját , — ami beavatott kon-
fliskocsisok szerint a legjobb 
szer hideg időjárás ellen, — 
aztán így szólt : 

— A Mercur-kávéház fő-
pincére jóemberem. Ö figyel-
meztetett rá, hogy esténként 
a Magyar Színházban adnak 
egy Dr. Szabó Juci nevü da-
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rabot, ahhoz bátran kijöhe-
tek, biztosan akad pasas. 

— No és kiment? 
— Előbb csak félve, aztán 

reménykedve, most már biz-
tosan. Nagyon fáin darab 
lehet az a Dr. Szabó Juci, 
hogy minden áldott este tele 
van. Onnan aztán egy kocsis 
el nem megy fuvar nélkül... 
Áldjuk is érte az írót, aki 
i r t a . . . 

Uj fordulat. Földi Mihályt 
a vendéglősök disztagnak 
választották az Engem sze-
ress-ért. Könnyen megesik, 
hogy Fodor Lászlót rövide-
sen mint tiszteletbeli kocsist 
üdvözölhetjük. 

— Honnan tudja maga, 
hogy jó a darab? Csak azért, 
mert látogatják? 

— Engedelmet kérek, csak 
oda tódul ugy a nép, ahol 
jól lehet mnlatni. 

— Miér t? Temetésen is 
sokan vannak, ott pedig nem 
lehet mulatni 1 

— Ejnye, ne tréfázzon már 
velem a nagyságos nr! Csak 
értem én, hogy melyik a jó 
darab. Hallom én beszélgetni 
a kuncsaft jaimat . 

— ? 

— Olyan nevetős képpel 
jön ki mindegyik a színház-
ból, mintha benn kihúzták 
volna a sorsjegyét. Kár, hogy 
mostanság télen nem hal-
lom, hogy a csukott kocsi-
ban mit beszélnek, no de 
megy ez a darab tavaszig, 
az biztos . . . 

— Honnan tudja? 
— Hallom én, mit beszél-

nek, amikor kiszállnak. Az 
urak jókedvűek, nem sajnál-
ják a borravalót, a nagysá-
gák pedig, amint becsenget-
nek, mégegyszer e lmondják: 
„ Ja j de jól mulattam!" Én 
mondom önnek, nagyságos 
ur: csodadoktor az a Szabó 
Juci, ha szoknya van is 
ra j ta . Kihúzott a vizből. 
Meggyógyított. Vehettem ci-
pőt mind a három gyere-
kemnek, meg egy rend ruhát 
az anyjukomnak. Ezt mind 
a Szabó Jucinak köszönhe-
tem. Mert akárhogy van 
most, kérem, napközben, es-
tére biztos a zavar a Magyai 
Szinház előtt nekem is, a 
kollégáimnak is. Remek egy 
darab ez, nagyságos ur. 

Meggyőzően mond bírálatot 
a darabról és ridegen ob-
jektiv. Nincs se barátság-
ban a szerzőkkel, se ellensé-
ges viszonyban, még csak 
személyes hódolat se fűzi a 
művésznőhöz. Semleges. 

Még megkérdem: 
— És mondja csak, az au-

iók nem csinálnak konkur-
renciát? 

— Nem, kérem. 
— Hogy lehet az? Hiszen 

a minapában is egész sor 
autót láttam táborozni a 
Magyar Szinház előtt. 

Fölényesen legyintett. 
— Privátautók azok, ké-

rem. 
—- Honnan tudja? 
— Jóba vagyunk mi a 

soférökkel. Csak a taxisofért 
utáljuk. A múltkor is, egy 
este, de kitűnő sofértársaság 
volt a szinház előtt! 

— No! Kicsodák? 
W V M A A A A A i V W W V V l 

CLAIRE MAHR, Keleti Juliska leá-
nya Noémi szerepében az Arany-
emberben. (United Press Photo.) 

— Ott volt, kérem, a Beth-
len őeccelenciás ur soférje, 
meg a gróf Csáky és őrgróf 
Pallavicini kormányfőtaná-
csos urakél 

— Aztán mit meséltek a 
soffőrök? 

— A Bethlen kegyelmes 
uré már másodszor jár t itt. 
A kegyelmes asszony a pre 
mieren is látta a darabot, ő 
hozta el az urát. 

— Hát a kegyelmes ur? 
— Jókedvében volt, ami-

kor k i j ö t t . . . 
(Biztos mondta volna a 

kegyelmes ur, ha ellenzéki 
volna, hogy ez nem afféle 
sokorópátkai Szabó . . .) 

Még egy utolsó kérdés: 
— Hát maga mikor nézi 

meg a darabot, öreg? 
Erre is kielégítő választ 

kaptam: 
— Majd ha bérkocsis-

sztrájk lesz, nagyságos ur. 
V V \ A w w v w w w v w 

Keleti Juliska 
leánya karriert 

csinált 
Amerikában 

30-szor játszotta Beregivel 
az Aranyembert 

s most angol szinpadon 
fog fellépni 

A Színházi Élet már meg-
írta, hogy Beregi Oszkár 
amerikai turnéja alkalmával, 
több mint harmincszor ját-
szotta el az Aranyembert. Az 
előadásokon Noémit Máhr 
Klári, Keleti Juliska lánya 
játszotta és a magyar lapok 
a legjobb kritikát irták róla. 
Az újonnan felfedezett ma-
gyar színésznő, aki tökélete-
sen beszél angolul, egyszerre 
karriert csinált és legköze-
lebb angol szinpadon lép fel. 
Az angol darab, amelynek a 
cime Nicá, a Three Arts 
Theatre et the Central Park-
ban kerül bemutatásra. A da-
rab szerzője amerikai irónő, 
aki saját maga menagirozza 
operettjét. A „Morning Te-
legraph" Shelter nevü színi-
kritikusa a Nicá-ról irt kis 
előzetes cikkében azt írja, 
hogy az u j és fiata-l szinész-
nő meglepően tehetséges. 

2 
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IRO A PULT MO GOTT... 
(Novella az „életbői merítve") 

IRTA: VILLÁNYI ANDOR 
i. 

November közepén még ott álltam a pult 
mögött. 

— Kisztihand Gnädigste 1 —- mondtam a 
vevőknek és rettentően bosszankodtam, ha 
Caäkes ur, a volontőr, nem fórsrift szerint 
hajtogatta föl a szűz Crepe de Chine vé-
get. 

Ha történetesen cigarettáztam s a főnök 
autója ä bolt elé csúszott, méltóságot szín-
lelve bár, de — ráléptem a cigarettára. 

Ekkor még ugyanis üzletvezető voltam 
egy Bécs — belxárosi detailüzletben. 

A női selyemdivatáru szakmában tudni-
illik. 

II. 
November közepén hirtelen nagyzási hó-

bortba estem. Vettem egy csomó Crepe 
Georgettet és divat-shawlokban önállósí-
tottam magamat. 

Szédületes erkölcsi sikereim voltak. A 
shawljaimtól mindenki meg volt őrülve. 
Finomak voltak, eredetiek, ujak és olcsók. 

Csak épp eladni nem tudtam őket. 
Ekkor az elfajult gazdasági viszonyokon 

való elkeseredésemben összecsomagoltam 
és vonatra ültem. 

Január elsején megérkeztem Pestre. 

III. 
Ez volt a szerencsém. Ha a shawl-szak-

ma beüt, ma sok százmillióm volna s nem 
ülnék itt a kávéházban, ahol ezt az auto-
biografiát irom. 

A jóisten — ugy látszik — tudja, hogy 
mit tesz! . . . 

IV. 
Azóta ismét iró vagyok, Tele frisseséggel. 

Bátorsággal. Életkedvvel. 
Pénzem az nincs — természetesen; csak 

egy vagyonra való shawlom — Bécsben. 
De a kéziratot ontom magamból. 

Ezt, szerencsére — jobban el tudom adni. 
V. 

Mindenki megfog, megtapogat, megölel. 
— Te drága őrült! Hát élsz még? — Mi 

volt veled? 
Ez jól esik. (Ha nem is mutatom.) Ez 

feledteti velem a shawlokat. Nemcsak a 
shawlokat. A rőföt is. A pultot is. A külön-
böző volt kolléga urakat. 

Kohn urat, Blau urat, Grün urat, Gelb 
urat. Akik akaratlanul a véremet vették. 

A hétórai fölkelést. A nehéz vevőket, 
akik miatt — a sok rábeszéléstől — majd 
a tüdőm köptem ki. 

A szörnyű kirakatot, amit az utcán kel-
lett bediszitenem, kiskabátban. S amitől 
mindig köhögni kezdtem. 

A nehéz bourette-végeket, amiktől majd 
letört a karom. 

Egy ostoba, fontoskodó, hizelgő, kétszinü. 
ravasz és hiúságában elszánt figurát, aki 
néha még most is fölrémlik álmaimban. 

És minden egyebet, kinzó poloskáit egy 
pultmögötti életnek, amik hólyagosra csíp-
ték föl a lelkemet. — Most életszagú mo-
delljei az Írónak. Akkor: gyűlölt kinpadra-
feszitői a női-divatáruszakma tanoncának. 

Ezeknek a megtapogatóknak, megölel-
getőknek, —• lelki édes testvéreimnek — 
ezért a baráti ölelésért el kell tehát monda-
nom, — miért volt mindez? 

Mért kellett, hogy így történjenf 
Mért kellett szenvedni mennem, olyan 

végzetszerüséggel, mint amikor valakiért el-
jön a rendőrség s azt mondja: 

— A törvény nevében! Gyerünk a bör-
tönbe! 

Mért nem lehetett igaz, hogy meghaltam, 
meggyilkoltak, megőrültem, Délamerikába 
vándoroltam; magamat önkezemmel kivé-
geztem és egyéb álhirek, amik el voltak ró-
lam terjedve! . . . 

Mért kellett ezzel szemben minden szen-
vedésemtől igenis megváltatnom, újjászü-
letnem, visszajönnöm újból, lázasan tollat-
fognom, jobb, biztosabb szemű, igazabb 
Írónak lennem, mint voltam. S mért kell 
mindannak még megtörténnie, aminek a 
bekövetkezését, — bár szintéri végzetes biz-
tonsággal érzem, — de egyelőre még pa-
pírra tenni nem tudom, nem merem, nem 
akarom! 

VI. 
A dolog ugyanis, — ha a történések kro-

nologikus sorrendjét nézzük, nagyon egy-
szerű — utólag. 

Ezerkilencszázhuszban, a Mária-cimü 
regényemmel kiadtam magamból azt, ami 
eddigi életem során — ezzel bezárólag, fel-
gyülemlett bennem. 

Azzal a ponttal tehát, amit a regényem 
végére tettem, voltaképpen kimondtam ma-
gamon, a további szenvedésre predesztináló 
Ítéletet. 

Nem perverz szenvedni akarásból, ha-
nem hogy a mondanivalóimat a művészi 
feldolgozásra megérleljem. 

Ekkor engedelmesen elkezdtem keresni 
a szenvedést. 

Hogy hál' Isten szerencsém volt s kedvei 
Sorsom, az ezután következőt — prompt — 
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a legjobb szervirozásban nyújtot ta át, — ez 
az én kivételes, privát szerencsém. 

Más írónak — szegénynek — míg idáig 
jut, kürködnie kell ezért. 

Annak előbb jól megy — szegénynek. 
Annak szenvedni kell előbb, mig szenvedni 
hagyják. 

Öt év előtt megkezdett szenvedéssorozat 
első fejezetét tehát „Emlékkönyv" cimii 
kötetemben fejeztem ki, amelyet legszebb, 
legfájdalmasabb, legfinomabb könyyemnek 
tartok idáig. — Néhány oldal kivételével, 
— amiket lermészetesen ma már kihagy-
nék, de amik ennek ellenére sem ront ják 
le a könyvről való jó véleményemet. — És 
végre is — ugyebár — ez fontos?! 

Ez a könyvem huszonkettőben jelent 
meg. 

Aztán, hogy jelest kap jak magaviselet-
ből, rögtön ú j ra szenvedni kezdtem. 

Holmi szerelmi csintalanságot, vagy 
ilyesfélét követtem el tudniillik s hála a jó 
Istennek, olyan teliszájjal kaptam rá rög-
lön a szenvedést, hogy négy évig kábultan 
jár tam tőle. 

E négy évből való kétéves buskomorsá-
gom, ma jd a későbbi rőföslegényi mivoltom 
csak okozatai voltak a szerelmi csinytevés-
nek, amely ezen a szenvedésekkel oly gaz-
dag utamon tovább lökött, a mostani meg-
állásig, amikor kipihenhetem magamat. 

Erted: leülhetek és lázas i ramban kiad-
hatom magamból azt a mérhetetlen köny-
nyet, ja j t , véres felhördülést, ami ez évek 
folyamán gyiilt, meggyült, feltornyosult 
bennem, mint az izzó kat lanban a kát-
rány, ha nem adnak neki szuszt! 

De azért nem kell megijedni tőle. 
Lehetőleg kedvesen, kellemesen, az ob-

jektivitás desztilláló görebében lepárolva, 
— ha lehet — viccesen leszek bátor min-
dent kitalálni. Regényben, novellában, 'víg-
játékban, — mit tudom én, hogy' ? 

Ennek az elmúlt négy évnek a történeté-
ben, — ha tehát nem csalódom — nem a 
szenvedéseimnek az a része érdekes, hogy 
Villányi Andor iró milyen természetű sze-
relmi pajzánkodás miatt ment el szen-
vedni? Megnősült-e, megszöktetett-e egy 
cigánylánynak öltözött hercegkisasszonyt? 
Meddig élt vele? Hónapokig, évekig, vagy 
csak napokig-e? Megverte, megcsalta-e, vagy 
őt csalták-e meg? Elvált-e, vagy nem is vol-
tak-e egymással megesküdve? 

Nem az továbbá, hogy Bécsben, Raka-
mazon, vagy a Kanári-szigeteken, melyik 
utcában, milyen nevü boltban volt inas; se-
géd: vagy boltiszolga? — (Amennyiben egy-
általában elfogadható ez a nagyon is ro-
mantikusnak tetsző hir.) Igaz-e végül, hogy 
közben viszonya volt Imáry márkinéval? 
(Amelyről — ugy tudjuk — hogy egyre 
tart még?) — Es még egyéb ilyen haszon-
talan kérdések. 

Hanem az, hogy egy tehetséges, fiatal 

magyar iró, olcsó szenvelgés helyett és 
hogy tudatos rosszhiszeműséggel, önmagá-
val megalkudva visszaélt volna azzal, ami-
vel örömöt, szórakozást, pillanatnyi elmé-
lázásra való alkalmat kell szereznie — az 
irodalmi rőföslegénykedés helyett — u j ki-
fejezési lehetőségeket keresett annak a ten-
gernyi, vagy talán csak ötsornyi mondani-
valónak az elmondására, -— amit el akar és 
el is fog mondani — Isten segítségével. 

VII. 

A rőfösnek jól kell bevásárolnia és ol-
csón, hogy megélhessen. 

Az irónak drágán kell megfizetnie min-
den leirt jó sorát, hogy megállhasson. 

Ezért nem jár külön dicséret. Ez csak 
előfeltétele a — konkurrenciaképességnek. 

VIII. 

. . . Boldog volnék, h a ú jonnan átalakí-
tott üzletemben, melynek személyes vezeté-
sét e soraimmal átvettem, teljes megelége-
désre szolgálhatnám ki nb, vevőimet és 
igen tisztelt üzletbarátaimat. — Nem mu-
lasztván el megjegyezni, hogy á rum frisse-
ségéért, eredetiségéért és jóságáért, — min-
denkor, mindenkivel szemben' vállalom a 
g a r a n c i á t . . . 

Amidőn tehát magamat b. pártfogásukba 
ajánlom, — cégem ugy a jövőben, mint a 
mullban is jegyez : Fenti. 

VILLANYI ANDOR 
(Mészöly felv.) 

2* 
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Az itt közölt adatok valótlanságáért 

kívánatra szavatosságot vállalunk. 
Helyreigazítást ellenben csak a diffe-
rencia egyidejű beküldése mellett köz-

, lünk. A szerk. 

Vöröshaju, Harold Llody-szemüveges fia-
talember keresett fel. 

— Kérem, egy remek témám van. 
— Frank? 
— Nem. 
— Akkor mondja el. 
Nagyot nyelt. 
— Meg kéne irni kérem, hogy ki meny-

nyit keresi Az nagyon érdekli az embereket. 
— Honnan tudja maga, hogy ki mennyit 

keres? 
•— Megkérdeztem. 
— Kitől? 
— Maguktól az érdekeltektől is. 
— No akkor remek telefónszámokat kap-

hatott. Az igazi jövedelmét senki se vallja 
be. Vagy többet mond, mert henceg vele, 
vagy kevesebbet mond, mert nem akar az 
adókivetőbizottság előtt dicsekedni. 

A vendég nagyon szomorú lett. 
— Tessék velem egy kísérletet tenni. Tes-

sék megkérdezni három pesti pr imadonnát 
és én nyomban megmondom, hogy mennyi 
a gázsija. 

— Na hall juk! Mennyi gázisija van Gom-
baszögi Fridának? 

A vöröshaju számolómüvész halálos biz-
tonsággal vágta ki: 

— Esténként három millió korona. 
— Utánaolvasta? 
— Annyit kap kérem, mint felléptidíjat. 

De csak ha játszik. 
— Ezt sejtettük. Titkos Ilona? 
— Három millió. Vasárnap délután és 

hetvenöt százaléknál szerényebb ház esetén 
két és félmillió. 

— Fedákot tudja? 
•—• Hogyne kérem. Tizenhárom percent a 

bruttóból, de legalább öt millió korona. 
Most már ugy beszélt, mint egy utazó. 
— Nálam raktáron van még a legkitűnőbb 

külföldi értesülés is. Méltóztasson egy pró-
bát tenni és ön meggyőződik információnk 
hitelességéről. Párisban kérem a legtöbbet 
kap percentuálisan Verneuil, a bruttóból 
huszonöt plusz tiz, összesen harmincöt szá-
zalékot. 

— Remélem, a másik 65% vigalmi adóra 
megy? 

— Nem kérem, azt az igazgatóság kapja a 
deficit enyhítésére. 

— Németh Mária 40 percentet a bruttóból. 

A Városi Színházban a fölemelt helyárak 
mellett 38 csekély millió... Parancsol még 
valamit? 

•— Azt mondja meg, hogy mennyi gázsija 
van Bethlen István grófnak? 

— 35 millió 645.000 korona. A bosszúság 
nincs vele megfizetve. Napi 1 millió 200. 
Péchy Erzsinek vagy Lábass Jucinak pont 
háromszor annyi. 

— Amennyivel a két hölgy szebb, mint 
őexcellenciája! 

— No, de Bethlen is nagy művész! Nem-
cisak játszik, igazgat is! 

— Apropos, mi van az igazgatóknál? 
— A Ftoboz Imre gázsiját megveheti 50 

millióért. Keres raj ta . Vagy ő, vagy maga 
egy-két milliót. Jób Dani viszont csak negy-
venből tengeti életét, nem is szólva He-
vesiről ... 

— Hevesi? Na, ez érdekel! 
— Nem lehet kiszámítani az államnál. 

Olyan komplikált . Klebelsbergnek például 
csak 18 millió van. Bajor Gizinek viszont 
1000 aranykorona fix és a többi bár a zse-
bemben volna. Mert ne felejtse el a Kama-
raszínházat. 

— Isten ments! 
— Mit tud még érdekes hazugságot? 
Gondolkozott, aztán megszólalt: 
— A percentesek között elfelejtettem em-

líteni Marsovszkyt és Mankovicsot. Negyven 
percent. 

— Nem jön rögtön vissza a színházak-
hoz!? 

— Dehogy nem. Nagy Endre esténként 
15 zsöllye. Olyan zisöllye, amelyik elfogyott. 
Halmay két millió esti. Lukács Pál fixet 
vett fel elsején. Elszámolás után vagy har-
mincat ... 

— Az írókról miért nem beszél? 
— Fodor László minden áldott este kap 

öt és félmilliót Szabó Jucitól. 
Nagyot sóhajtott . 
— Szóval megír jam a cikket? 
— Isten őrizz! 
— Nem lehet már kitalálással se boldo-

gulni. Kérdezzen még valamit. 
— Ménnyit kap Zadravetz? 
— Tizenegy milliót havonta. Gömbös vagy 

Fábián viszont kilencet. Még egyet kérdez-
het. 

— Mennyit kapok én ezért a cikkért? 
Egy kicsit töprengett, ma jd így szólt: 
— Lényegesen kevesebbet, mintha Ka-

rinthy irta volna. 
Stella Adorján. 



Ez a rejtélyes négy betű nem a budapesti viU 
lamostársaság cime (mint a B. Sz. K. R.), m 
is darabeim (mint az R. U. R.) hanem egy 
sportklub neve Ez az uj sportklub egészen 
atyafiságban, mondhatnám, vérrokonságban van 
a színházzal. 

Az ui sportklubot a ,,Budapesti Színészek .Szö-
vetség e" alakította meg. Szervezése folyamatban 
van. A legfontosabb alosztálv. a futball élén nem 
kisebb nagyság áll, mint Orth Gyuri, akinek mü-
vésretszeietetr közismert, ő mint afféle ,,szövet-
ségi kapitány" a legfőbb intézője lett a színészek " 
klubjának. 

Sok finom ötlet nattant ki eddig is az alaku-
lás során. Elsősorban is megállavqdtak abban, ' 
hogy minden színház külön csapatot álVt fel. Egy-
más között foaiák a művészek előbb eldönteni az 
elsőséa kérdését, aztán a ,,válogatott csapat'e fog 
mérkőzni a többi csanatokkal. Orth Gyuri sze-
mélye garancia arra. hogy a szinészcsapatból rö-
videsen elsőrangú, versenyképes együttes válik. 

De a színészek sportszervezkedése nem áll meg 
a futbalnál. Ki akarnak terjeszkedni a sport 
minden ágára s így elsősorban a tenniszre, az 
atlétikára és a vizisportokra. 

Természetesen nem hagyják ki a nőket se a 
snortból. A snortoló színésznő ugyan nem uj je-
lenség. Nálunk eddig is sok színésznő foglalko-
zott svorttal. ugy hogy a hokitól a szobatornáia 
majdnem mindegyik színésznő hódol valamelnik 
testedzésnek. Színésznőink kitűnő eredményeket 
is elérlek a sportban. Váradv, ki sokáig volt Ma-
gyamrszág teniszbainoka. Pet r áss Sári mestere 
a hokinak, J^ánczy Margit a vizipolónak és a ri-
valdától indult el az oUmpvai bnb»rin Tani Gi-
zella is. a párisi olimpyász női tőrbajnokságánnk 
helyezettje. 

A B. Sz. S. C. megalakulásával intézményesen 
kerül megszervezésre a női sport és valós'inü. 
hogy az eredmény nem marad el. A legközelebbi i 
női verseny bizonyára sok rekordot fog megjavi- * 
tani. De még rekordjavitás nélkül is nagy ér- ' 
deklődrsre fart számot egy futóverseny, amely-
ben fíiller Irén, Lábass Juci és Pcchy Erzsi star-
tolnak. 

A szir.észklub megalakulásának hírére megindult 
a humor is. Itt is, ott is lehet eay jó viccet, 
vagy eay szellemes megjegyzést hallani az uj ala-
kulatról. 
[ Halmai Tibor megjegyezte a kedves Ujváry 
Lajcsi na k: 

— T^aed is benevezünk, mint magasugrót. 
— Miért? 
— Mert téged kitűnően lehet ugratni. 
Nagy Jenő pedig, amikor felkérték, hogy lép- , 

ien be a futbalcsapatba, igy válaszolt: 
— Majd ha kis Szabolcs lesz a labda. 
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I G Y I S L E H E T . . . 
mondja az „Engem szeress" szerzője uj darabjáról: 

az „Utolsó felvonás"-ról 
Ugyanazon a napon, amelyen az „Engem 

szeress" 50-ik előadását ünnepelték' a Magyar 

Színházban, a Forgács Rózsi színházában 

Földi Mihálynak egy u j darabjá t muta t ták 

be: az „Utolsó felvonás 'M. De aki a két 

darabot megnézte, nehezen hihette cl, hogy 

mind a kettő egy és ugyanazon írótól való. 

A darab megszületéséről az iró igen ér-
dekes dolgokat mondott el a Színházi Élet-
nek : 

-— Van nekem egy kis regényem — me-
sélte—, az a cime: „Sándor és Sándor." Azon-
kívül amit mondani akar tam benne, egy 
formai problémának a megoldását is keres-
tem ebben a munkában. Itt tettem az első 
kísérletet egy u j regénylforma megalkotására, 
amelyben az időnek nincs szerepe. Be kell 
vallanom, két kritikus akadt mindössze, aki 
észrevette, mit akartam. 

— Pár éve már, hogy ez a kis regény meg-
jelent. Vagy három hónapja pedig az történt, 
hogy feljött hozzám Forgács Rózsi és Rogoz 

Molnár, Sánnássy, Forgách Rózsi, Kolos 
Forgách Rózsi kamaraszínháza: Az utolsó felvonás 

Oszkár. Beszéltek a színházuk erkölcsi cél-

jairól, arról, hogy ők meg szeretnék csinálni 

Budapest kísérleti színpadát, szóhoz szeret-

nék jut tatni a fiatalokat — de nem kapnak 

anyagot. Azazhogy volna valami, mondták. 

Itt van — és előhúzták a „Sándor és Sán-
dor"-t, amit ők maguk dramatizáltak is. El-

olvastam a darabot, érdekesnek találtam, 

határozottan nem volt sablonos dolog. Kevés 

munkám volt az átdolgozásásával. 

— Csak egy dolog hiányzott az előadásá-
hoz : egy értékes férfiszereplő. De Forgács 
Rózsiék elhozták azt is. A Bárdos-színhá-
zaknak volt egy igen tehetséges tagja : Sár-
mássy Miklós. Ez a Sármássy elolvasta a 
darabot, engedélyt kért, hogy felléphessen 
benne, nehézségekkel találkozott — erre fel-
bontotta a szerződését, otthagyta az állását, 
hogy az egész művészi karrierjét feltegye 
erre a já tszmára: az Utolsó felvonás elját-

szására. Ennyi csendes hit és 
hősiesség, mondhatnám szent 
ra jongás előtt ugye kapitulál-
nom kellet t . . . 

— Szerdán már Székesfehér-

várott muta t ják be a darabo-

mat. Aztán be jár ják vele az 

országot. 

— Hogy mit várok az 

„Utolsó felvonás"-tól ? Csak 

azt akar tam megmutatni vele, 

bogy : igy is lehet. Hiába, jó 

a tömegsiker, de kell az ember-

nek a csendes siker is. Mert 

csak az a fontos, hogy elmond-

juk mindazt, amit magunkkal 

(Mészöly felv.) h o z t u n k a fö ld re . 
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A királyné rózsája 
(Szerző a darabjáról) 

Irta: FARKAS IMRE 

íme, újra nyilatkoznom kell az uj dara-
bomról a „Színházi Élet"-ben. De most —• 
mintha jobban meg volnék hatva, mint más-
kor. Ez a téma, ez a darab, ez a rózsa igazán 
a szivemben nyílott ki és itt bomlott nyiló 
rózsaszállá. 

Az igaz, hogy több kertésze volt. Itt van 
Tihanyi Vilmos mester, aki a vadrózsát ugy 
oltotta be, hogy kerti rózsa lett belőle. Itt 
van Lázár Ödön, aki "Jelen esetben tájkertész 
volt, mert a város minden táján keresett ál-
landóan, csakhogy befejezzem a darabot. Itt 
van Losonczy Dezső, aki a melódiákat 
rendbe gereblyézte a rózsatő körül. Itt van a 
Király Színház, aki a fundust adta és itt van 
mégegyszer a rendező, aki valóságos bolgár-
kertészetet üz, olyan minuciózus gonddal-
rendezi a királyné rózsáját. 

A királyné rózsája erdélyi virág. Ott virí-
tott ki a Marosszögben, Szemere István 
pusztáján, az érces hangú, kitűnő Szemere 

— Nádor Jenő pusztáján, aki összetűz a tu-
lajdon feleségével, Susy — Lábass Jucival, a 
nagyszerű és drága Lábass Jucival, aki el-
megy Ausztriába. Persze, hogy utána jönnek, 
Szemere is, de Czibere Gyuri is, akit az én 
kedves Halmay Tibor barátom alakit — no 
meg a Köte Comtesse is, aki a kedves és vi-
dám Vaaly Ilona. Ez az igaz, elsőrangú tár-
saság aztán a királyné — Berki Lilly — va-
rázslatos egyénisége és pompás művészete 
sugaraiban az egyformán pompás Latabár 
és Kertész Dezső társaságában összetalálko-
zik és ki is békül. 

A Király Színházban szeretik az én rózsa-
szálamat. Én meg szeretem a Király Színhá-
zat, soha ilyen jól nem éreztem magamat. 
Nagyszerű művészi készség, ambiciós, egy-
más iránt való szeretet, fegyelem, kollegiali-
tás. Nemes, patinás színház ... 

Még egyet ! A Király Színházban min-
denki, hölgyek, urak, szerelmesek a direk-
torba, aki viszont csak haragszik és szigorú 
és elzárkózik és igazán nem kenyere a nyá-
jasság. Nagyon szeretném tudni, hogy csi-
nálja mégis, hogy ugy becsülik és szeretik 
valamennyien. Én is. 

VAÁLY ILONA, HALMAY TIBOR. TIHANYI VILMOS a „Királyné rózsá ja" próbáján 
(Mészöly felv.) 
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Tisztelettel bejelentjük, hogy a szezón kezdete óta tár-
sas viszonyba léptünk. Rá jöttünk arra, hogy a mai ne-
héz világban egy humorista egyedül nem tud megélni 
az Írásaiból, tehát társultunk és azóta együtt nem bí-
runk megélni. Az alább következő vicceket is együtt 

irtuk, de egyedül nevettünk rajtuk. 
V W W W V W W W V V W V W W W V í W W W W V W V 

A JÓ MEMÓRIA 

M 

Egy villamoskalauz a lép-
csőn álló utast lelökte a vil-
lamosról, mire az illető dü-
hösen a rendőrhöz rohant : 

— Biztos ur, — kérem, egy 
kalauz lelökött a villamos-
ról ! 

—- Hányas száma volt? — 
kérdezi noteszát elővéve a 
rendőr. 

A pasas gondolkodik, 
ma jd örömmel megszólal: 

— Cirka ötszáz! 

SZÍNHÁZI FOTOGRAFÁLÁS 

nésznő tul közel állt a gép-
hez, mire a rendező rászólt: 

— Menj kicsit messzebb-
re ! 

A színésznő há t rább állt. 
— Még messzebbre, — 

szólt a rendező. 
A színésznő még há t rább 

állt. 
— Menj még messzebbre'! 
A kis színésznő erre már 

türelmetlenül kérdezte: 
— Hát hová menjek? 
— Vidékre ! 

KRITIKUSOK, 
HA TALÁLKOZNAK 

A nagy színházban múlt-
koriban premier utáni fo-
tografálás volt és az ös'szes 
szereplők egy hatásos tabló-
ban álltak a színpadon a 
gép előtt. Az egyik kis szi-

A dramaturg elolvassa, 
m a j d így szól: 

— Ez a kupié erős? Ez a 
leggyengébb kupié, amit 
életemben olvastam. 

NE IJEDJEN MEG 

A főpróbán a második 
felvonás utáni szünetben be-
szélget két kri t ikus: 

— Hogy tetszik a darab 
magának? 

— Elég jó, csak ez a so-
vány ötlet túl hosszura van 
nyúj tva! • 

— Na hal l ja? Valamit 
csak nyú j tan i kell a közön-
ségnek ! 

* 
MIT GONDOL? 

Egy fiatal kabarészerző 
irt egy kis pikáns kupiét, 
melyet ezzel a megjegyzés-
sel adott át a kabaré dra-
ma tu rg jának : 

— Mit gondol kérem, nem 
erős kissé ez a kupié? 

Egy titkos drámaíró há-
romfelvonásos darabot visj 
fel az egyik színházunk di 
rektorának. Miután két hó 
napig hiába várt arra, hog) 
az igazgató elolvassa a da 
rabját , végre sikerült ráven 
nie, hogy a jelenlétébci 
nézze át a d rámájá t . 

Az igazgató olvasni kez 
dett és a drámaíró feszülte; 
figyelte az igazgató arcál 
Egy órai várakozás utá 
végre nem bir ta tovább 
türelmetlenül kérdezte: 

— Na, milyen eddig? 
— Hát eddig rém ross: 

— szólt az igazgató, — 
ne i jedjen meg, még háti 
van két sor. 

* 
PONTOS ÚTBAIGAZÍTÁS 

t^Jrdíj, 

Mórickától megkérdi a t 
ni tó: 

— Mondd meg neke: 
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Móric, bogy hogyan jut el 
az ember legközelebb Afri-
kába? 

Móric egy nagy lélekzetet 
vesz, m a j d belekezd: 

— Az ember végigmegy a 
Rákóczi-uton, aztán befordul 
az Akácfa-utcába, m a j d 
egyenesen a Podmaniczky-
utcán, ott az tán . . . 

EZ MÉGSE ILLIK 

A LEGNAGYOBB 
SZEMTELENSÉG 

AZ IDŐ PÉNZ 

Egy állásnélküli diszlet-
m u n k á s beállít egy rosszul 
menő szinház igazgatójához: 

— Van valami üres állás? 
A direktor dühösen fel-

pa t t an : 
— Állás, az nincs! 

üres ülés az van! 

CSAK DIVATOSAN 

% 

De 

A Royal Orfeum égése 
közben odalép egy ur a két-
ségbeesetten álló T a r j á n 
Vilihez: 

— Pardon, kérem, szabad 
egy kis tüzet? 

* 
CSÖD 

— Hallottad, hogy az Uhu 
a legjobban menő mula tó ? 

— Honnan veszed ezt? 
— Már hetek óta le van 

foglalva minden asztala ! 
I 

Egy nagyon elfoglalt szín-
házigazgatóhoz beállit egy 
kezdő, szerződés nélküli 
szinész: 

— Drága jó igazgató ur, 
engedje meg, hogy szavaljak 
valamit! 

A direktor idegesen igy 
válaszol: 

— Nézze, fiam, maga ne-
kem ne szavaljon, hanem 
m o n d j a meg röviden, mit 
akar! 

Egy kezdő operaénekesnő 
jelentkezik az Operánál pró-
baéneklésre. A karmester 
hallgatni kezdi az énekesnőt, 
aki ret tenetes hamisan éne-
kel. A karmester egyszerre 
idegesen megszólal: 

— Magának nem a ján lom, 
fiam, hogy eton fr izurát 
ho rd jon! ' 

— Miért kérem? 
— Mert borzasztó rossz 

füle van I 

BIZALMASAN mondom, férfiak és delnők. 
Tapsolják meg sokan a kedves Szép Ernőt, 
Most frgia tartani a ,,szerzői estet". 
Lázba hozza vele egész Budapestet, 
Fénues lesz a műsor, kár pazarolni szót, 
Fel fog lépni Varsányi, llosvau, Góth, 
A sok kiváló művészt felsorolni bajos, 
Szavalni fog Bajor, meg a Gellért Lajos, 
Rózsahegyi Kálmán és Németh Juliska, 
Góthné és Hegedűs, ezzel kész a lista. 
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A délamerikai nitrátkirály 
Intervju Kurz Artúrral, aki 640.000 frankot nyert 

tette el egy korcs 
Szombat délután, mikor 

vásáriasan forgalmas és za-
jos Kispesten az Üllői-ut, 
vihogó utcagyerekek és su-
hancok gyűrűjében egy haj-
lotthátu aggastyán és egy 
sovány tehén viaskodott 
egymással. A tehén még so-
ványabb volt az egyiptomi 
fáraó álmában megjelent 
hétszükesztendőt jelképező 
teheneknél is. Talán meg-
érezte szegény a vágóhidat, 
a taglót, hiába verte furkós-
botjával az öreg hajcsár, 
nem akart Pest felé menni. 
Mikor az öreg belefáradt 
az ütlegelésbe, különböző 
nyelveken: angolul, néme-
tül, spanyolul, franciául, 
olaszul kérte a csökönyös 
állatot, hogy induljon meg. 

Tehénliajcsár, aki nyolc -
tiz nyelven beszél: érdekes 
riportanyag. Gondolkodás 
nélkül odamentem az öreg-
hez s együttes erővel a tehe-
net, akarata ellenére, 
szarvainál fogva megindí-
tottuk Pest felé. Ezért a 
szolgálatomért elmondotta 
a Színházi Élet részére az 
öreg, hogy mihő körülmé-
nyek között tanult meg tí-
zenhárom nyelven beszélni. 
Elmondotta a csodálatos 
életét. 

— Székesfehérváron — 
kezdte — volt az atyámnak 
beszálló kocsmája. 

— Tizenhat éves lehet-
tem, mikor cirkusz érkezett 
Fehérvárra. Egész nap ott 
ólálkodtam a csepűrágók 
körül. Lázas érdeklődéssel 
néztem, lestem minden moz-
dulatukat és készséggel se-
gédkeztem nekik a lovak 
etetésénél, a vizhordásnál 
és egyéb munkáknál. Az 
igazgató látta, hogy ügyes 
és ambícióval teli fiu va-
gyok, kérésemre a komé-
diás truppba fogadott. Min-
denes lettem. 

— Természetes, hogy szü-
leimet búcsúzás nélkül 
hagytam el, mikor a cirkusz 
felszedte sátorfáját és to-
vább vándorolt. 

— Gyors karriert csinál-
tam. Rövid időn belül 

mülovas, légtornász, 
kardnyelő lettem. 

Bebarangoltuk egész Euró-

KÜRZ ARTÚR 

pát és az artistavilág elis-
mert ' tagja voltam. De ka-
landra vágyó vérem nem 
engedett megpihenni. 

— Amerikába utaztam. 
Egyideig a brooklyai csap-
székekben produkáltam ma-
gam, majd a mája civilizá-
ció feltárására Yucatanba 
induló expedícióhoz sze-
gődtem. 

•— A yucatani-part túl-
zsúfolt sziklaveszedielmein 
átvergődve alig tettük part-
ra a lábunkat, megtámad-
tak az indiánok, akik egye-
nes leszármazottaik a má-
jaknak. Mi győztünk és 
amerikai szokás szerint, mi-
vel a leterített ellenség va-

gyona a győzőé, kizsebel-
tem az én indiánusomat, 
akinél egy kis zacskó drá-
gakövet találtam. 

— Amikor az expedíció be-
fejezte a munkájá t és visz-
szatértiink New-Yorkba, ér-
tékesítettem a köveimet. 
Majd Délamerikába utaz-
tam és 

társultam North ezre-
dessel, a nitrát-telepek 

kihasználására 
— A vállalkozásunk si-

került. Néhány év alatt, 
— mint nitrátkirályokat 
aposztrofált egész Amerika. 
Hatalmas vagyon urai let-
tünk. De a vérem nem ha-
gyott nyugodni, vitt az élet 
utján tovább. Egy sziszté-
mát dolgoztam ki, amellyel 
számitásom szerint okvet-
lenül nyernem kellett a 
rouletten. 

Elmentem Monte-Car-
loba, hogy kipróbál-
jam a szisztémámat. 
— Eleinte sehogyse akart 

kedvezni a szerencse. De 
nem ijedtem meg, hanem 
szilárdan folytattam a 
rendszeremet, míg végre 
megfordult a kocka és nyer-
ni kezdtem. Halomszámra 
feküdt előttem a pénz és a 
krupierek már nem tudtak 
fizetni. Háromszor is abba 
maradt a játék, mert a kru-
piereknek u j pénzt kellett 
kivenniük a pénztárból. Mi-
kor abbahagytam a játékot. 

640.000 francia frank 
nyereség feküdt előt-

tem. 
— Könnyű kezű ember 

voltam, szórtam a pénzt. A 
legkisebb összeg, amit egy 
pohár whiskyért fizettem, 
5 dollár volt. Ha megtet-
szett egy kiszolgálólány, 
aki vizet adott, 10 dollárt 
nyomtam a markába. Ha 
egy pincér jól szolgálta fel 
a vacsorát, 10 dollár borra-
valót kapott tőlem. 

—• Egyszer jókedvemben 
megkérdeztem Monte-Car-
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tehénhajcsár Soroksárpéterin 
Montekarlóban és az utolsó ezerkoronását vesz 
mában a tök felsőn 
lóban egy pincértől: „Mi 
volt a legnagyobb borra-
való, amit életében kapott?" 
„ötven dollár", felelt a 
pincér. Erre én 100 dollárt 
adtam neki és megkérdez-
tem: „De mondja csak, 
ki volt az a könnyelmű em-
ber, aki 50 dollár borrava-
lót adott magának?" „Teg-
napelőtt este ön adta uram" 
mondotta szerényen a pin-
cér, zsebrevágva a 100 dol-
lárt. 

— Valahányszor fogyó-
ban volt a pénzem, csak 
megjelentem valamelyik já-
tékkaszinóban és újra nagy 
összegeket nyertem. Osten-
dében, San Sebastianban, az 
összes játékkaszinóban is-
mertek és rettegtek tőlem. 

— Palotám volt Paris-
ban és Biarritzban villám. 
Szalonomban a legnagyobb 
művészek megfordultak. 
Sarah Bernhard is fellépett 
háziestélyemen. 

— A legszebb nők verse-
nyeztek kegyeimért. Lady 
Minnie Courty, a City leg-
szebb hölgye utánam jött 
Osakában és onnan elkísért 
San-Franciskóba, mert, ugy 
mondá, nem tudott nálam 
nélkül élni . . . 

— Lássa uram, most hogy 
hátatforditott a szerencse, 
a kutya sem törődik velem, 
ugy élek Soroksárpéterin 
egy pajtában, mint a gaz-
dátlan eb. 

És elkezdett panaszkodni, 
hogy ő most mennyit be-
szélt, hogy kiszáradt a tor-
ka és nincs pénze, amivel 
egy kis nedvesitőt 1 vehetne 
magának. Megsajnáltam. 
Bementünk a határcsárdá-
5a. A tehenet a beálló osz-
opához kötöttük és beül-
ünk a söntésbe. A szom-
izédasztalnál három gya-
lus külsejű alak „hol a pi-
•os"-t játszott. Ez annyira 
ekötötte Kurz Artúrt, a 
lagymultu tehénhajcsárt, 
íogy elfelejtett inni. Addig 
lézte a játékot, mig tarisz-
íyájából előkotorászott egy 
lagy tarka zsebkendőt, 

Dr. SZABÓ JUCI: TITKOS ILONA 
Az elmúlt héten az utcán egy nagyszerűen megrajzolt Titkos 
Ilona-portrét ábrázoló plakát keltett feltűnést. A plakátot , mely a 
Magyar Színház nagysikerű -újdonságához, a ..Dr. Szabó Juei"-hoz 
készült. Kolozsvári Andor, a külföldről hazatért kitűnfl fiatal mű-

vész festette. 

amelynek csomórakötött 
egyik csücskéből ezer koro-
nát oldott ki. Odament a 
játékosokhoz és keverte-
tett magának. Felhangzott: 
„Itt a piros, ott a piros, hol 
a piros?" Az öreg gyorsan, 
keselyű módra csapott le az 

kártvára: ..Ez a pi-

ros!" kiáltotta teletorokkal 
és rátette az utolsó ezer ko-
ronáját . Remegve vette fel a 
kártyát, mintha százezer 
dollárokról volna szó, mint 
egykor Monte-Carlóban. 
Megnézte a lapot. Leesett az 
álla. A tökfilkó volt. 

Zsembery Árpád. 
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Amikor Ráthonyi nem akarta eljátszani 
a Hajdúk hadnagyát 

IRTA: RAJNA FERENC 
a Hajdúk hadnagya szerzője 

Zoltán Jenő és Leszkai András voltak a 
Magyar Színház igazgatói, akik egy szép 
napon — darabot kértek tőlem. Ekkor már 
munkában volt a „Hajdúk hadnagya" első 
felvonása, amelyet Rohicsban írtam meg. 
Ezt szántam a Magyar Színháznak. Dara-
bonként, postán küldtem az egyes számo-
kat Czobor Károlynak, aki péceli villájában 
dolgozott. Mire hazajöttem, az első fejvo-
nás zenéje készen volt. A legnehezebben 
született meg a „Két szempár" cimü dal, 
amelynek melódiája sehogy sem tetszett 
nekem. Harmadszori kísérletre állapodtunk 
meg azután Czoborral abban a melódiában, 
amelyet pár hónap múlva az egész ország-
ban énekeltek. A darab premierje 1904 feb-
ruár C-án volt. A szereposztásnál az az ér-
dekes dolog történt, hogy Ráthonyi Ákos, aki 
ebben a darabban első igazi nagy sikerét 
aratta, nem akarta a címszerepet elénekelni. 
Neki a komikus szerep tetszett, amelyet ter-
mészetesen Sziklai Kornélra osztottunk. 
Nagy rábeszélésre volt szükség, hogy Rátho 
nyit a szerep elvállalására rábírjuk. Óriási 
sikere volt Ráthonyinak. Mikor az első fel-
vonás fináléjában, a Kék szempárt énekelte, 
a nézőliéren a hölgyek felkeltek üléseikről 

SAROSSY ÉS BODÓ ERZSI 
Városi Színház: „Ha jdúk hadnagya" 

(Mészöly felv.) 

és ugy tapsoltak. Az ötvenedik előadásra a 
budapesti hölgyek gyönyörű szűzmáriás 
zászlót nyújtottak fel neki a színpadra, 
amellyel azután a második felvonás finálé-
jában Budavára ostromára vezette hajdúit. 
A többi szerepeket Szentgyörgyi Lenke. 
Tomcsányi Rusi, Sziklai Kornél, B. Szabi 
József, Tollagi Adolf és Dénes Ella játszot-
ták. 

A századik előadáson Jadwiga grófnőt 
akinek szerepét közben Andai Blanka vetti 
át Dénes Ellától, Szamosi Elza énekelte 
Ezen az előadáson Blanchefert ezredes sze 
repét ugyancsak vendég játszotta: Ngára 
Antal. Szokása szerint igazi bohém termé 
szetével a szerepet alig tanulta be. Bakalá 
zott és mikor látta, hogy semmire se meg; 
a szereppel, gyors elhatározással fordítót 
egyet a dolgon és egyszerűen Blanchefor 
ezredes helyett eljátszotta az Olmdorf ezrö 
des szerepét a „Koldusdeák"-ból a vei ej át 
szók nagy rémületére és határtalan mula^ 
ságára. A Hajdúk hadnagyát százliuszszo 
játszotta a Magyar Színházban és a kövei 
kező szezonját is evvel a darabbal nyitott 
meg. 

A vidéken a Hajdúk hadnagya husz év 
van műsoron. Fiumében egyszer a királ 
jelenlétében díszelőadásul is előadták. Bi 
dapesten ment a darab előbb a Budai Szil 
körben Krecsányinál és kiét évvel ezelő 
Czakó a Várszínházban is adta körülbeli 
húszszor. A Városi Színházban if jú bár 
Wlassits Gyula kezdeményezéséből került 
darab. Most Sebestyén Géza vette elő ujrj 

A szinház szakadatlan nappali és esti pri 
búkon hozta ki a darabot összesen tizenkl 
nap alatt. Czobor rfároly hat hónapi munk 
ban uj hangszerelést adott a zenének és 
Hajdúk hadnagya ezúttal nagy zenekari j 
személyzeti felkészüléssel kerül szinre. 
második fináléban nyolcvanan állanak 
színpadon olyan hangvezetéssel, amely Si 
rossy zengő baritonjából és Bodó Erzsi f^ 
séges szopránjából kitelik. Sik főrendező 
Kerner karmester vezetése alatt Sziklai J] 
zsef, Vig Manci, Horthy Sándor és Moin 
Vera hallatlan buzgalommal és lelkesede 
sel állotlak ez előadás szolgálatába. Sebt 
tyén Géza egyik próbán ezekkel a szava' 
kai állított meg: 

— Egy igen nagy ba j van, szerkesztő i 
a színészeknek túlságosan tetszik a dar^ 
Ez pedig nem jó kabala a szinházn 
amint tudni tetszik. El vannak ragadtat 

Illő szerénységgel megállapítom, hogy 
kabala ezúttal — megbukott. 
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A RIVIERA CASELLÁ JA : 

Táray Ferenc-„bicsérdista" 
Nem eszik húst, mert 160 évig akar élni 
Táray Ferencről, a Renais-

sance Színház tagjáról a 
„Riviéra" premierje alkal-
mával egyőntetüleg megálla-
pította a sajtó, hogy külö-
nös és érdekes egyénisége a 
magyar színpadnak. Most mi 
is megállapítjuk, hogy Tá-
ray nemcsak a színpadon 
különös és érdekes egyéni-
ség, hanem a privát életben 
is, már csak azért a furcsa 
és szokatlan életmódjáért, 
amelyet évek óta folytat. 

Erdélyből, a kolozsvári 
Nemzeti Színházból került 
fel Pestre, a Renaissance 
Színházhoz, ahol talán mind 
a mai napig nem tudta róla 
senki, hogy 

Táray hive és követője 
az Erdélyben annyira 
elterjedt bicsérdista-szek-

tának. 
Bicsérdi János elveit nagy-

jában talán mindenki is-
meri, hiszen a bicsérdisták 
tulajdonképpen nem mások, 
mint vegetáriánusok, akik a 
vegetáriánus életmódot még 
szigorú böjtökkel is fokoz-
zák. 

— Bicsérdi Jánossal még 
kolozsvári színész koromban 
kerültem össze — meséli Tá-
ray — felkeresett engem, 
még akkor, amikor a bicsér-
dizmus gyermekkorát élte és 
próbált meggyőzni és meg-
nyerni tanításainak. Nem-
csak hogy uj hívet keresett 
bennem, hanem reklámot is. 
Ugyanis ő arra számított, 
hogy én, mint aki a kolozs-
vári jobb társaságban forgo-
lódom, élénk feltűnést fogok 
kelteni azzal, hogy vacsorák 
és társasági összejövetelek 
alkalmával kijelentem, hogy 
számomra ne szervírozza-
nak, sem szeszeisitalt, sem 
hust nem kérek, én majd 
csak akkor fogok enni, ha 
gyümölcsökre kerül a sor. 
Bicsérdi sok mindent mesélt 
nekem, többek közt azt, 
hogy az ő életmódja révén 
olyan matuzsálemi életkort 

lehet elérni, amely a húsevő 
ember számára teljesen ki-
zárt dolog. Elmondotta, hogy 
egyszer Rudolf trónörökös 
egy vadászat alkalmával egy 
rozzant kunyhóban megpi-
henni készült és a kunyhó-
ban nem talált mást, csak 
egy nagyon öreg embert, aki 
amidőn beszélgetésbe ele-
gyedtek vele, elmondotta, 
hogy 160 éves, és még soha 
életében nem evett mást, 
mint nyers füvet és vad gyü-
mölcsöt. A beszélgetés után 
a kunyhóba érkezeit egy 
öreg, összetöpörödött anyó-
ka, akit a paraszt mint a 
leányát mutatott be, bár a 
lánya sokkal idősebbnek 
látszott, mint ő. „Ez azért 
van, — mondotta a paraszt, 
— mert a leányom husz évig 
a városban élt, a város tette 
őt igy tönkre." 

—Bicsérd inek ezekre a 
hókusz-pókuszokra szüksége 
van, mert nála nemcsak 
hogy meggyőződés a növény-
evés, hanem üzlet is. Mert 
Bicsérdi János abból él, 
hogy „bicsérdista". Előadá-
sokat tart, szónokol, híveket 
toboroz és könyveket árul. 

— Engem nem is Bicsérdi 
győzött meg álláspontjának 
helyességéről, hanem egy 
különös eset. Egy kolozsvári 
szinészikoilégám életéről az 

orvosok lemondtak már, mi-
kor kétségbeesett helyzeté-
ben elment Bicsérdihez, aki 
lassan rászoktatta a növény-
evésre és a szinészkollégáni 
nemcsak, hogy nem halt 
meg egy éven belül, amely 
időpontot az orvosok jósol-
tak neki, hanem még ma is 
él. Bicsérdista sohasem lehet 
beteg, sohasem hül meg, soha 
sincs semmi baja. Télen-
nyáron kabát nélkül jár és 
hajadonfővel. 

— Bár magam sohasem 
vagyok beteg, bár télen nem 
járok kabát nélkül, sem ka-
lap nélkül, hiszen ez Pesten 
túlságosan feltűnő és nevet-
séges volna. 

— Néhány hete azonban fur-
csa ingadozást vettem észre 
magamon. Azelőtt sohasem 
kívántam hust enni, most 
igen. Különösen téliszalámit 
szeretnék. Ugy érzem, hogy 
a városi ember életmódjá-
hoz szigorúan hozzátartozik 
a húsevés és én fokozott 
idegéletet és idegmunkát 
végzek. 

— Növényevés csak olyan 
emberek számára való, akik 
keveset, vagy pedig rendsze-
resen dolgoznak. Mi színé-
szek néha reggeltől késő éj-
félig próbálunk, közben ját-
szunk és folyton próbára 
vannak téve az idegeink, le 
kell, hogy mondjunk a bi-
csérdizmusról. Ahogy ma-
gam is elhatároztam, hogy 
néhány hét múlva visszaté-
rek én is a rendes emberek 
sorába. Húsevő leszek 1 

TÂRAY. a bicsérdista ebédel (Mészöly felv.) 
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MINDEN KÜLÜN ÉRTESÍTÉS HELYETT 

— Molnár. 
— Repríz? 

— Sőt, eredeti. 

— Honnan? 

— Bécsből. Ott volt Faludi 
érte. Még nincs teljesen kész, dr 
már megállapodott Molnárral. 

A költő mikor jön Pestre 1 
— Nem lehessen tudni, de ha 

Komjáthy Károly zeneszerző és Kondor Ibolya házasságot kötöttek folytatni akarják az Utazási hi-

— Mikor utazik? 
— Még bizonytalan. De számos utazási 

hirem van. Olyan vagyok ma, mint a 
Menet jegyiroda. Elsősorban Fedák utazá-
sáról számolok be. 

— Ismét elmegy tőlünk Zsazsat 
— Ezúttal hallgatási útra. Egy kis mű-

tétet végeznek rajta és utána teljes egy 
hónapig nem szabad beszélnie. 

— Hallatlan. 
— Egyszer már előfordult. Biller he-

tekig nem beszélt. Most Zsazsa meg is 
kérdezte Biliért: „Mondd Irénkém, hogy 
csináltad?" És Biller elmesélte szegről-
végre. Fedák először és utoljára életében 
lekopirozott valakit. Az egyhavi hallga-
tást arra fogja felhasználni, hogy re-
gényt ír. Második számú utazási hirem 
dr. Fodor Juciról szól. .. 

— Ki az? 
— Fodor Lászlót nevezték el így ba-

rátai. Párisba utazik. Háziorvosa, dr. 
Szabó Juci rendelte el a levegőváltozást. 
Pénzt is ad hozzá: a második hétfő is 
tábla volt és a harmadik is ugy fest. El-
lenben i f j . Vajda László visszaérkezett 
Párisból. 

— Mit látott ott? 
— Mindent, a Mannequintől kezdve. 
— Az lesz a Magyar Szinház legköze-

lebbi újdonsága? 
— Alkalmasint, ámbár Egyed Zoltán 

első egész estét betöltő darabja, „Az égő 
szoknya" szintén nagyon közel van a kí-
szerepezéshez. Titkos Ilona, az újdonság 

leendő hősnője kijelentette, hogy 
ugy a darab, mint a szerep re-
mek . . . 

— Talán römökr 

—- Nálunk csak remek. De lesz 
ezenkívül a Magyar Színháznak 
egy váratlan bemutatója is. 

f 

INTIM PISTA, hogy érzi magát Buda-
pesten Teiko Kiwa, a japán csalogány? 

— Nagyszerűen. Résztvesz a város tár-
sadalmi életében, minden este megjele-
nik a táncos étteremben és már annyi 
hódolója van, mintha itt nőtt volna fel 
Budapesten. A napokban az Operaházat 
is meglátogatta . . . 

— Ott is fellép? 
— Azt nem, de egy honfitársa nem-

sokára ott vendégszerepel. 
— 9 
•— Dr. Tokeramo. Ismerik ? A Tájfun-

ból. Nos, Teiko Kiwa látni akarta, ho-
gyan próbálják a japán tárgyú operát. 
El volt ragadtatva Szántó Tivadar mu-
zsikájától. 

— Mi újság egyébként az Operánál? 
— Halász Gitta táviratot kapott Drez-

dából. Fritz Bäsch küldte, sürgősen kéri, 
hogy énekelje el odakünn a „Bajazzók" 
Neddá-ját. 
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— Nincs is több szomorú hí-
rem. Most már csupa vidám új-
ságot mondok. 

— Halljuk a legvidámabbat. 
— .4 Pátria-klub bálján a Vi-

gadóban az operaházi Szemere 
szines karnevált rendez opera-
jelmezekkel és féngszórókkal. 

— Kik lesznek jelmezben ? 

— Az Operaház legkedveltebl 
tagjai. De nemcsak bálról tudok 
hanem bankettről is. 

— Kit ünnepeltek? 

— Földi Mihályt, az Engen 
szeress ötvenedik előadása al-

MINDEN KÜLÖN ÉRTESÍTÉS HELYETT 
Vajda László a Magyar Színház főrendezője és 

Steiner Lula házasságot kötöttek. 

reket, még menetrend nélkül is tudok jó-
néhányat. 

— Halljuk ! 
— Fazekas Imre megérkezett Holly-

woodba. A felesége sürgönyzött, hogy az 
összes nyári ruháit küldjék el Pufiék cí-
mére. Ebből arra lehet következtetni, 
hogy hosszabb időt töltenek az Újvilág-
ban. 

— Fazekas irt már künn valamit ? 

— Két filmdarabot fejezett be. És erről 
jut eszembe, Petrovich Svetisláv Nizzá-
ban üdül. Napfürdőzik. Olyan szerencsé-
vel, hogy majdnem „sprengolta" a ban-
kot. Az utolsó pillanatban azonban min-
den nyereségét elvesztette. 

— Hogy-hogy az utolsó pillanatban ? 

— Öt perccel azon történelmi pillanat 
előtt, amikor a bank bankrottot jelentett 
volna. 

— Szóval, végeredményben mégis a 
banké volt a sok frank ? 

— Igen. Nekünk már a valódi frank-
kal nincs szerencsénk. 

— Jó, de azért ne gyászoljon ! 
— Nem gyászolok, elég, ha gyászol So-

mogyi Nusi ! 
— Ne ijesszen meg ! 
— Az elragadó kutyája patkolt el, a 

népszerű Niniske, a legbájosabb 
kutya a legszebb buli, a többszö-
rös sampion, stb., stb. Olyan vi-
dáman halt meg, mint ahogy élt. 
Mikor az úrnője este hazament, 
eléje ugrott, ficánkolt, üdvözölte, 
aztán hirtelen jobblétre szende-
rült. 

kalmából. A Newyork különtermében 
folyt le a bankett a kitűnő szereplők és 
a szerző barátai részvételével. Volt vagy 
félszáz újságíró a banketten : Az Est-la-
poktól, Földi szűkebb kollegái. A New-
york egyébként rövidesen nagy ünnepség 
színhelye lesz. 

— Még bankett ? 
— Ezúttal igazi lakoma. Rózsahegyi 

Kálmán Nemzeti Színházi tagságának hu-
szonötéves fordulóját az állam első szín-
háza ünnepli meg február 20-án a Cigány 
előadásával. Utána a Newyorkban lesz a 
nagy cécó. Fényes estély. A háziasszonyi 
tisztségért nagy versengés folyik. 

— Még nem tudja, hogy kik lesznek ? 
— De már sejtem, de nem árulom el. 

Majd a jövő héten. Inkább elmondom, 
hogy Zilahy Lajos egy színház felkérésére 
darabot ír a Rongyosok című filmjéből. 

— Eddig mindig a darabokból írták a 
filmeket. 

— Egy fordított esetet tudok. A „Mon-
sieur Beaucaíre" előbb film volt, aztán 
lett belőle — operett. Zilahy uj darabjá-
nak főszerepeit a fiimezők játsszák : Ba-
jor Gizi és Csortos. 

— A Víg és a Városi megbékültek He-
gedűsön ? 

— Félig-meddig. 
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WOLFFNER JÖZSEF 
Kisfaludy Stróbl Zsigmond szobra a Szinnyey-Merse 

Társaság kiállításán 

— A fess, mandulaszemű, szép fiatal 
színésznő ostromolta a direktort szerző-
désért. A direktor végre aláirta . . . 
művésznő boldog volt . . . Este otthon 
mégegyszer megnézte a szerződést. Min-
den ok nélkül, csupán ggöngőrkődési cél-
zattal . . . Hát uram fia ! ! ! Az aláírás 
hiányzott a papírról. A ravasz direktor 
olyan vegytintával kanyarintotta alá a 
nevét, amelynek félóra múlva nyoma se 
látszik. Kezeiket csókolom . . . 
•WX/W/X^X/M V W V V l ' V V V V W * ^ ^ "V/x X * 

A TEHETSÉGES GYERMEKEK 
KIÁLLÍTÁSA. 

A csodagyermek tehetségét, 
Én nem tagadtam meg soha. 
Hogy egy gyermek meg mer születni 
Manapság, már az is csoda. 

NAGYTAKARÍTÁS. 

Színházi körökben kérem, 
Ez egyáltalában nem vitás, 
A Vígszínházban nagy port vert fel, 
Most a „Nagytakarítás". 

Kellér Dezső. 

— Milyen a Hegedűsnek szánt darab a 
Csókosasszonyban ? 

— Érdekes szerep. Egy rég elfelejtett 
figura : a békebeli ur. Tetőtől-talpig kor-
rekt, joviális magyar úriember. Nem néz 
se jobbra, se balra, megy előre a maga 
utján. Bizonyos, hogy erre a szerepre 
mintázni se lehetett volna különbet He-
gedűs Gyulánál. 

— Majd csak eligazitgatják. Mondjon 
valami pletykát ! 

— Türelem, előbb elmondom Blumen-
thal érdekes előadását a newyorki zsidó 
színházak szervezett kardalosnőiről. 

— Dalolja, sőt kardalolja ! 
— Néwyorkban szervezve vannak a kél 

zsidó színház kardalosnői. Csak együttes 
jóváhagyásukkal lehet uj kardalosnöt 
szerződtetni. Kidobni se lehet őket. Ered-
mény : a legfiatalabb kóristalány 45 éves. 
Felfrissíteni csak ugy lehet az állományt, 
ha egyikük meghal, mint az Akadémiá-
ban . . . 

— Jó ! És a pletyka 9 

RIMANÓCZY JÁNOS 
fiatal magyar hegedűművész, Hubay mesteriskolájá-
nak kitüntetett növendéke, aki tavasz óta egyre 
növekvő sikerrel hangversenyez Kanada nagyobb 
városaiban. Műsora főleg magyar szerzeményekből 
áll. Meleg tónusáról és tüzes temperamentumáról 
nagy elismeréssel emlékeznek meg a kanadai lapok 
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AZ ORSZÁGOS ZENEMŰVÉSZETI FŐISKOLA OPERAI OSZTÁLYÁNAK FÉLÉVES VIZSGÁJA 
Sch. Gárdonyi Christa, Maleczky Oszkár, Fehér Pál , Christián Lili, Welter Tibor. Unger Ernű 
tanár, Rácz Matild, Schmidt Gizella. Laurisin Mik lós és a kar : Bih; ry Margit, Kurták Rózsi, Seícsik 
Magda, Zoltán Irén, Elek Illona, Orosz Julia, Kovács Ilonka, Stampf Anette, Dalnoky István. Kur-
zits Kálmán, Pethő György, Ludvig György. Svéd Sándor, Kornfeld Zoltán, Mil'etin József. Smidt 

Lajos és Dutfek Mihály. Unger Ernő. tanár, tanítványai. 

A Rózsahegyi-jubileum 
Száztagú bizottság késziti elő azt a nagy-

szabású díszelőadást, amellyel Rózsahegyi 
Kálmán huszonötesztendős nemzeti színházi-
tagságát és harmincéves művészi jubileumát 
fogja az ország megünnepelni. A jubileum 
kezdete február 20-án lesz, amikor a Nem-
zeti Színházban a jubiláns művész fősze-
replésével a Cigány kerül szilire és a darab 
parádés szerepoisztásában ott látjuk majd 
a színház legnevesebb tagjait. A szeretetnek 
és a tiszteletnek megnyilvánulása azonban 
abban az akcióban fog kicsúcsosodni, ame-
lyet a Rózsahegyi-ház intézőbizottsága kez-
deményezett. Ennek az akciónak eredmé-
nyeképen fogja a nemzet kiváló művészét 
egy házzal megajándékozni. A Rózsahegyi-
ház téglái már gyűlnek ós minden arra 
mutat, hogy az akciót rövidesen már siker 
fogja koronázni. E héten a következő 
pénzküldeményeket kaptuk: 

It'j. dr . Goszthony Mihály, Budapest 20.000,, Kö-
pesdy Elemér, Budapest 100.000. Pesterzsébeti Izr. 
Jótékony Nőegylet 300.000 dr . Vince Jakabné gyűj-
tése, Pesterzsébet 385.000, Wagner Endre gyűjtése. 
Orosháza 1,160.000, Kovács Frigyes. Budapest 100.000 
Miskolci Izr. Nőegylet 200.000, dr . Déghy Ödön. 
Budapest 100.000, Szabadi Adolf. Budapest 100.000. 
Izr. Nőegylet, Rákospalota 250.000. Izr. Nőegylet. 
Kispest 250.000, Fischolfné, Kispest 50.000, Hansz 
Miksáné, Kispest 25.000. dr . Gergely Sándorné Kis-
pest 25.000, Schober Károly, Budapest 100.000, dr . 
Neuschloss Krusli Kornél. Budapest 100.000, gróf 
Bissingen Nándor, Aba 20.000, Angol elemi biztosító 
rt., Budapest 200.C00, Egyesűit gép- és fémárugyárak 
rt . , Budapest 1,000.000. Binét és Barna, Budapest 

100.000, Nőegylet, Kőbánya 200.000, Burger Lajos. 
Budapest 300.000, Kovács Frigyes Budapest 100.000. 
Magyar-francia biztosító r t . , Budapest 100.000, Kö 
pesdi Elemér, Budapest 100.000, Törley Dezső. Buda-
fok 250.000, dr . gróf Almásy Imre, Pusztapó 200.000. 
Dehmal Károly, Budapest 200.000 korona. Hungária 
zászlógyár egy címeres magyar zászló teljesen fel-
szerelve. 
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L O VAS ZY-MATINE 
a Terézköruti Színpadon 

Amikor a magyar kabaré megszületett, 
viharszárnyon tört előre Lovászy Károly, a 

legszebb magyar sanzónok 

H költője, akinek egyik-másik 
dala, igy iaz ..Anyám, én 
nem ilyen lovat akartam" 
refrénü csodaszép dal az 
egész világot bejárta. Sajó 
Nyáray, Medgyaszay Vilma 
Nimet Juliska, Gózon, Fe 

rency arattak vastapsokat a Lovászy-dalok 
kai, amelyek csokorba-gyüjtve u j életri 
kelnek február 7-én, vasárnap délelőtt 1 
órakor, a Terézköruti Színpadon rendezendő 
Lovászy-matinén, az ország legnagyobl 
előadóművészeinek és zeneszerzőinek fel 
léptével. 
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H Á R O M S Z Ó : 

SZÍNÉ:* ZBÁL R O Y A L 16-.1KÁN 

Két hét óta szokat lanul nagy a sürgés-for 
gás a Szinész-Szövetség Lipót-körut i i rodája 
ban. Bizottságok üléseznek, érdeklődők jön 
nek-mennek és íolyton csilingel minden te 
lefon. A telefon egyre csak ezt kérdi: 

— Mikor lesz kérem a Szinészbál ? 
— Megtar t ják-e 16-án a Szinészbáll ? 
— Hol lesz a Szinészbál ? 
—- Hol lehet meghívót kérni a 

Szinészbálra? 
Ilyen és ehhez hasonló kérdé-

sekkel os t romol ják dr. Molnár 
Dezső igazgatót és dr. Sándor tit-
kárt . Mert két hét óta a legérde-
kesebb és legaktuál isabb téma 
Budapesten: a Szinészbál. 

Korai volna még azokról a meg-
lepetésekről beszélni, amelyekkel 
a rendezőség kedveskedni akar 
közönségének. Ez a publ ikum im-
már törzsközönség a Szinészbá-
lon. ismeri a rendezőséget és tud-
ja, hogy a rendezőség felelőssége 
teljes t uda t ában megfelel minden 
várakozásnak. 

Nem vásári lá rmát ,akar a Szi-
nészbál rendezősége az idén se. 
Halk, finom uri mulatságot , olyan 
báli éjszakát , amelyet hetekig igy 
emlegetnek az asszonyok: 

— Ejnye, de jól mula t tam a 
Szinészbálon . . . 

Olcsó és sablonos „a t t rakciók" 
ki vannak zárva a bál teremből. 
A közönség száma szigorúan kor-
látozva. Sok nagy táncterem ál-
lott a Szinész-Szövetség rendelke-
zésére, olyan termek is, amelyek 
két -háromezer főny i tömeget is befogad-
nak, de a vezetőség mégis a Royal mellett 
•döntött, amelynek intim termei a legjob-
ban megfelelnek a kitűzött célnak: 

A bál d á t u m a körül is sok vitatkozás volt. 
Végül győzött a f eb ruá r 16, Carnevál herceg 
legkedvesebb nap ja . Utána már jöhet a 
Hamvazó szerda . . . A Szinészbál é j szaká ja 
legméltóbb befejezése a fa rsangnak . . . 

A Szinészbál nem szorul rá a t t rakcióra , 
lá tványosságra. Látványosság maga a bál . . . 
De a rendezőség mégis akar kedveskedni 
egy-két különleges dologgal. Annak az előre-
bocsátásával, hogy a bál p rog ramja egyre 
bővül, a lább a d j u k azokat a programszámo-
kat, amelyeket a redezőség m á r elhatá-
rozott. 

A Szinészbál „tiz a t t rakc ió ja" egyelőre 
igy fest : 

..A legjobb táncos-
pá rnak ' ' 

\ Színházi Élet nagy 
dija a Szinészbálra 

1. A feldiszitett előcsarnokban a har-
minc legnevesebb budapesti szinész fo-
gadja a vendégeket. 

2. A primadonnák szemléje az emelvé-
nyen. 

3. A legérdekesebb szám. Minden is-
mertebb színésznő a legjobb szerepének 
jelmezében érkezik a bálra. Találkozni 

Antóniával, Marica grófnővei, 
A kaméliás hölggyel, Dr. Szabó 
Jucival, Árvácskával, Çsibivel, 
Toscával és Szép Helénával. 
Ugye illusztris társaság ? 

4. Kiss Béla husztagu zene-
kara gyújt rá a csárdásra. Igy 
kezdődik a tánc. 

5. Két hatalmas jazz-band 
veszi át a szólamot. Kezdődnek 
a modern táncok. 

6. A táncrend külön meglepe-
tés a hölgyek részére. 

7. Táncverseny. Eldől, hogy ki 
a legjobb táncospár ? Nemcsak 
diszes titulust kap a győztes pár, 
hanem anyagi javaknak is érté-
kes emléket : a Színházi Élet 
nagydiját. Félméteres uj ezüst-
serleg ez a dij, Kiss Ferenc ipar-
művészeti tanár tervezete külön 
erre az alkalomra. A serleg 
fényképét itt mutatjuk be a 
közönségnek. Előkelő, elfogu-
latlan zsűri dönt az elsőség kér-
déséről. 

8. Hódolva a legújabb szenve-
délynek, egy kis sorsolást is ren-
deznek azoknak a táncospárok-
nak, akik — nem nyerik meg az 

első dijat. A sorsolás mulatságos módon 
bonyolódik le. Főnyeremény : egy pá-
holy minden főpróbára. 

9. Vacsora alatt magyar nótákat huz a 
cigány és énekesmüvészeink legkivá-
lóbbjai dalolnak velük. 

10. A szuppécsárdás három órakor kez-
dődik, de hogy mikor ér véget, azt még 
a jóslásairól nevezetes Sirius se tudná 
megmondani. 
Ez csak egy futólagos program. Nem me-

ríti ki mindazoka t a bá jo s meglepetéseket, 
amelyeket a rendezőség tartogat a publi-
kumnak . 

Ehhez az előzetes beharangozáshoz még 
csak annyit, hogy a Newyorkban működik a 
Báliroda és az a r ra illetékesek ott kaphat -
ják meg meghívóikat . 

3* 



Szántó Tivadar, a Taifun zene-
szerzője »teljesen főzve van« — 

az Operaháztól 
Szántó Tivadar t a „Ta i fun" 

opera zeneszerzőiét, akit a mo-
dern táncmuzsika megteremtő-
jének vallanak, nehezen b í r juk 
délutáni álmából felébreszteni. 
Kora reggeltől késő délutánig 
minden nap az Operaház pró-
báit vezeti. Mégis szívesen áll 
rendelkezésünkre. Szemeit az 
álomtól törölgetve, mosolyogva 
mentegeti magát: 

— Kérem, ne haragudjon, 
hogy megvárakoztattam, de 
annyira fáradt vagyak a 
mindennapos próbák mun-
kájától, hogy nem bírom ki 
anélkül, hogy délután egy 
fél órát ne aludjak. Az elő-
adás, rendezés és szereplők, 
minden, minden, nagyszerű 
lesz. Megható, milyen szere-
tettel értik meg minden gon-
dolatomat. Különben sem 
nehéz ebben az operaházban 
jó előadást produkálni. Be-
jártam a világ minden kul-
turállamát, de mondhatom, 
hogy a budapesti opera 
együttese, zenekara, rende-
zői Európa minden operáját 
felülmúlják. Teljesen „főzve" 
vagyok. 

— Az az újítás, amelyet 
én a zenében hozok, ne hi-
tesse el senkivel, hogy vala-
mi futurizmuisiszerü áhno-
demség vagy ehhez hasonló. 

Olyan, mint az életem törté-
nete: egyszerű és szenzáció-
mentes. Sokat dolgoztam és 
hála Istennek, munkámnak 
eredményei is voltak. Pes 
ten végeztem a zeneakadé j 

miát, megnyertem a Liszt 
Ferenc-dijat, majd állami 
ösztöndíjjal külföldre kerül-
tem. Utána Berlin, Bécs kö-
vetkezett és végül húsz év-
vel ezelőtt Párizsban tele-
pedtem Je. Azóta ott élek és 
dolgozom, sok munkával si-
került kivívnom a francia 
zenei világ elismerését és el-
értem azt, amit a háború 
után magyar ember még nem 
kapott meg, a becsületrend 
lovagjává neveztek ki. Na-
gyon szeretem Párizst, de 
még jobban Budapestet, örü-
lök, hogy itt vagyok, azon a 
helyen, ahonnan elindultam. 
Örülök, hogy visszatértem-
kor a szeretetnek annyi ked-
ves megnyilvánulása foga-
dott. Nagyon szép, hogy nem 
felejtettek el és mindenki, 
akivel dolgom van, olyan 
kedvesen és teli szívvel segít 
és dolgozik velem. Ha mosit 
elmegyek Budapestről, akkor 
azért megyek el, hogy mint 
a költő mondja: még édesebb 
legyein a visszatérés. 

S Z Í N H Á Z I ËLËT 

BEA ZOLTANA 

Egy magyar táncosnő 
az uj Cochran-revü 

főszereplője 
London, január. 

Jelentette már a Színházi 
Élet londoni tudósátója. hogy 
Bea Zoltana, a tehetséges 
magyar táncosnő a londoni 
New Princessban, az angol 
főváros egyik legelőkelőbb 
kabaréjában lépett fel hóna-
pokon keresztül, óriási siker-
rel. A New Princess után a 
Coliseum és az Alhnmbrá-
ban. a londoni Westend ve-
zető music-hailljaiban mu-
latta be táncmüvészetét Bea 
Zoltana, aki minden fellépte 
alkalmával magyar táncokat 
is bemutat. 

Cochran, aki most rendez 
egy uj nagy revüt, leszerződ-
tette a vezető láncszámokra 
o fiatal magyar művésznő 
aki már el is utazott Man-
chesterbe a próbákra. Elő-
ször ugyanis Manchesterben 
mutatják majd be a revüt 
és csak márciusban kerül 
Londonba. 

A Taifun szerzője, ka rmes te re és pr imadonnája 
FLEISCHER karmester , ALPAP. GITTA és SZANTÔ TIVADAR 

(Vajda M. PÚI felv.) 
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IV. FEJEZET, 
»melyben nagyon érzelmes dolgok foglaltat-

nak a jókedvű férjről. 

Az apám anyit hallott rólad, hogy 
most már kiváncsi lett rád. Megengedi, 
hogy meglátogassuk. 

Ilkánknak megdobbant a szive: végre 
szemtől-szembe láthatja apósát, ama sok 
nevezetes színdarab szerzőjét. 

— Nem is tudom — mondá - , hogyan 
kell öltözködni az ilyen vizithez, még soha-
sem voltam após-látogatóban. 

— Csak igen egyszerűen. Az ékszereket 
mindenesetre hagyd itthon, valamint a 
drága ruhákat is. És majd gyalog megyünk, 
— felelt tréfásan Szigligeti Jóska, aki jó-
zan korában meglehetős vicces ember volt, 

A vándorszínész életében is ugy van, min1 

más közönséges emberi életekben: a ború! 
felváltja a napsugár. Felejtve a hu, feledve 
a cigányos veszekedés, feledve a csendes 
kainrácsikákban elsírt könnyek, feledve az 
egész boldogtalan házasélet, amikor odalent 
megroppan a nézők közönye, mint a ke 
ményhéju dió, amely nagy csörrenéssel fel 
törik: — felhangzik a taps. 

Mint abban az időben mondani szokták: 
Thespis kordéja Budán kötött ki, Gerőfi 
színigazgató ur a régi koronázási város 
meghódítását velte célba, a szinlapokra ter-
mészetesen^ nem irta rá, hogy a pestiek nem 
kapnának jegyet a budai színházba. 

Akkoriban a budai színház körül még 
sokkal kisebbek voltak a platánok, mint 
manapság, de árnyékot nyújtottak a zsenge 
tavaszi napsugár elől: Ilkánknak sokkal 
kevesebb arc-szeplője keletkezett ezen a 
tavaszon, mint az elmúlt tavaszokon. Na-
gyot fejlődött értelmileg és testileg . . . így 
például most már nem akarta nyomhan a 
folyóba vetni magát, amikor Szigligeti 
Jóska a rumos üveghez nyúlt, de nem is 
hagyta magát olyan könnyedén megvetni: 
felszaladt a várhegyre és elbújt valamely 
liüvös mellékutcában, miközben azon imád-
kozott magában, hogy bár lépne ki a fal-
ból valamely páncélos, kardos középkori 
vitéz, aki itt a régi házak között pártfogá-
sába venné a budai szintársulati szubrettet. 

A vitéz nem lépett ki a falból, de a Kék-
szakállú Hercegnek éppen olyan sikere volt 
Budán is, mint eddig mindenütt a vidéken. 
Ilkánk most már álmában sem tévesztette 
volna el a tánclépést vagy a hangot. Sikere 
voit, a siker pedig kibékiti az embereket • • • 
Egy napon így szólt Szigligeti Jóska: 
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mint a legtöbb vándorszínész általában. 
A budai gyerekek valóban gyalog men-

tek át a Lánchídon. Ilkánk akkor látta 
először Pestet, eszébe se jutott arra gon-
dolni, hogy ebben a városban nemsokára 
annyit fogják emlegetni. Az utcai járó-
kelők közömbösen haladtak el a budai szí-
nésznő mellett, egyiknek se jutott eszébe 
ama hátraarc a művésznő ulán, amelyben 
később annyiszor volt része Ilkánknak. 
Szigligeti Jóska kívülről megmutatta fele-
ségének a Nemzeti Szinházat. („Ennek a 
színháznak igazgatója az apám", mondá 
közönyösen Jóskánk.) Éppen öreg színé-
szek álldogáltak a kiugró üvegtető alatt, 
pipáztak, csak Újházi Ede szí varozott, 
mint aféle kéjenc. A pipások nagyokat kiál-
toztak és a drótrostély alatt lévő szini-
cédulák Stuárt Mária előadását hirdették 
Ilkánknak ugy dobogott a szive, hogy fal-
fehér lett az a r c a . . . így aztán nem is le-
het csodálkozni, hogy a közelben (a Do-
hány-utcában) lakó, piros sláfrokkos Szig-
ligeti Ede Ilkánk láttára mérgesen kiál-
totta: 

— Ezt a zöld békát vetted feleségül? — 
és félrecsapta a házisapkáját. 

Németül szólt Szigligeti ur a fiához, 
Ilkánk pedig abban az időben még egy 
kukkot sem értett németül, de apósa tag-
lejtéséből megértette, hogy a családi ház-
ban korántsem aratott olyan sikert, mint a 
Kékszakállú Hercegben szokott. 

elbiijt valamely hűvös mellékutcában 

Ámde Szigligetiék vendégszerető emberek 
voltak, hamarosan felterítették az uzson-
názó abroszt, pompás kávécska is akadt, 
még pedig kuglóffal, — csak Jóskánk em-
legette fel, hogy tud itt a közelben egy 
kocsmát (a Fehér lovat), ahol valakivel 
találkoznia kell. „Uj szerződésről van szó!" 
— mondá magyarázólag. 

— Mért nem szoktatod le a fiamat a 
kocsmajárásról? — kérdezte az öreg Szig-
ligeti, amikor Jóskánk mögött bezárult az 
ajtó. — A szinésznének nemcsak az a hiva-
tása, hogy ugra-bugrálj' -•> a színpadon, ha-
nem férjét is rendben kell tartania. 

Ilkánk hősiesen hallgatott. Nem akarta 
elszomorítani az öregembert. 

Az öregember igy folytatta: 
— A fiam nagyon tehetséges szinész. Meg-

maradhatsz mellette, mint a gyönge repkény, 
amely az erős fára csavarodik. 

— Jóskától tanultam eddigi szerepeimet, 
— felelt Ilkánk. 

— No látod! Jóska nagy ember lesz, ha le-
szokik a kocsmázásról. A kocsinázás amúgy 
is már csak a vidéki szinészet körében divat. 
Itt, Pesten, már nem szokás. 

Nemsokára megérkezett Jóska, dióbarna, 
kifejező szeme talán azért volt borúsabb, 
mert nem sikerült a találkozás azzal a bi-
zonyossal . . . Karonfogta Ilkánkat és mély 
meggyőződéssel igy szólott: 

— Nézd meg, atyám, a jövendő nagy mű-
vésznőjét! 

Az öreg Szigligeti tréfásan tapsolt, mintha 
színházban lenne: 

— No majd átmegyek Budára valamelyik 
előadáshoz. 

(De ebből nem lett semmi. Szigligeti Ede 
fsténkint nem szeretett otthonról elmozdulni, 
nem volt kocsmajáró.) 

Budán természetesen Szigligetiék is a szín-
ház közeiében laktak, még pedig a Lógody-
uteában, ahol a vándorszínészek tanyát szok-
tak ütni, amikor elkövetkezik a fák Iombo-
sodásának ide.fe. Innen cipelte el esténkint 
Ilkánk a ruháskosarat, mert cselédre nem 
tellett, a budai gavallérok pedig nem segéd-
keztek. Ment-inendegélt a macskafejü köve-
ken a ruhakosárral, néha bizony alaposan 
megfájdult a gyenge dereka a teher alatt. 
Mikor erről Jóskánknak panaszkodott, férje 
egy latin közmondással válaszolt: 

— Teher alatt nő a pálma. Illetőleg Pál-
inay — tette hozzá tréfásan. 

Akkoriban a pestiek még nem jártak any-
nyit Budára a színház kedvéért, mint ma-
napság. Ha Budán volt dolguk: többnyire a 
rántott csirke, uj liba miatt vették maguk-
nak a fáradságot a kiránduláshoz. Diákok 
és más fiatalemberek, akiknek épen nem 
volt pénzük a szinház látogatásához, fütyö-
résztek a női öltözők ablakai alatt, amely 
ablakok a hőség miatt nyitva voltak. Mig a 
színkör udvarán jelmezes színészek leve-
gőztek és minden felvonás után sörért za-
varták a színházi szolgát. — Ez volt a má-
moros ifjúság ideje! Ilkánk senkivel sem 
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Ismerkedett meg Budán, mert férje sohase 
vitte magával kocsmai járáskeléseiben. Il-
kánk otthon üldögélt a Lógody-iitca egy régi 
házikójában és ablakából a holdat bámulta, 
mint már annyian a boldogtalan nők közül. 
Éjfél után aztán a korhelyek és éjszakázok 
különböző lépései között: felismert ablaka 
alatt egy ismerős lépést is. Férje közelgett 
hazafelé, miközben nagy megbeszéléseket 
tartott az utcaszögletekkel, lámpaoszlopok-
kal és idegen emberekkel. Ilkánk gyorsan 
ágyban termett, mert férje nein szerette, ha 
virrasztva tölti az éjszakát. Alvási színlelt 
és igy hallgatta végig, hogy Jóskánk magá-
ban káromkodik, összeszid a világon min-
dent és mindenkit, akit ismert és akit nem 
ismert. (Az ismeretleneknek a nagyapjukat is 
felemlegette.) 

Egy éjszaka felrázta ál-álmából Ilkánkat : 
— Nagy újság van! — kezdte Jóskánk, 

fujtatva a vonagló lelkiismerettől, amiért 
fiatal feleségét megint magára hagyta. — 
Deréki bácsi egy este odaát járt Pesten a 
Népszínházban valamely színdarabja ügyé-
ben. Rákosi Jenő megígérte Deréki bácsi-
nak, hogy megvédi a budaiakat. 

— Ezért költöttéi fel? — mormogta ál-
mosan Ilkánk. •— Mit bánom én Deréki 
bácsit! Nekem nem ir szerepet. 

Erre az asszonyosan-csavaros beszédre 
Szigligeti Jóska kijött a sodrából, ami 
könnyen megtörtént vele éjfél után. 

— Nem Deréki bácsiról van szó, te buta 
lud, hanem Rákosi Jenőről beszélünk. Ő 
most a Népszinház igazgatója, holnap Bu-
dán lesz és látni fog téged a lluszáresiny-
ben. 

— Amelyben az a nyúlfarknyi szerepem 
van? A kocsmárosné szerepe? — kérdezte 
Ilkánk szemrehányólag. — Nem, inkább 
beteget jelentek, mintsem ilyen kis szerep-
ben mutatkozzam be a Népszinház igazga-
tója előtt. 

Jóskánk megint esak dühöngve járt fel és 
alá a kis szobában és csapkodla a bútoro-
kat, mintha azok könnyebben megértenék, 
hogy nem a szerep a fontos, hanem maga 
a szinésznő. De Ilkánk egész éjjel nem 
hunyta le a szemét a „kocsmárosné" rövid 
szerepe miatt. 

Másnap este a függönyre alkalmazott 
lyukakon át valóban szemügyre vehette az 
egész színtársulat, hogy a nagybajuszu Rá-
kosi Jenő Tihanyi Miklós népszinházi ren-
dező társaságában megérkezik és helyet 
foglal egy páholyban. 

— No gyerekek, — monda atyáskodva 
Deréki bácsi, akinek már a zsebében volt 
a szerződés arról, hogy Napraforgó cimü 
darabját a Népszinház előadja, — ma esté-
től kezdve valaki a Népszínház tagja lesz. 

De hát ki legyen az a szerencsés, aki a 
kipödrött bajszú színigazgatónak és rende-
zőjének megtetszik? A szivek egyforma he-
vességgel dohogtak a színkör két szárnyán 
lévő női és férfiöltözőkben. A bajuszokat 
éppen olyan gondosan ragasztották, mint 

a festékes nyullábat forgatták. Borbély és 
frizérnő adta meg az árát legelőször Rá-
kosi Jenő színházi látogatásának. 

Az előadás után, amely nem volt se jobb, 
se rosszabb, mint máskor: Tihanyi rendező 
ur egy cédulát irt a páholya párkányán és 
a cédulát a páholynyitogalónő kezébe adta: 

— Vigye Szigligetinének. 
Halálos csend lett a női öltözőben, ami-

kor oda a páholynyitogatónő belépett. 
— Szigligetinének — ismételte a budai 

asszonyság. 
Hiszen máskor is jöttek a női öltözőbe 

mindenféle küldemények, amelyektől da-
rab ideig megállott a szívverés, elfnlt a lé-
lekzet: csokrok és egyéb haszontalanságok. 
De a Népszinház rendezője most küldött 
először levelet. Szigligetiné ténsasszony, — 
mondta a levélke, .— másnap délelőtt jelen-
jen meg a Népszínházban próbát énekelni. 
— Ilkánk nem is merészelt sáppadozó, kő-
bálvánnyá meredt, az irigységtől megbete-
gedett társnőire pillantani. Felkapta a ru-
háskosarát és eszeveszetten futamodott ha-
zafelé. A Lőgody-utcai kis szobában pedig 
csak térdreroskadt és hangosan, magán-
kívül mondott el egy imádságot, amelyet 
még zárdanövendék korában tanult. 

Próbaéneklés a Népszínházban 
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Jóskánk valamivel korábban érkezett 
meg a szokottnál. 

— Nos, mit mondtam? — kérdezte hen-
cegve. — Nem a szerep a fontos, hanem a 
színésznő. Én biztosan tudtam, hogy terád 
fog esni Rákosi Jenő választása. 

A megzavarodott színésznő ugy bámult 
férjére, mint egy istenre. 

Megint csak egyike következett azoknak 
az álomtalan éjszakáknak, amelyek a 
kezdő színésznők életében olyan gyakoriak. 
De most nem a búbánat riasztotta el Ilkánk 
szeméről az álmot, hanem a gyönyörű re-
ménység lenkéje szállott homlokára és az 
verte el szárnyaival az cnyhetadó nyugal-
mat. 

Másnap már korán reggel elindultak Pest 
felé. (Jóskánk csak egyetlen pohár pálinkát 
hajtott fel az útba eső Piros Almánál, mint 
mondá: sziverősitésül.) Mintha Pest Is 
szebb lett volna ezen a napon, mint a mi-
nap volt. A tornyok napsugarasak voltak, 
az ablakok fénylettek és a járókelők mo-
solvogtak. mintha valamennyien tudomásul 
vették volna, hogy Ilkánk szerződtetés cél-
jából most me«y próbát énekelni a Nép-
színházba. — Ó, boldog nap! 

. . . Lenn a nézőtér sötét, a karmesteri 
széken Erkel Elek ül és hátat fordit a szín-
padnak régi karmesteri szokás szerint, akik 
soha sem néztek a színpadra, csak olyankor, 
mikor dolguk volt. 

A színpadon Rákosi Jenő frissen pödört 
bajuszával egy ujonnan festett diszletet 
szemlélget, amely a földre volt fektetve. Az 
igazgató leguggolt és uey nézegette a dísz-
letet, majd megelégedetten bólintott a mel-
lette ffuggoló Evva Lajos felé : 

— Ez igen jó lesz a Cornevillei harangok-
hoz. 

Ekkor már jódnrab ideig álldogált a szin-
nadon Szieligetiné. — mögötte férjével — 
anélkül, hogy valaki észrevette volna jelen-
létét. Bizony meglehetős kopottocska vo't 
Igy civilben. Fékesházi Terézia kendője 
ugyancsak elvesztette a szinét. 

— A Cornevillei harangokhoz ! — ismé-
telte a diszlet felett a színpadra icpfí Tihanyi 
Miklós. Sőt még odalent: mintha a mozd"-
Iatlan. félig álombamerült karmester is 
megrázkódott volna. 

— A Cornevillei harangok ! 
Mit akarhat itt egy kopott kis budai szí-

nésznő, amikor a színház vezetősége ilyen 
nagy dolgokon töri a fejét! A Cornevillei 
harangok! Mit akarhat ez a betévedt ve-
rébkc itt ebben a színes, gyönyörű kalitká-
ban, amelyet a legpompázatosabb madár-
nak, a nagyközönségnek emeltek, hogy 
benne rabul ejtsék a sziveket és elméket? 
A Cornevillei harangok! 

Végre Rákosi Jenő felemelte a fejét, a 
Színpadon körülnézve észrevette a kis szí-

nésznőt, aki a forró junlusi napon is dider-
gett a nagymama kendőjében. 

— Ahá, Szigligetiné! Éppen jókor! — 
mormogta a bajsza alatt Rákosi Jenő. 

Ezután utasítást adott a karmesternek, 
hogy az énekpróbát kezdjék meg. 

— Mit akar énekelni? — kérdezte alig 
hátrafordulva Erkel Elek. 

— A „Kisasszony feleségem"-ből... 
A karmesternek nem sokáig kellett a 

kották között keresgélni, a „Kisasszony fe-
leségem" javában műsoron volt. A kar-
mester kopogott az álmos zenekarnak és 
Szigligetiné a színpad közepére lépett. 

Szigligeti Jóskánk a színfalak közül egy-
szerre csak azt vette észre, hogy a felesége 
éneklése alatt Rákosi Jenő, Evva Lajos és 
Tihanyi Miklós abbahagyják a Cornevillei 
harangok díszleteinek a tanulmányozását. 
Rákosi mond valamit Tihanyinak, — az 
válaszol, — a dalnak vége van. A zenekar 
tovább szundikál a délelőtti csendben, a 
karnagy egykedvűen hátat fordit a színpad-
nak. Csak Rákosi hangja hallatszik a szín-
padon: 

—- Szigligetinét férjével együtt három esz-
tendőre szerződteti a Népszínház igazgató-
sága. Mindjárt ki is osztja neki készülő új 
operettjének a szubrett-szerepét, a Corne-
villei harangok Serpolette-jét. 

Az igazgató ezután kezet fogott Szigllgeti-
nével. A többit már a szinház irodájában 
végezték c l . . . 

Hogyan került Ilkánk a színpadról az 
igazgatói irodába? Hogyan irta alá a szer 
ződési papirosokat? Mit gondolt, mit tett, 
mit mondtak neki? Erre bizony többé soha 
sem emlékezett Ilkánk, akármennyit gon 
doit vissza erre a napra! 

Csak ott tért magához valahol a Kerepesi 
ut zajgásában, a régi Nemzeti Szinház előtt, 
ahol leginkább szokott tülkölni a lóvonat 
is és Podmaniczky Frigyes báró tiszteletére 
megállottak a kocsik, amíg a kockás ruhá-
zatu báró az ut egyik oldaláról a másikra 
futott. Most is é n n e IW a MrA és 
merevedve ment el a Szigligeti-pár mellett : 

— Ez is előre köszönni fog néhány hét 
múlva ! — dörmögte Szigligeti Jó^ka a báró 
után mutatva. 

Majd a hüvelykujjával a lovagvárho?. 
hasonlatos Nemzeti Szinház felé bökdösött: 

— De ennek a színháznak az igazgatója, 
igen tisztelt atyám uram is egészen más 
szemmel fog nézegetni reánk, ha legköze-
lebb szerencséltetjük látogatásunkkal ! — 
szólt Jóskának és a kabátzsebében zizegő 
szerződést megtapogatta. 

A szerződés a helyén volt, Jóskánk örö-
mében meginvitálta feleségét egy pohár 
sörre a közeli Szikszayhoz. 

— Ehetsz egy pár tormásvirstlit is! — 
mondá nagylelkűen. 

(Folytatása következik.) 
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150 CSODAGYEREK, 
köztük egy 7 éves, 

aki saiát kompozíciójával vizsgázott a 
Pedagogini szemináriumban 

A Mária Terézia-téri pe-
dagógiai szeminárium har-
madik emelete csodagyere-
kektől hangos. Tizenöt-husz 
ijfabb és idősebb csodagyer-
meV-jelölt anyástól, apástól 
drukkol a tehetséges gyer-
mekeket és ifjakat vizsgáz-
tató zsűri előtt, ahol komoly 
professzor urak hivatalosan 
jelentik majd a boldogoknak: 
te csodagyermek vagy!. . . 

Fél hét órára hirdette dr. 
Nagy László professzor ur 
a vizsgát, de már egy órával 
azelőtt megtelt a terem. Ag-
gódó mamák fésülik a kis-
fiúk és kislányok bubifrizu-
ráit és igazítják művészi re-
dőkbe a kihajtott fehér gal-
lérokat. Mert a kihajtott fe-
hér gallér a csodagyerme-
kek uniformisa. 

A terem egyik végében 
nagyban stimmeli a hegedű-
jét egy kisfiú. A hegedű na-
gyobb, mint ő. Mikor oda-
megyek hozzá, illedelmesen 
összecsapja a bokáit és be-
mutatkozik: 

— Fenyves Lóránd Ervin, 
— mondja . — De d-vel tes-
sék irni a nevem. Hegedű-
művész és komponista aka-
rok lenni. Hét éves vagyok, 
és két éve tanulok már he-
gedülni. Van már két opu-
szom is. 

Mikor csodálkozásomat lát-
ja. fölényesen int a kezével: 

— Ne lessék hinni, bácsi 

FENYVES LÓRÁND ERVIN, 
nkinck nem imponált Heifeiz 

•tnsrha • 

kérem, hogy félek a vizsgá-
tól. Pedig ha elbukom, ak-
kor a papa nem visz el a 
moziba. 

— Szeretsz moziba járni? 
— Nagyon, de összesen 

háromszor voltam életem-
ben. Mindig a Jackiet lát-
tam. Szeretnék én is még 
azonkívül Jackie is lenni, 
mert az még híresebb, mint 
a Heifetz Jascha, 

— Mi a véleményed Hei-
fetz Jascháról? 

— Gyönyörűen játszott, 
csak nem jól tar t ja a vonó-
ját. Nagyon „kaszál" vele. 
Kikapna az én lanárbácsim-
t ó l ! 

A csodagyerekek észre-
veszik, hogy itt a „sajtó". 
Lassankint körémgyülnek. 
Az egyik izgatottan közbe-
szól: 

— Szerkesztő bácsi, én 
már koncerteztem is! 

— Én is!! 
— Én is kétszer . . . 
Végül egy erélyes hang 

szól bele a vitába. 
— Én már kész csodagya-

rek vagyok! 
Megnéztem a közbeszólói. 

Tizenhat évesnek látszó, bu-
bifrizurás, apacsgalléros. de 
majong-nyakkendős fiatalem-
ber szólf. Rögtön elhittem 
neki. 

* 
A vizsga előtt dr. Nagy 

László, a lehetséges gyerme-
keket és i f jakat védő liga 
elnöke a következőket mon-
dotta munkatársunknak: 

— Meglepő, hogy milyen 
nagy számmal jelentkeztek 
a zeneileg tehetséges gyer-
mekek. Alig hirdettük és 

legalább százötvenen jöt-
tek már az ország kü-

lönböző részéből. 
A százötven között legalább 
száz van komoly és figye-
lemreméltó tehetség, akik-
kel érdemes foglalkozni és 
akiknek további tanulásába 
beleszólást szeretnék nyerni. 

VENETIÀNER ROZSA 
Vaály Ilona ..csodagyerek1 ' unoka-

testvére 

Hiszen távoli célunk az, hogy 
felállítsuk a tehetséges gyer-
mekek otlhonát, ahol a 
szunnyadó és kifejezést nem 
találó zseniket alkalmas pe-
dagógiai munkával kifejleszt-
het jük. Ezért küzdünk és 
ezért követünk el mindent, 
inert a jövő szellemi generá-
ció megteremtése a mai ge-
neráció legfontosabb fel-
adata. 

A vizsgának négy sztárja 
volt. A kis hét éves Fenyves 
Lóránd Ervin, aki saját kom-
pozícióját játszotta. aztán 
Wenetianer Rózsika, aki re-
mekül játszotta Beethoven 
szimfóniáját és azonnal 
improvizált a zongoránál, a 
Ifi éves Häuser Endre, aki 
máris kész hegedűművész és 
Herczog György, aki feltét -
lenül nagy zeneszerzői ta-
lentum. 

Wenetianer Rózsika, aki 
Vaály Ilonának unokahuga, 
már nagy hölgy. Tizenöt 
éves és ezzel szemben nyolr 
éve zongorázik. 

— Komoly pályának vá-
lasztottam a zeniét — mondja 
— naponta is gyakorlok. 
Ezenkívül korcsolyázom és 
táncolok. Adyt imádom és 
majdnem minden Ady-vers-
hez melodramatikus kísérő-
zenét komponáltam. Termé-
szetesen csak zsurhasználat-
ra — telte hozzá szerényen. 

A vizsga ulolsó száma egy 
tizenhét éves fiatalember 
volt. Mikor a dobogóra 
megy és illedelmesen meg-
h a j t j a magát a tanárok előtt, 
a mellettem ülő hét éves 
gúnyosan és lenézően jegyzi 
meg: 

— Ez is egy csodagyerek? 
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„Marika" a miskolci színházban 
egy páholyból nézte végig élete regényét 

Amikor Zágon István meg-
írta a „Marikát", bizonvára 
nem tudta, hogy fő női alak-
ja és a „Marika" maszkja 
és portréja alatt egy csodá-
latos karrier magasba törő 
igaz története él. 

A miskolci színház „Ma-
rika" premierjén egyik eme-
leti páholyban egy feltűnő 
szép asszony gukkerezi az 
előkelő közönséget. \ iszont 
a páholy is a látcsövek tü-
zében áll, mindenki kíván-
csian nézi, szinte bámulja a 
nagyon elegáns szőke höl-
gyet, s előkelő férfi kísérő-
jét. Egy ismerősöm a szü-
netben figyelmeztet, hogy 
milyen csodálatos, .hogy egy 
előkelő fölbirtokosné. ha-
sonló módon, hasonló kö-
rülmények közölt, nagy kar-
riert futott be : kecskepász-
torságból társaságbeli hölgy-
gyé avanzsált. Máris a pá-
holyban ülünk, a hölgy és 
férje lekötelező szivélyes-
séggel fogadnak. 

— Igaz, — szólt nevetve 
őnagysága, — régen én is 
,, Marika" voltam. Tizenöt 
évvel azelőtt még kecskét 
legeltettem a Bükkben. Olyan 
voltam, mint Marika. Áb-
rándos kis bolond, lestem 
én is az első ibolyát, meg a 
fürge mókusokat, meg az 

őzikéket. S naphosszat a 
Tájnál ültem. A legmaga-
sabb hegyről messze néz-
tem, le a völgybe, ahol fiis-

Benkö Miklós és Molnár Aranka 
Miskolczi színház: „Mar ika" 

(Sagmaller felv.) 

tölgölt a város, Miskolc. Ugy 
vágytam a kis faluból be a 
városba megnézni, ahogy 
mondották, „a villangót" 
amely magától szalad. S nem 
sokára a városba kerültem, 

a későbbi anyósom házába. 
Kis pesztonkának, a kis kis-
asszony mellé. Azután, mini 
ahogy megvan írva a Mari-
kában, én is sokat tanultam 
csiszolódtam, addig, addig, 
mig észrevették, hogy meg 
tanultam irni-olvasni, szé-
pen zongorázni, s perfektül 
angolul és franciául beszélni 
S akkor kimentünk Drez-
dába intézetbe. A „Marika" 
nagyon kimiivelődólt. s ami-
kor hazajöttünk, a Pali,' az 
uraság fia elvett a legtelje-
sebb szülői beleegyezéssel 
feleségül. Idáig tart a mese, 
amely azért olyan szép, 
mert igaz. Most nngybirto-
kosné vagyok, nagyon bol-
dog asszony, s minden évben 
kimegyünk a Bükkbe kirán-
dulni oda, ahol szamócázni. 
gombázni járt egy bohó kis 
leány, ezelőtt tizenöt évvel. 

— Zágon Isíván „Mari-
ká"-ja olyan, mint egy gyö-
nyörű költemény. Már lát-
tam Pesten is. A miskolci 
előadás nagyon jó. Molnár 
Aranka, Benkö, Bán Klári, 
Kertész Oszkár, Várnav 
Jenő, Miklóssy Aladár csupa 
elsőrendű szinész. 

Amikor elbúcsúzom Z.-né 
nagyságos asszonytól meg-
kért, hogy ne írjam ki egész 
nevét, mert akadhatnak 
rosszakarói, a!kik még jog-
gal ráfogják, hogy olyan 
mint, „aki az erdőben nevel-
kedett." 

Tibor László. 
W W W / W 

Szeghalmon 
színházat építettek 

Ivánli Jenő emlékére 
Szeghalomnak nincs több 
mint tizezer főnyi lakosa, dí 
mégis ez a békésmegyei fali 
építette a megye legszebl 
színházát, ötszáz ülőhely, ti 
zenhat páholy van benne, a 
emeleten pedig erkély és kar 
zat. Fabulya János épitőmes 
1er tervezte és Ambrus Imri 
gazdálkodó építette. Szegha 
lom halhatatlan szülöttjéről 
Ivánfi Jenőről nevezték e 
Tompos Péter kerületi szín 
igazgató társulata avatta fe 

Benkő. Gáspár. Molnár Aranka. Fülöp Sándor, Miklóssy. Várnay. 
Bán Klári és Kortész 

Miskolczi színház: „Mar ika" {Sagmüller fetv.i 
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Judit 30. 
L e v é l . ,,Eddig volt erőm küzdeni az élettel, de 

most nem tudok másra Gondolni, mint a ha lá l ra . . . " 
V á l a s z : Az életet azért adta a Teremtő végtelen 

jósága, hogy élvezzük a szép oldalúit és megküzd 
jünk a gondjaival és bajaival. — Ma ttfbbé-ke\ ésbbé 
— mindenki küzd. Gyávaság, kislelkűség, hitetlen-
ség elfeledni, hogy kötelességeink vannak az életben 
és azoknak meg kell felelnünk. Ezekre nem gon-
dolt? Levele jórészt kép^el'fdés, túlzott szentimen-
talizmus . . . mennyivel szebb, igazibb, emberibb, 
harcosabb szembenézni a bajokkal. Még nem volt 
olyan vihar, hogy a nap ki ne sütött volna utána. 
Muesa. 

Le v é 1 : Udvarolgatok egy leánynak, apró félre-
értések miatt az egész város velünk foglalkozik, hi-
íetetlenül pletykáznak. Mit tegyek? 

V á l a s z : Az ön jeligéje pompás. És válasz is 
egyúttal az ön kérdésére^ 
Oélibáb. 

L e v é l : Színész szeretnék lenni — de még inkább 
öldbirtokos. Száz holdat szeretnék, vagy talán in-
cább segitene a nősülés r a j t am. Kérek tanácsot, 
nit tegyek az én 29 esztendőmmel, hogy hasznossá 
egyem magamat embertársaim előtt? 

V á l a s z : Ugy látszik, ön nagyon fontosnak 
ártja az ábrándjait, mert másokkal is közli őket. 
logy mit tegyen? Egyet biztosan tudok, önnek 
;lső kötelessége az volna önmagával szemben és ez 
iz: összefogni a szertelen, csapongó lelkét és egy cél 
negvalósitására törekedni. 
tf. Magda. 

L e v é l : Szeretek egy férfit . Nem látom a ko-
noly, korrekt szándékot benne, gyötrő ez az érzés 
s tisztán látom sok nagy hibáját — de szeretem! 
Cibéküljek-e vele? 

V á l a s z : Kisasszonyom, ön tisztán látja a maga 
lolgát, pedig kétféleképpen nézi: a szivével és az 
szével. Az a kérdés, melyik győzedelmeskedik? Én 
tt legfeljebb publikum lehetek, tanácsadó nem. 
?arkas gyógyszer. 

L e v é l : Feleségem állandóan későn jár haza. 
'udja , hogy ilyenkor m a j d megőrülök, mégis mind-
ntalan k imarad . Egy hete hogy kibékültünk és most 
ste 11-kor irom e levelet. 
V á l a s z : Uram : Bocsásson meg — ha ön ina-

ától nem találja el mi a teendője — én nem tudok 
tt tanácsot adni. 
Ctelka. 
L e v é l : Nyolc éve élek együtt boldogan egy em-

errel . Most harminc éves leszek — és hiányzik a 
ázasság. Ő nem is sejti tépelődéseimet — mindig 
oldogan éltünk — anyagi tekintetben neki káros 
volna megházasodnia. És van egy másik férfi, aki 
lvenne — mit tegyek? 
V á l a s z : Engedje, hogy levelét idézzem: 
„Emberek becsülésében szeretnék élni, nem buj-

áivá restelkedve. A feleség örömeit is szeretném él-
ezni egy kicsit, mert eddig csak kötelességeit ére?-
?ra, minden megbecsülés nélkül , , 

Ez nem kívánság. Ez önnek joga! És amilyen szé-
pen, nyíltan föl tudta tárni előttem, tárja fel épp 
ugy az előtt a férfi előtt, aki szereti önt. őszinteség 
— az a legjobb ut. Mindenképpen tisztán lát és a 
válasz megadja a módot, hogyan irányítsa jövendő 
életét. 
„Sorsüldözött." 

L e v é l : Fér jes asszony vagyok — de for rón sze-
retek valakit , akit erőszakkal elhidegitettek tőlem. 

V á l a s z : Asszonyom! Nem tudtam eligazodni le-
velén. Annyi ága van az ön történetének, annyi 
pletyka, intrika, szembesítés, hogy — a/t hiszem — 
a viszonyok alapos ismerője is — eltéved benne. Én 
megértek egy nagy, mindent felborító szerelmet — 
de nem értem meg, miért kell annak sekélyes, apró 
pletykákba, kimagyarázkodásukba fúlnia? Egy érzés 
addig szép. amig nem beszél róla senki. 
Julia 2231. 

L e v é l : Sze.etek egy nős embert, aid két kis 
gyermek a ty ja . A feleségével boldogtalan — szeret-
nék elszakadni tőle. De szeretem! 

V á l a s z : Ez az. A régi probléma. Az ön érzése 
még nem olyan előrehaladott, hogy ne tudna egy 
érzéstől elszakadni. De az is lehet, hogy nem vallja 
be nekem — illetőleg saját magának — mert ilyenkor 
nein lát tisztán az ember. De bármi lesz, ne feledje 
el soha, amit velem szükségesnek tartott közölni: két 
kis gyermek atyja . . . 

G . . . i. 
L e v é l : Szeretek egy fiút, ő már nem szeret. 

Segítsen! 
V á l a s z : Ha én ezen segíteni tudnék, én volnék 

a leggazdagabb és legboldogabb ember a világon. 
Psiche. 

L e v é l : Szeretni szeretnék — de nem. tudok. 
Nagy baj . 

V á l a s z : Ha majd fog tudni — akkor meg az 
lesz a baj. ön 20 éves és igen szép leány. Nincs itt 
kérem semmi baj . . . 
Memento mori. 

L e v é l : Meg tudja ö n mondani hol a boldog-
ság? Én már csak egyben lelem föl, a halálban . . . 

V á l a s z : A boldogság kinek-kinek a saját szi-
vében van. Ha a sziv harmonizál az aggyal, ha min-
den szépnek örülünk, ha a rútat és ! a szomorút el-
hárítani igyekszünk, akkor már közelitünk a boldog-
sághoz. A halállal való kacérkodás élhetetlen, bete-
ges és hitetlen lelkek tulajdona. 
Miskolci 19 éves kislány. 

L e v é l : Csinos, 19 éves lány vagyok' és még 
nem sikerült senkinek az érdeklődését sem felkel-
teni. 

V á l a s z : A mi egy 19 éves lánynak még nem 
sikerült, egy 20 évesnek rendesen sikerülni szokott. 
Az érdeklődés fölkellésének első módja, hogy az em-
ber maga is érdeklődjék 
Karakterbaba. 

L e v é l : Szeretek egy fiút, engem egy másik 
szeret, aki jó barátorn volt. Ez inost mindent meg-
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S Z I N I E L Ő A D Á 
A MŰVÉSZE 

Az elmúlt liéten dr , Fabinyi, Rezső a lipótmezei elmegyógyintézet igazgató főorvosa szin 
, .ápolt"-ja volt, ft a publikum is a betegek 

Angora Acillon. 
L e v é l : Évek előtt levelezésben állottam egy 

férfivel, aki közben megnősült. Most p á r hete ú j ra 
ostromol a leveleivel. Hihetetlenül gyötrődöm . . . 

V á l a s z : Mindent értek, csak levele utolsó so-
rát nem. Miért gyötrődik hihetetlenül? Nem irja, 
hogy milyen a théma. ami körül a levelezés folyik, 
de még ha a l szerelmi is. — Mikszáth, ezt a leve-
lezés utján közölt szerelmet ugy hozza; Az elképzelt 
méz. Válaszoljon ugy neki hogy fölényes maradjon 
vele szemben — levélben könnyű az ilyesmi. Higyje 
el tulzottság emiatt „győtrődn.i" 
Gizi. 

L e v é l : Szerettem egy fiút, — elhagyott — szen-
vedek. 

V á l a s z : Ismétlem, ez az a betegség a melyre 
a tünő idő minden perce közelebb hozza a gyógyu-
lást. Ki kell várni. 
Titkos vallomás. 

L e v é l : Nagy súlyt fektettem mindig az ön-
ismeretre. minden szónál, tettnél, boncolgattam a lel-
kemet, az emberekkel hadilábon állok', — legnagyobb 
a jándék volna részemre pár megértő barát i szó. 

V á l a s z ; Ön tuluagy fontosságot tulajdonit 
szavainak, tetteinek. Ez fölösleges teher a lelkén. 
Leveleiből látom, hogy vágyik szeretetre, barátságra, 
ezt meg is találja ha nem filozofál túlsókat, ha nemi* 
adja a szivét, nyújt melegséget, egyszerű és nobilis 
érzéseket. Ez az egész. 
Bánatos csibe. 

L e v é l : 22 éves lány vagyok, három éve udva-
rol nekem egy íiu, — kín igy az élet, folyton veszek-
szünk. örökös harag — viselkedését nem birom. 

V á l a s z : Erre válaszolni fölötte nehéz. De 
egyre figyelmeztetem : az ifjú lélek nem érzi meg a 
sok küzködést, verekedést, lelki disharmoniaként, 
nem érzi meg momentán, de blazírttá teszi, kifá-
rasztja, a későbbi korra elveszi az idealizmusnak, a 
hitnek a tartalékalapját. Ez az önök dolga jóra nem 
vezethet, csak önön, az Ön idegein és lelki ereién 
múlik, hogy radikálisan tud-e véget vetni, vagy las-
sú szenvedések során óhajtja végelgyengülésben ki-

tett, hogy szétválasszon bennünket, anyámat is bele-
vonta, elhidegitette tőlem. 

V á l a s z : Kisasszonyom, hosszú leveléből azt 
látom, hogy itt a rendes hiba történt, a mások bele-
avatkozása, a mások beleavatkozásának a komolyan 
vevése,. Intézze el a szívügyét a saját szivével — és 
egy másik szívvel. A többieket pedig energikusan 
zárja ki onnan. Mindjárt egyszerűbb lesz a dolog. 
Tehetséges gyermek. 

L e v é l : Van • egy 3 éves kislányom, szenzációs 
tehetség, tud verseket, kis darabokat , tánca meglepő 
— hagyjam felnőni mint más rendes gyermeket? 
vagy vigyem valahová, hogy állapitsák meg a tehet-
ségét? 

V á l a s z : Véleményem szerint a dolog minden-
keppen korai. A világért se neveljék másképp, mint 
más rendes gyermeket és főleg ne produkáltassák 
sokat. Ha ez a tehetség komoly, akkor ugy ís ki-
forrja magát és elkíséri egy életen át, de a gyerek 
— az maradjon gyerek, egészséges, vidám életmód, 
sok játék, bő táplálék — ez többet használ egy ilyen 
apróság talentum-zsengéjének, mint bármi más. Ta-
lán lehetne hamarosan csodagyerekké fejleszteni, de 
ennek később adná meg az árát. Főleg ne tömjék a 
kis agyát semmivel — korai még. Az én boldogult 
édes apám amikor látta, hogy gyerekkoromba ver-
sekel irok vagy a könyveket bújom, — megfogta a 
galléromat és kidobott a kertbe — játszani. Ma is 
áldom ér*e. 

Vidéki kislány. 
L e v é l : Szeretnék egy nagyon szép fiút kiver-

ni a fejemből, de nem megy. 
V á l a s z : Időkérdés csupán. 

Mi lesz ennek a vége. 
L e v é l : Nagy szerelem van köztem s egy nős 

ember között — akinek beteg a felesége, ö házas-
sággal biztat, elválik, ha majd a neje felgyógyul. 
Van innét kiut. hogy élőiről kezdhetném az életet? 

V á l a s z : Van kiut. Ha már kérdi, akkor van. 
Csak energia kell hozzá, ön is érzi, hogy a helyzet 
igy tarthatatlan. Ilyenkor nein szabad a múltba néz-
ni. — hanem élőre a jövőbe. Magát nem féltem, mert 
leveléből már szinte látni vélem az egyedül helyes 



Heliogabalus. 
Kisasszonyom, ahogyan kívánta, nem irok választ 

a levelére. Csak arra kérem, engedje meg, hogy gon-
dolatban tisztelettel és meghatottan szoritsam meg a 
legtisztább női kezet — az ön kezét. 
Obscurus. 

L e v é l : Egyszerű munkásembereknek vagyok a 
gyermeke. Szerelmesem igen uri-familiából való és 
erre igen büszke. — Első találkozásunkkor eltitkol-
tam elölte származásomat, nem gondolva, hogy mé-
lyebb ismeretség lesz a dologból. Most nem merem 
neki megmondani. 

V á l a s z : Itt nem az ön származása a baj, mert 
mai napság csak egy foglalkozást kell szégyclni, azt 
amelyik nem becsületes. A többi niiansz nem fontos. 
A baj az. hogy ön nem mondott igazat. Vannak ilyen 
apró hiúságok, amiket az illető túlozva lát és az 
egész nem ó b a n nagy dolog. El lehet ütni esetleg 
egy tréfával, át lehet hidalni egy ötlettel, pl. ennek 
a válasznak a megmutatásával. 
Srugio — Wien. * 

L e v é l : Háromszor csalódtam, — most szeret 
valaki, de már nem hiszek. 

V á l a s z : Hinni fog — és a végén megint csa-
lódni fog. Leveléből azt látom, hogy ön a férfiak 
ama fajtájához tartozik, aki érdekli a nőket és a kit 
érdekelnek a nők. Ezt pedig nein adják ingyen, ö n 
még sokat fog szenvedni, hinni, tépázni, csalódni, de 
azt hiszem — a dolog megéri. 
Theodosia. 

L e v é l : Egy íiu szeretett — én is szerettem, azt 
hiszem szeretem még ma is. Ez lehetetlen dolog — 
viszont egy másik közelit hozzám, aki iránt csak 
szimpátiát érzek. Mit tegyek? 

V á l a s z : A színipatia fokától függ. Egy bizo-
nyos fokon tul indokolt a házasság. 

Egy szerencsétlen leány. 
L e v é l ; Vérszegény vagyok. Olyan nagy fokban, 

hogy szinte katasztrofális. Voltam egy pár orvosnál, 
de vidéken az ilyen kezelés igen körülményes, alig 
kivihető. Egyik orvos azt mondta , hogy meleg égöv 
alatt, pl . Gairóban egy-két év alatt meggyógyulnék. 
Hogyan juthatnék oda? 

V á l a s z : Egy afrikai ut, csak az útiköltség üü 
millió. Ott megélni, elhelyezekdni — a mesék vilá-
gába tartozik. Az efiéle ábrándokról tegyen le A.z Ön 
egesz baja az, hogy nem volt szakorvosnál. Jöjjön 
föl Pestre, vizsgáltassa meg magát egy kitűnő or-
vossal. — a pesti orvosok a legelsők a világon! A 
vizsgálat során adja elő anyagi körülményeit,- élet-
bereiíde/ését, meglátja, hogy gyógyulást fog találni. 
Kecskemét 19. 

L e v é l : Költözzek össze az anyósommal? Az 
u ram aka r j a . 

V á l a s z ; Az ura rá fog jönni, hogy helytelen 
amit akar. Viszont ilyenkor bajos ellentmondani. 
„Olasz Asszony." 

L e v é l : Szeretek egy fiút, de egy másikat is 
kedvelek . . . mit tegyek? 

V á l a s z : Bocsásson meg, de ez az a levél és ez 
az a probléma, amely nein okoz nekem aggodalmat. 
Marczi 33. 

L e v é l : Diplomás színésznő vagyok. Szinliázi 
vállalkozásaimban tönkrementünk. — az uramat csa-
ládja el vette tőlem — nagy nyomorban élek, hogy 
lehetne sorsomon segiteni. ___ 

V á l a s z : Asszonyom, nehéz a válasz. Itt egy 
segitség volna, egy szerződés. De mikor az olyan na-
gyon nehéz manapság. Erősnek kell lenni s nem sza-
bad a küzdésben kimerülni. Tudom, hogy ez sovány 
vigasztalás, — de nem tudok önnek mást mondani, 
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csak azt, hogy még nein láttam életsort, amelyik vé-
gig szomorú és kietlen maradt volna. 
Büszke leány. 

L e v é l . Egy italmérésben pénztárnoknői állásom 
vari. Lenéznek. Maradjak? 

V á l a s z . A tisztességes munka sose szégyen. 
Legyen büszke arra. hogy dolgozni tud és dolgozni 
akar. 
Boldogtalan. 

L e v é l . Nem birok' az urammal , nem gondol ve-
lem, csak a saját szórakozására. Féltem jövőn-
ket. kis vagyonkánkat. 

V á l a s z . Próbált már ön energikus lenni? Lép-
jen a sarkára. Sokszor egy energikus kifakadás 
többet használ, mint ezer jajszó és könnyes panasz. 
Leveléből azt látom, hogy ön szelid és megadó lé-
lek — próbáljon ezúttal mást! 
Agyagból való. 

L e v é l . Kérem, ha a kötelességteljesitést, a gyer-
mek iránti szeretetet, az otthon melegségeinek foko-
zását, stb. frázisokat akar ajánlani , akkor meg-
kimélhet a választól, mer t ezt én m á r próbál tam 
magamnak bebeszélni. Nekem sem sikerült, ne fá-
radjon, önnek sem fog sikerülni. Tudom, mit gon-
dol; akkor miért fordulok magához? Igaza van, de 
mégse egészen. Ön lelki klinikát nyitott. Tessék, 
doktor ur , fel van adva a lecke, nagyon egyszerű, 
csak meg kell találni hozzá a kulcsot. A kérdés: 

Itt mondja , miként lehet végigélni nekem az életet 
anélkül, hogy minden este vagy nappal ne vessem 
saját szememre megszámlálhatatlanszor. hogy miért 
élni? Meddig birod? Meddig akarsz még vegetálni? 
Ostoba vagy, nem látod, hogv Én, a saját éned 
kinevèt? Tessék válaszolni! Válaszát hálásari köszö-
nöm. bármilyen legyen is az, hisz ön akar segí-
teni, hiszem. 

V á l a s z . Levelének egy részét közlöm, inert 
igen érdekesnek tartom. Tudniillik ön. ugy látom, 
tévedésben van, ha azt hiszi, hogy amit én irok, az 
frázis. Csak talán annak látszik. Mert ezek a pro-
blémák egyszerűek, amint hogy az élet is egyszerű, 
csak az olyan összetett lelkű, elégedetlen, hiperintel-
ligens lények, mint ön is — önök komplikálják. Én 
már kaptam levelet egy párat, ahol megköszönik 
vigasztaló ,,frázisaimat" és ez a pár ilyen levél ne-
kem igen nagy örömet hozott. Mert én tudom, hogy 
az unalomig egyformán prédikálok, mindig azt uz 
utat hirdetem, amit egy inohosfejü, öreg tanító-
mester is helyesnék találna — de mondja, kis-
aszonjoni, tejhetek én róla, ha magam is ilyen egy-
szerű ember vagyok, aki távol tart a lelkétől minden 
komplikációt, aki deresedő fejjel bolondul tud örülni 
az életnek, a szép múltnak, a titokzatos jövendőnek, 
a muzsikának, a könyveknek, a nőknek — szóval 
mindannak, amit az életben ugy hivnak, hogy szép? 
Engem a Színházi Élet szerkesztősége azért állított 
e helyre, mert tudták rólam, hogy imádom az éle-
tet. az embereket, de egyszerűen, minden kompliká-
ció nélkül, filozofálás nélkül, önnek szivemből kívá-
nom. bárha az ön fiatal öreg szive követendő 
például tudná választani az én öreg fiatal szivemet. 

ÜZENETEK 

Várni és remélni: Kezdetleges kísérletek. — Irrepe-
rabilis: A költemény kedves hangon van írva, ám 
túlzottan pesszimisztikus hangulatból fakadt . — Iza: 
A versek finom és nemesen érző szivben születtek — 
kissé küzd még a formával . — Várlak: Örüljön neki, 
hogy szeretik egymást. Az intr ikák csak addig sú-
lyosak, amig törődünk velük. — Doktor nem orvos: 
A vers különleges formájával , újszerű hangján érde-
kes. Valamelyik modern szépirodalmi lapunkat bizo-
nyára érdekelné. — M. Erzsébet, Nyíregyháza: Asz-
szonyom levelét nem bir tam kibetűzni. Kérek rövi-
debb levelet és olvashatóbb írást. — Tizián: ö n ha-
ladjon a maga ut ján . Kár másokat bevonni legpri-
vátabb dolgainkba. — Várlak: Hűnek kell maradn i 
és ki tar tónak. — Falu 18.: „Tanácsot kérek. Verse-
ket i rok ." — Tanácsot adok. Ne i r jon verseket. 
Erzsébet, Eger: Az ön szomorú levelét megírhat ta 
volna más, sok száz tisztességes gondolkodású uri-
leány. Tehetetlenül állok — és csak a r r a biztathatom, 
ne csüggedjen, keressen megfelelő munkakör t , az 
erős akaratot és a tisztességet kell hogy siker koro-
názza. — Hortobágy: Ha bizik érzései komolyságá-

ban és állandóságában, akkor jegyezze el a leányt, 
akit szeret, de csak igy. Ne feledje; ez korrektség 
kérdése. — Egy szenvedő szív: Inkább igy szenved-
jen, mint ugy próbáljon gyógyulást, mint ahogy azt 
a íiu aka r j a . 

Pillangócska és Anci. Pillangócska 18 éves, Anci 
20 éves. Mind a kettőjük csalódott a szerelmében. 
Ugy Pillangócska. mint. Anci sóhajtva fog visszagon-
dolni erre a mosolygó boldogtalanságra. — A. I., 
Törökszentmiklős. Érdeklődéssel olvastam nagybecsű 
sorait és gratulálok ahhoz, hogy egy 72 éves ur 
ilyen fiatalos, pompás stílusban i r j a levelét. De a1 

szakmunka elolvasására én nem vállalkozhatom, azon| 
egyszerű oknál fogva, mer t nem értek hozzá. Mint-
hogy többféle kérdést ölel föl müve, egy olyan 
szakemberhez kellene fordulnia, amelyiknek a szak-
májával a legtöbbet foglalkozik. — Remélek. Pró-
báljon irni az illetőnek. — Zrinyi. A versekben sok 
kedvesség, de sok naivság van. — Lili. Én nem tud-
hatom, hogy ön talál-e viszontszerelemre? Lesföl-
jébb szeretném, ha ugy volna. — Ora et labora. 
Önök négy évig akarnak egymásra várni, flirt nél-
kül, csók nélkül. Azt hiszem, a várásnak ez a leg-
kellemetlenebb, de egyetlen célhoz vezető módja . — 
B. József, Kecskemét. Levelét ide iktatom: ..Dacára 
a sok bajnak, feleségemmel és kislányommal többet 
dalolunk, mint nem. Kisiparos vagyok, 31 éves és 
bár néha megesik, hogy a levesünk kissé zsírtalan.. . 
ilyenkor azonban képzelmünket szabadjára enged-
jük, s az valóságos lucullusi lakomát varázsol elénk. 
Utána pedig, hogy a lakoma még édesebb legyen, 
befejezésül egy-egy csókot adunk, csókot kapunk. 
Vagyis: amennyiben a feleségem szép is, jó is, sze-
ret is. igy az eddigieket tekintve, boldogoknak lát-
szunk, ugy-e bár? Talán azok is vagyunk!? . . . " 
Örömmel közlöm ezt a levelet, mer t öröm az, 
hogy ime, ilyen családok is vannak. Közlöm e le-
velet m á r csak azért is. mer t ime — vannak ilyen 
családok is, vannak ilyen emberek is! Továbbra: 
napsütéses boldogságot. — W. B.. Subotica. Címem 
Gellért-szálló. — G. M., Keresztes. Örüljön az ott 
honnak, a szüleinek, ne kergessen hiu reményeket 
Vegyen pár jó könyvet, pl. Goethe Faust já t , Madách 
Ember t ragédiájá t , Merezskovszkij Lionardóját , a kí-
vánsága teljesül, nemcsak hogy intelligens emberek 
de a legnagyobb geniek fognak szólni önhöz e könv 
vek lapjain a legihletettebb pillanataiban. — 
Sevigné. Emlékszem önre! Most két hónapja — 
iVIonte-Carlóban — emlékszem a halványlila r u h á 
jára és a fekete szemeire. A Café de Par is terasszái 
vacsoráztunk. Igy van? Igen, én ott is i r tam — éi 
mindig irok, mert ebből élek. Köszönöm az üdvöz 
letet. — Zürich. Vár ja meg a személyes találkozás 
és akkor személyesen intézzen kérdést az illetőhöz 
Ezt csak igy lehet — akkor is a kellő idő meg 
ragadásával . Semmiesetre sem levélben. — Urilá 
nyok müvésztársasága. Ha fölküldenek hozzám, szi 
vesen rendelkezésükre bocsátom verseim legujabl 
kiadását, amit valószínűleg még nem méltóztatna] 
ismerni. — L V. L„ Orosháza. Kedves kollégám 
a versek tehetséges tollal és érzéssel teli szívvel van 
nak írva. Valamelyik szépirodalmi lap bizonyár 
hasznukat venné. Pestre jövetelét most nem merer 
ajánlani , a riii brancheunkban annyian vagyunk 
hogy szinte egymástól kapjuk el a levegőt. N 
hagyja el a nyugodt pozícióját — jó alkalomra kel 
várnil Üdvözlet. — „A lét vagy nemlét kérdése ez.' 
Asszonyom, önnek itt felelek, mer t leveléből anny 
érdemtelen szenvedés kiált felém s problémája,, any 
nyira csak a nyomorúság problémája, hogy itt óha j 
tom ki tar tásra és vallásos türelemre buzdítani önl 
Sötéthangu levelében egy világitópontot látok és e 
az ön testvérbátyja . Fordul jon hozzá bizalomma 
ne csak anyagiakban, hanem , ,minden"-ben és ké r j 
oltalmát. Valahogyan ugy érzem, hogy ez az a lé 
pés, amit önnek tennie kell. Nagyon érdekel a sorsa 
kérem, válaszoljon azonnal, megfogadta-e a taná 
csomat? — Hulló csillagok. -A vots kedves, amilye 
az i rója lehet. De ugy-e a point csak a rim ked 
véért í ródott és más is marad t a nyár i szerelen 
bői, nemcsak a boldogtalanság? — Vigasztalj met 
Vigasztalja meg saját magát azzal, hogy nem a d j 
át a lelkét ilyen kicsinyes csűggedéseknek, amikne 
maga sem tudja okát adni. Higyje el, egy kis leli 
fegyelmezettséggel sok mindent elér az ember. -
Kis hamis. Minden if jú lánynak akadt még ilye 
problémája és eddig még mind magától megoldotta 
— A szeleburdi I. K. A. fenti üzenet önnek is szól. 
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Magyar művészek készülődése 
világkiállításra 

Junius elsején nyílik meg 
a philadelphiai világkiállí-
tás, ahol újra seregszemlét 
tartanak az egész világ ipara 
és művészete felett. Termé-
szetesen magyar művészi 
körök is nagyban készülnek 
erre a jelentőségteljes kiál-
lításra és a műtermekben 
serényen folyik a munka, 
hogy a kiállító művészek 
minél impozánsabban kép-
viseljék a magyar művé-
szetet. 

Elsőnek 
Kiss Ferenc ötvöstaiiár 

készült el philadelphiai kol-
lekciójával. Felkerestük Türr 
István-utea 9. szám alatti 
műtermében, hogy megte-
kintsük azokat a mütárgva-
kal, amelyek a magyar 
ötvösművészetet képviselik 
majd az amerikai világkiál-
lításon. 1 

Kiss tanár ur felvonul-
tatja előttünk műtermének 
kincseit : kelyhek, dobozok, ti 
kupák, ciboriumok, szobrok, 
tálak, serlegek, gyertyatar- 'j 
tók kerülnek elénk és a ; 

szem alig tudja követni az 
arany- és ezüstkincsek gaz-
dag változatosságát. Különö-
sen magyaros motívumokkal 
kidolgozott alkotásai tökéle-
tesed , 

Kiss tanár ur elmondja, 
hogy maga is kiutazik 
Amerikába gyűjteményével. 
Azonban nem csak a saját 
müveit viszi magával a ten-
gerentúlra, hanem több ma-
gyar művész kollekcióit is, 
nkik mind Kiss Ferenc ta-
nárt kérték meg, hogy mü-
veiket Philadelphiában el-
rendezze. 

Kiss Ferenc megmutatja 
könyvének kéziratát, ame-
lyet az ötvösművészetről irt. 
Utoljára 1850-ben jeient 
meg erről a művészetről na-
gyobb magyar munka: Szent-
péteri József híres könyve. 
Hetvenöt év telt el azóta és 
Kiss tanár az első követője 
Szentpéterinek. Könyve két-
százhetven oldalas lesz f's 
száz munkájának fényképét 
és leírását is tartalmazza. Szeged; fogadalmi templom áldozo-

kelyhe 

Trébelt és kovácsolt versenydij 

Uszóversenydij 

Boroskupa 
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Jasha Heiîetz a csárdást a világ 
legszebb táncának tartja és fárad-

hatatlan íox-trott-táncos 
Gramoíonlemezeiért évi egymillió dollárt kap 
A Hungáriában hat szobát bérelt és Paleszti-

nában villát épitett magyar tanárának 
A 13 esztendős csodahe-

gediist, Jasha Heifetzet több 
mint 12 év után sem felej-
tette el a magyar közönség. 
Első fellépésekor az elmúlt 
vasárnap a zenebarátok 
megrohamozták a Zeneaka-
démiát, második hangverse-
nyére is előre elfogyott min-
den jegy. Jasha Heiifetz ma 
talán a legnépszerűbb em-
ber Budapesten. 

Legutóbb estély volt a vi-
lághírű hegedűművész tisz-
teletére egy előkelő pesti 
családnál. Heifetz mindenkit 
elbűvölt kedves közvetlen-
ségével, emellett olyan elő-
kelő volt, hogy meg sem le-
hetett különböztetni az es-
tély herceg, gróf és kegyel-
mes résztvevőitől. Vacsora 
után tánc volt, Jasha Hei-

fetz fáradhatat lanul fo::lrol-
lozolt hajnalig és csak ak 
kor pihent, mikor herceg 
Odescalchi Miklós csárdást 
táncolt. Szörnyen tetszeti 
neki a magyarok nemzeti 
lánca és lelkesülten ki is 
jelentette, hogy a csárdást a 
világ legszebb táncának 
tartja. 

Eg}'ébként nem éppen 
irigylésre mélló Jasha Hei-
fetz élete. Naponta hal órái 
gyakorol és rengeteg hang-
versenyt ad. Jövőre Ázsiá-
ban és Ausztráliában fog 
koncertezni. Tokióban tiz 
napon át egymásután, Syd-
neyben és Melbourneben kél 
hónap alatt összesen 28 kon-
certre kötelezte magát. Köz-
ben pedig a gramofontársa-
ságoknak is hegedül. Egye-

dül lemezekért legalább évi 
egg millió dollár a jövedel-
me. New Yorkban legutóbbi 
koncertjén 150.000 dollár 
volt a bevétel ós természete-
sen zsúfolva volt hangverse-
nyén a londoni, 9000 néző 
részére épült Albert-Hall is. 
Elve, hogy csak metropoli-
sokban, országok fővárosai-
ban lép fel és azok között 
is válogat. 

Vájjon mire költheti ren-
geteg jövedelmét ez a 26 
éves, istenáldotta művész ? 
Erre is felelhetünk. Sok 
pénzt ad jótékony célra. A 
palesztinai u j zenekonzer-
vatórium csaknem teljesen 
az ő pénzéből épült fel, leg-
utóbb pedig pompás villát 
vásárolt ha jdani professzo-
rának, a magyar származású 
Auer Lipótnak, akit Buda-
pesten is gyakran emlege-
tett. 

Egyébként Pesten a Hun-
gáriában lakik hatszobás 
appartementben, állandó kí-
sérőjével, Achronnal, titká-
rával és inasával. Ugy él. 
mint egy herceg és ugy ját-
szik, mint a hegedű fejedel-
me. 

V V ^ "V XT X -V' 

RATH LILI 
zongoraművésznő, Thoman mes-
ter tanítványa, aki Jugoszláviába 
nie il Y hangversenykörulra . Műso-
rán Bartók, Kodály és Dohnánvi 

szerzeményei szerepelnek 
(Mészöly felv ) 
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ZENEI HÍREK 
Backer Gründahl norvég királyi zongora-

művész, Dohnányi legkiválóbb berlini ta-
nítványa, március elején mutatkozik be Bu-
dapesten. 

Stravinszky is eljön idén Budapestre. 
Március közepén ad hangversenyt, de még 
nincs eldöntve, hogy csak zongorázni jog-e, 
vagy pedig zenekar élén, mint dirigens is 
megismerkedhetünk vele. Az est műsorán 
természetesen főleg Strawinszky-ópusok fog-
vak szerepelni. 

Güller Youra, aki két évvel ezelőtt igen 
nagy sikerrel énekelt Budapesten, tavaly 
súlyos beteg volt. A szezon második felében 
ismét eljön hozzánk. 

Érdekes levelet kapott a napokban a 
moszkvai munkaügyi népbiztosságtól Titta 
Ruffó budapesti megbízottja. Az orosz kor-
mány fényes feltételek mellett levélben hívta 
meg egy orosz turnéra Titta Ruffót. Hasonló 
meghívást kapott Lidia Lipkovszka is. 

Bartók Béla. aki legutóbb nemcsak Ber-
linben, de Baden-Badenben is hangversenye-
zett, Walter Brúnóval, februárban román, 
márciusban pedig olaszországi turnéra indul. 

Párizs legdivatosabb táncosnője, a hindu 
\'yota ínyoka áprilisban Budapestre is el-
jön és egymásután négy estén lép fel. 

I)r. Paul Weingarten, aki Sauer utódjaként 
vezetője a bécsi Zenekonzervatórium zon-
goraszakának, három esztendő után ismét 
koncertezik Budapesten. 

* 
Az orosz romantikus színház-együttesének, 

amely februárban i:udapesten is fellép, első 
mimikája Kriiger Elza, primaballerinája Ele-
na Smirnowa és balletmestere Boris Roma-
noff. a cári orosz ballet nagyjai voltak. 

* 

Duillen Klára külföldi sikerei. Duillen 
Klára, a fiatal magyar hegedűmiivésznő vi-
lágturnéjának első részéről, amelyet a 
Thália-hangveVsenvállalat rendez — vissza-
érkezett. Milánó, Bécs, Berlin, München és 
Hága után legutóbb Brüsszelben hangver-
senyezett zisufolt ház előtt. A művésznő 
mindenütt, ugy a közönség előtt, mint a 
sajtóban nagy sikert aratott. 

Keéri Szántó Imre Chopin-estje febr. 7. 
(Z. fél 9. Koncert.) 

Budapesti zongoratrió dr. Kerntler Jenő— 
Róth Miklós—Róth György I. hangversenye 
febr. 21. (Z. fél 9. Koncert.) 

Fodor hangversenyiroda, IV., Váci-ucca 1. 
Melles—Zsámboky vonósnégyes kamara-

délutánja dr. Paul Weingartnerrel febr. 7. 
Tkács Izrael főkántor liturgiái estje febr. 

8. (Vigadó.) 
Dr. Paul Weingarten egyetlen zongora-

estje febr. 12. 
Juliette Alvin párizsi gordonkamiüvésznő 

és Lazarus Walter zongoraművész együttes 
hangversenye febr. 22. 

Herz Lili zongoraestje febr. 15-iki bécsi 
hangversenye után, febr. 23. 

Ferenczy György febr. 24-iki zongoraestje 
iránt zenei körökből is nagy érdeklődés nyil-
vánul meg. 

Moissi egyetlen előadóestje márc. 13. 

TKÁ1.S i zKÁEL 
;i vi lághírű főkán to r , öt éven keresztül hangverse-
nyezett nagy s ikerre l Amer ikában . Most hazajöt t 
és nagyszámú hivei k ívánságára f eb ruá r 8-án li-
turgiái estét ad a Vigadóban, melynek jegyei mái-
hetekkel eze'őtt nagyrészt elkeltek. A népszerű fö-
kán to r t hivei és tisztelői hosszú távolléte után nagy 
ünneplésben k íván ják részesíteni e jótékonycéíu 
hangversenyen , amelyen lia, Xakáts Mihály, a ko-
lozsvári Nemzeti Színház v. tenor is tá ja is közre-

működik 
(Fodor) 

4 
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SOFFÖR AZ ÜZLETBEN A HAJÓS KALANDJA 

— Ugye, admirális, Ön. 
aki annyit uliazott, biztosan 
találkozott már vadállattal0 

-— Oh, hogyne, asszo-
nyom; csak két éve, egy na-
pon felszálltam a hatos vil-
lamosra . . . 

(Slrix, Stockholm) 
Egy pár kesztyűt ké 

KOLDUS 
— Nem voltam én mindig 

igy, jó asszony. 
— Tudom, a múltkor a 

másik ka r ja volt felkötve és 
azelőtt meg vak volt. 

(Karikaturen, Oslo) 

Mi a száma? 
3627. H. II. 

— De gyönyörűt álmod-
tam. 

— Mit? 
— Hogy kitettek a laká-

somból. 
(Kladeradutsch, Berlin) 

UTOLSÓ KÍVÁNSÁG 

ROSSZ TÖRTÉNET 
— Dicky, ül j le és mesélj 

a testvérkednek egy törté-
netet, hogy ne sirjon. 

— Most meséltem a papá-
nak egy történetet, ami mi-
att nem tudok leülni. 

(Manchester Mops) 

VÁLASZTÁS 

— Nein tudom, a két test-
vér közül melyiket vegyem 
el. Az egyik kicsi, a másik 
nagy. 

— Ha már meg kell lenni, 
válaszd a kisebbik rosszat. 

(The New-Jorker) 

— Az utolsó óra elérke 
zett, van-e valami kiván 
sága? 

— Igen, szeretnék megta 
nulni kínaiul. 

OSZTOZKODÁS 
MATEMATIKUS 

Rendőr ( tanárhoz, aki 
szemtanulja a karambol-
nak): Mi volt az autó szá-
ma? 

Tanár: Nem emlékszem a 

számra, csak annyit tudok, 
hogy négyzetgyökét köbre 
emelve 98726-ot kapunk. 

(Passing Show) 

Tolvaj (a társához): Légy 
becsületes az oszlozásban ! 
Azt hittem gentleman vagy 
s nem egy utolsó tolvaj. 

(Passing Show) 
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(A színész kilép a vászonból, hunyorogva 
néz fel a vetítővászon felé.) 

Hé, világosító ! . . . fényt ide ! . . . élni 
akarok ! (Fénykúp esik rá.) 

Ugy, iköszönöm ! Most már tudok magam-
ról ! Megszülettem ! (Végignéz magán.) 

N i n i . . . milyen furcsa ! Testem van ! . . . 
(Megtapogatja magát, előbb csak végig 

húzva a tenyerét, mintha sík lapot simítana, 
aztán bátrabban.) 

— . . . hohó, ez aztán különös . . . hisz ez 
domború . . . (Kíváncsian tapogatja magát, 
i síklandósan nevet) 

. . . hi ! . . . de furcsa érzés . . . (végignéz 
magán) és eleven lábam van . . . kezem van... 
t ö r z s ö m . . . és n y a k a m . . . és a nyakam fö-
lött . . . (Ijedten sandít maga elé, lefelé és 
kétoldalt és befelé, az orra felé) 

A nyakam ifölött . . . s e m m i . . . (Rémülten) 
nincs fejem, j a j . . . de furcsa . . . nem látom 
a fejemet. . . fejetlen ember, jaj, de rémes !... 
(Tapogatja a fejét.) Aha ! . . . mégis van va-
lami, csak nem látom . . . de hát miért nem? 
(Hangosabban.) Miért nem ? . . . Mi ez ? . . 
(Figyel.) H a l l ó ? . . . T e s s é k ? ! . . . (Füléhez 
lett kézzel figyel.) Mit mond? . . . Nem ér-
tem . . . Valaki azt mondta : Mi ez ? és Tes-
sék? . . . (Ki a z ? . . . (Figyel.) H a l l ó . . . Ah*... 
(.Ujjongva.) Hisz ez én voltam ! . . . Hangom 
% an ! Az én hangomat hallottam ! . . . Hát e/ 
az a hires hang ! . . . amiről annyit suttogtak 
odaát, a Tükör mögött, ahonnan jövök . . . 
(A vászon felé bök az ujjával.) ... . Az élő 
Tiikör mögött, ahol mi élünk mozihősök, 
egysiku árnyékok . . 

Hangom v a n ! ! . . . (rikoltoz) hohó! . . . 
h a h i h ó l . . . hohohohó . . . (énekel, füttyent) 
dehát akkor. . . (körülnéz) n in i . . . (kíván-
csian bök kifelé az ujjával) . . . hát ezek ki 
csodák ? . . (fejére csap.) Persze ! . . . a kö 
zömség ! . . . (kíváncsian) Hát ti vagytok azok. 
akik annyiszor láttok bennünket, akiket még 
sohase láttam? . . (mohó, nagy érdeklődéssel 
nézi őket.) — Hü, de érdekes ! . . . Feje is 
van mindegyiknek I... ugyan mi lehet benne? 
— és ez meg (körülnéz) . . . ez meg egy mozi, 
u g y - e ? . . . (elismeréssel csettint) egy uj 
mozi, nyilván I . . . ejha I . . . nem csúnya»... 

No j ó . . . ez mind nagyon szép, de mit ke-
resek én itt ? . . . Testem van és hangom van 

és itt állok a közönség előtt. (Homlokára 
csap.) 

Ahá ! értem már ! . . . én vagyok a proló-
gus ! . . . Prológus . . . valódi eleven szinész ! 
(Nevet.) Milyen furcsa ! 

De hiszen akkor versben kellene beszél-
nem, harsogó frázisokban, mint az eleven 
színésznek, akinek odaát a Tükör mögött 
hangtalan árnyékai vagyunk csak ! 

(Szemeit dörgöli.) De lássuk csak 1 Való-
ság ez ? . . . lehet ez ? . . . O nem, hölgyeim 
és uraim I Ne higyjenek ennek a valóságá-
ban. Káprázat vagyok én, jól tudom, nem 
illik nagyhangú szónoklat hozzám ! . . . Nein 
anya szült engem, egy berregő gép tárgy-
lencséjéből bukkantam elő (kinyújtott kar-
ral a vetitökép felé mutat) látják ? . . . ide 
vagyok csak vetitve, onnan és a hang, amit 
hallanak, felirat, ami hosszú tekercsben ka-
nyarog ki a torkomból. Megelevenedett fel-
irat vagyok, bejelentése, megindítója ennek 
a sokszázerkilóméter hosszú, vékony film-
tekercsnek, ami most megindul majd ezen a 
vásznon és pereg és soha véget nem ér . . . 
Nem is pár perc, pár méter csak az életem 
(a vetítőgép halkan kattogni kezd) halljá-
tok ? ! . . . sietnem kell, mert kattog a gép, 
pereg a ifi lm s pár perc múlva eltünilk innen. 

Felirat vagyok én, káprázat vagyok én, 
tükörkép vagyak én, árnyék a vásznon, el-
illanó hab, álom, suhanó (felhő, gomolygó 
pára — ez vagyok csak, semmi több, ó, 
büszke közönség, s ti eleven társaim, bőtorku 
színészek ! Holdfény vagyok és távoli erdő 
és száguldó, eltűnő és közeledő autó és szik-
lát ostromló tengerhabtaréj és kivilágított 
csillár és hangulat a csillagos égen és vésze-
sen forgó, tágrameresztett, könnyben uszó 
női szem, ami egyre nagyobbodik — és re-
megő férfiszáj és görcsösen ökölbeszoruló 
kéz és revolver a hátsózsebben, ami lassan 
kiemelkedik . . . Minden vagyok én és mégis, 
semmi. . . 

És mégis ! — ti nagyhangú, eleven színé-
szek, akiknek árnyéka vagyok csak — mi-
előtt eltűnnék, szerény felirat, ami vagyok — 
hadd mondjam meg : több vagyok mindnyá 
játoknál, akik éltek ! . . . mert a hang el-
enyész, — ám örökké él a fény 1 . . . Egy-két 
évtized — s árnyékok lesztek mind, én pedig 
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eleven valóság, halhatatlan kép, örökéletű 
Fény, begubózva, összehúzódva a filmtekercs-
ben, — kitörve belőle, ha időm elérkezett, 
hogy felmutassam, feldobjam az égre, mint 
világító napot, az arcotokat, aimit én láttam 
csak, li nem láttatok soha, mint ahogy én 
sem látom most a magamét ! Feldobjam az 
égre, mint világító napot, az arcotokat, amit 
én láttam csak, ti nem láttatok soha, mint 
ahogy én sem látom most a magamét ! Fel-
dobjam az égre az arcotokat és a szájatok 
mosolyát és a szemetek eleven tüzét, hogy 
százezer tükör, százezer vászon verhesse 
vissza megint, idők végezetéig ! Mert halha-
tatlan vagyok én, fénynek törvénye, ragyogó 
Mull, amit megőriz a jövőnek a haj lékony 
filmszalag, — halhatatlan, ragyogó mult, régi 
dicsőség 1 . . . Régi dicsőség, mi most begu-
bózva, összecsavarva, vaskorlátok közé szo-
rítva dermedez láncai közt, a dobozban — 
isteni örök igazság ott várja a feltámadást... 
hallga csak ? hall játok . . . mert én hallom 
ám I . . . ott békétlenkedik . . . ott zümmög... 
ott dúdol magában . . . 

(A zenekar már előbb a „halhatatlan" szó-
nál egész halkan, alig észrevehetően a Hym-
nust kezdi játszani, ami lassan erősödik. Kü-
lömböző fények a zenekarra esnek.) 

Erősödik, egyre t á g u l . . . (elégedetten dör-
zsöli a kezét, nevet, ugrál) halljátok ? . . 
szét fogja törni a dobozt, amibe beleszorítot-
ták — imég egy pár perc és széttöri — mert 
ö volt a Mult, a ragyogó, -— most pedig ő a 

jelen, a szürke, — ám ő lesz a jövő, a vakító 
és diadalmas ! 

Ugy ám, hölgyek és urak, ugy van, ahogy 
mondom, — de mi az, odalent a zenekar-
b a n ? ! . . . elromlottak a hangszerek talán? 
kilukadt a dob, kettétört a hegedüvonó ? 

Erősebben hé 1. . . nem akarom hallani azt 
a kattogást odafent, pár méteres életem 
utolsó szivdobbanását ! . . . Mert ha lejárt, 
vissza kell sülyednem megint a börtönömbe, 
e Tükör mögé. Nekean börtön ez a vászon. 
— nektek azonban ablak, hatalmas tükör-
ablak, amin keresztül kibámulhattok a Min-
denségbe, — forgó ablak, Aladin csodalám-
pája, száz vidék vonul el előtte, mig ott ül-
tök a széken — a széken, aani expressvonat -
nál, repülőgépnél gyorsabban zakatol vele-
tek, ha én egyszer eltűnök innen, zakatol ve-
letek a végtelenbe ! . . . 

De én még nem akarom ! . . . Én a Hang 
vagyok most, a Felirat ! . . . hohó . . . hihahó... 
(rikoltva) hallani akarom a hangom ! . . jaj... 
(ijedten) gépkezelő ur, az i s t e n é r t . . . las-
sabban . . . (a gép lassabban kattog)... las.. 
sab . . .ban . . . (a hangja lassú és vontatott 
lesz, mint a lejáró fonográfé). . . még . . 
m-é-ég . . b-e-e-sz-éé—l-ni aka-a-a-ro-o-o-ok... 
a p r o l ó g u s t . . . j a - a - j . . . é-é-éljen a mo-mo... 
(egészen elhalkul, elnyúlik a hang. Hallani, 
ahogy a gép megáll. Egy fél percig hang nél-
kül tátog, gesztikulál, mint a mozihős a 
vásznon, aztán lassan visszaolvad a vászonba 
és eltűnik.) 

AZ UFA-FILMSZINHAZ NÉZŐTERE 
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3 név : Putty Lia, Jannings, Sid Chap 
Társadalmi és művészi esemény volt az 

filmváltozat« még derűsebb, 
mint maga a színdarab. Az 
egészséges, természetes hu-
mor valóságos mesterműve 
ez a film, amely mentes min-
den túlzástól és erőszakos 
sikerkereséstől. A darab 
középpontjában 

Sid Chaplin 
áll, aki amerikai sikerével 
vetekedő hatást ért már az 
első pesti előadáson. Bra-
vúros ügyességével, szívből 
jövő kedves humorával sok 
kacagást és viharos tapsot 
váltott ki a közönségből. A 
film feliratait Pásztor Béla 
irta. Szellemes munkája sok-
ban hozzájárult a sikerhez. 

A műsor második filmje, 
a 

„Varieté", 
az Ufa nagy világattrakciója. 
Ezt a filmet csak két film-
alkotással tudjuk öss7.eha-
sonlitani : Jannings másik 
nagy filmjével : y.Az utolsó 
ember"-re\ és „Aki a pofo-
nokat kapja" cimü filmmel, 
Lon Chaney hatalmas mű-
vészi munkájával. 

A „Varieté" artistadráma : 
gyorsan perdülő, izgalmas és 
megdöbbentő élet. Két ember 
harca a nőért és dicsőségéri 
és ebben a harcban mind a 
hárman elvesznek. 

Emii Jannings 
játékát már nem tudjuk di-
csérni. Annyi jelzőt írtak 
már róla, hogy a dicsérő szó 
kopott frázisnak hangzik, ha 
művészetét akarnók szavak-
kal méltatni. Emil Jannings 
ma a filmjátszás nagymes-
tere. Ez az egyszerű két szó 
mindent kifejez. 

A női főszerepben 
Putty Lia 

mutatta meg, hogy nem-
csak a legszebb filmművész-
nő, hanem kiforott színésznő, 
aki ebben a filmben magasan 
túlszárnyalja eddigi jelentős 
sikereit. 

A „Varieté" feliratai Zó-Az előcsarnok és a pénztáruk 

Aa elmúlt iliét szerdáján 
olyan monumentális film-
színházzal gazdagodott a 
magyar főváros, amilyent 
csak a világ legnagyobb 
metropolisaiban találni. Az 

Ufa-Filmszinház 
megnyitása nemcsak a ma-
gyar filmkultúrának, de a 
művészi életnek is eseménye. 
A megnyitó műsor nívója és 
értéke azt bizonyítja, hogy 
ez az u j filmszínház nem-
csak külsőségekben törek-
szik az első helyre, hanem 
belső értékben is : műsorá-
nak utólérhetetlen gazdagsá-
gában. 

A MEGNYITÁS NAPJA 
Szerdán K7 órakor az 

Ufa-Filmszinház homlokzatát 
behálózó neon-csövek meg-
kezdik működésüket : cso-
dálatos fényben úszik az 
egész környék és a Nyugati 
pályaudvar környéke valósá-
gos nappali fényben fürdik. 

Egyre gyűl -a tömeg, 
amely ha nem is vehetett 
részt a megnyitó előadáson, 
legalább a megnyitás ünnepi 
külsőségeinek akart tanuja 
lenni. 

'A 8 órakor megkezdődötl 
az automobilok és kocsik 

felvonulása. Egymásután ér-
keznek a politikai, művé-
szeti, társasági és filmelő-
kelőségek, a hölgyek pazar 
estélyi ruhákban, az urak 
frakkban vagy szmoking-
ban. 

A PROLÓGUS 
Karinthy Frigyes iro-

dalmi értékű, magas szár-
nyalású prológusát Sár-
mássy Miklós színművész 
mondja el művészi készség-
gel. A prológus alatt vonul 
be a zenekar Stephanides 
Károly főzeneigazgató veze-
tése alatt. Csakhamar fel-
hangzik Budapest u j mozi-
zenekarának játéka és a kö-
zönség már a nyitány után 
megállapítja, hogy 

az Ufa-Filmszinház ze-
nekara a legjobb buda-
pesti zenekarok egyike. 

amilyennel színházakban és 
hangversenydobogókon is 
csak ritkán találkoztunk. 

A MŰSOR 
Magyar- és Ufa-hiradóval 

kezdődik az Ufa-Filmszinház 
ünnepi műsora. A híradókat 
a műsor vigjátékattrakciója, 

„Charley nénje" 
követi. A világhírű bohózat 
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lin, akik meghódították egész Pestet 
Ufa-Filmszinház ünnepélyes megnyitása 
lyom Dezső írói készségét 
dicsérik. 

SÉTA AZ UFA-
FILMSZINHÄZBAN 

Mindenekelőtt a világítási 
berendezéssel ismerkedjünk 
meg, hiszen ez már mesz-
sziről fogadja a színházba 
igyekvő nézőt. 

Az UFA Filmszínház vil-
lamos berendezését az ezen 
a téren speciális budapesti 
Holitscher Zsigmond és társa 
cég készítette. A Holitscher 
cég tervezte és készítette az 
egész villamosvilágitási, va-
lamint kinematográfiai be-
rendezést, úgyszintén a szin-
padvilágitást, külső- és rek-
lámvilágitást. 

A villamosvilágitási be-
rendezés 5000 izzólámpából 
áll, melyek kb. 1Î0.000 
gyertyafényt szolgáltatnak, 
ami kb. egy középnagvságu 
községet ellátó villamostelep 
energia-szükségletének felel 
meg. 

A világítási berendezés 
négy csoportra oszlik: 

1. Kinematográfiai beren-
dezés. 

2. Színpadi berendezés. 
.'Î. Nézőtér és mellékhelyi-

ségek világítási berendezése. 
4. Külső és reklámvilági-

lási berendezés. 
A vetitőkamra műszaki 

szempontból látványosság-
számba megy. Ez a helyiség 
tulajdonképpen az égést 
színház lelke, mert itt össz-
pontosul az egész elektro-
mos berendezés és pedig az 
ívlámpa világítási berende-
zés, izzólámpa világítási be-
rendezés, telefon-, csengő-
jelző-, fényjelző-, villamos-
gong-, villamos függönymií-
ködtető-, villamos tetőszét-
nyitó-berendezés. mikrofon-
berendezés fejhallgatóval, 
utóbbi n zenekar hallga-
tására, stb., stb. 
AZ UFA Filmszínház igaz-

gatósága megfelelő nagy 
színpadról is gondoskodott, 
hogy szükség esetén szín-

padi produkcióval kisérhesse 
a filmelőadást. 

A Holitscher Zsigmond és 
Társa cég, amely színpadi 
berendezések készítése terén 
Magyarországon általánosan 
ismert, ezúttal is kiválót 
nyújtott. 

A cég műszaki vezetője 
és társtulajdonosa Hoch-
strate Miksa igazgató, aki a 
cég összes szinházberende-
zési munkálatait tervezi és 
vezeti, több színpadi villa-
moskészülékre vonatkozó 
szabadalom tulajdonosa, 
amelyeket a külföldön is be-
vezettek és sokhelyen al-
kalmazzák őket. 

Az UFA Filmszínház szín-
padán a villamos hatás- és 
szinvilágitási berendezés 
nincsen festeti izzólámpák 
kai ellátva, hanem kizá-
rólag normális, világos fél-
wattos lámpákkal. A hatás-
és szinesvilágitást olyképpen 
állitják elő, hogy az izzó-
lámpák elé színszűrőket tol 
nak. Az a pompás szin-
iffektus, amelyet szinszürők-
kel érnek el, festett lámpák-
kal sohasem volna elérhető 
A szincsere bekapcsolása 
részben villamos kapcsoló-
készülékekkel, részben pi-

ciig mechanikus szinkap-
csolókészíilékekkel történik. 
Az • UFA Filmszínház Ma-
gyarországon az első, amely 
mechanikus színváltó-beren-
dezéssel dolgozik. A mecha-
nikus szinváltás egyszerűen 
a színpadról történik, a 
színnek a fényforrás elé 
való tolása által. Ez a cso-
dálatos szineffektus kizáró-
lag ezzel a módszerrel ér-
hető el. 

Az UFA Filmszínház szín-
padi berendezését még egy 
második u j berendezéssel is 
ellátták és pedig olyan füg-
gönnyel. mely erőátvitellel 
működik. A karmester, szin-
padmester, vagy filmopera-
tőr egyszerűen megnyom 
egy gombot, mire a függöny 
széthúzódik, megnyom egy 
másik gombot és a függöny 
ismét összecsukódik. Ez az 
elektromos függönyt működ-
tető berendezés szintén az 
első Magyarországon. 

Miután a filmelőadás alatt 
a nézőtér teljesen sötét, a 
zenekart megfelelően meg 
kell világítani. A zenekar, il-
letve kottaállványok egyszerű 
izzólámpákkal való megvilá-
gításánál a fehér kottalapok 
reffëxe a filmvetítésre is za-
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varólag hat. Az UFA Film-
színházban a kottaállványok 
olyan tompákkal vannak fel-
szerelve, amelyek nappali 
fényt utánoznak s elsősorban 
is az az előnyük, hogy a fény-
nek rossz szétszóródása állal 
a vetítésre nem hatnak za-
varóan, másodsorban pedig 
a zenészek* szemét sem bánt-
ják, mivel ez a mesterséges 
fény a lámpákba beépített 
szerkezet segélyével a nap-
pali fénytől nem különböz-
tethető. 

A nézőteret izzólámpák 
százaival világítják meg. Kü-
lön érdekessége a nézőtérnek 
egy speciális berendezés, 
amellyel a zenekar külön 
megvilágítható. Az egész ze-
nekart a nézőtérről a legkü-
lönbözőbb színekkel világít-
ják meg, ami a nézőnek 
a legesodásabb látványt 
nyújt ja . 

A szükséges világításon kí-

vül az UFA Filmszínház egy 
speciális külső világítással, a 

„Neona"-

fénnyel van ellátva, amely 
Magyarországon ezideig még 
nem volt felszerelve. 

A Holitscher Zsigmond és 
Társa cég, — amely ezt a be-
rendezést készítette itl 
szintén igazán kiválót pro-

dukál t . 
A legkiválóbb, kétségen ki 

vül a vesztibül-világitás. 
Huszonnégy egyenként 2 mé-
ter Neona-cső világítja meg 
vr.\ a helyiséget. A színek 
kedvező összeválogatása lob -
Ián, narancssárga és kék 
gyönyörű rózsaszín fény 
fogadja a publikumot. 

Kívül a tetőzeten, az UFA 
Filmszínház neve látható 
Neona-világításban. 

A világhírű „UFA"-véd-
jegy, a jellegzetes hegyére 
állított kocka UFA felirattal, 
különféle nagyságokban lát-
ható, ugy a Teréz-,körúti, 
mint a Gyár-utcai oldalon. 

A Neona-világitás, melyet 
Magyarországon egyedül és 
kizárólag a Holitscher Zsig-
mond és Társa cég készíthet, 
tt többi világításokkal szem-
ben különféle előnyökkel bir 
s elsősorban kiemelendő, 
hogy üzemben nagyon olcsó. 
A Neona-világitás olcsóság 
tekintetében az összes vi-
lágítási berendezések felett 
áll. 

A színház előcsarnokában 
pirosfrakkos jegyszedők fo-
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A BÜFFÉ 

gíniuMk. Gyönyörű egyenru-
hájukat Csányi E. Mihály 
szabócég (Dóhány-utca 82.) 
Készítette sok Ízléssel. Az 
előcsarnokból jutunk fel a 
földszinti és emeleti néző-

térre. A lépcsők és a szin-
ház minden helyisége 
hézagmentes „asbestit" pad-
lóval van Burkolva. Ezen az 
asbestit-padlón a járás igen 
kényelmes és teljesen zaj-

talan. A padlózat teljesen 
higiénikus és felmosással 
tisztitható. Az asbestit-padló-
zal másik nagy előnye, hogy 
hőfoka mindig olyan, mint 
a színházé. Télen pompásan 
tartja a meleget, nyáron 
pedig kellemesen hűvös. Az 
Uí'a-Fiímszinház asheslit-pad-
lózatát a Magyar Asbestit 
Rádiógyár, Rácz József cég 
(VI., Andrássy-ut 32.) készi-
tette. Az Asbestit-padlózat 
népszerűsége egyre nő. Kül-
földön minden uj szinház és 
moziépület padlózatát és 
lépcsőit ezzel fedik. Magyar-
országon az ujabb építkezé-
seknél már majdnem min-
denütt az asbestit-padlóza-
tot használják. 

Az Ufa-Filmszinház biif-
féjét egy régi szakember, 
Reich József vezeti. Ugy a 

A ZENEKAR 
Középen Stefanidesz Károly zeneigazgató 

(A zenekar hangszereit Schunda V. J. cég szállította. - A függöny és minden egyéb kárpi tosmunka Eng-
länder Mátyás cég műhelyében készült. — A zenészek frakkjai t Csánvi K. Mihály <ég szállította.) 
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földszinten, mint az erké-
lyen figyelmes személyzet áll 
a közönség rendelkezésére. 
A biiffé vezetője csakis a 
legfinomabb árut tartja és 
az árak olcsóbbak, mint a 
vendéglői és üzleti árak. A 
finom ételek és italok, a fi-
gyelmes kiszolgálás már az 
első napokban megkedvel-
tette a közönséggel az Ufa-
Filmszinház büfféjét. 

A szinház külső homlok-
zatának, valamint a szinház 
belső gipszdiszitásének .el-
készíttetését valóságos pályá-
zat előzte meg. A szobrászati 
diszitő munkákra a főváros 
összes dekorativ szobrászai 
pályáztak 

Bauer Emil a kiváló mű-
építész, az Ufa-Filmszinhá/. 
tervezője Schmidt és Kele-
men szobrászokat bizta meg 
a munkálatok elkészítésé-
vel. 

Az olasz barokk stilus for-
máinak a tervező műépítész 
által papíron átgondolt plasz-
tikus kivitelét csakis olyan 
művészek tudták megalkotni, 
akik a minlázófának és fara-
góvésőnek valóságos meste-
rei. A színházak dekorativ 
díszítése általában csak 
messziről nyújtanak szép vo-
nalakat az uralkodó stilus-
ban. Az Ufa-Filmszinház de-
koratív diszitéseit Schmidt és 
Kelemen szobrászok a leg-
apróbb részletekben is a leg-
nagyobb gondossággal min-
tázták és faragták. 

^ A MENYEZET 
(A szobrászmunkát Schmidt és 
Kelemen szobrászok készítették.) 

Schmidt és Kelemen szob-
rászok Málnai Béla tervező-
művész állandó szobrászai és 
Budapest legjobb nevü mű-
építészei bizták meg őkel 
nagyszabású diszitő mun-
kákkal, amelyek a legegy-
szerűbb műkő- és gipszdi-
szitményektől kezdve a leg-
gazdagabb homlokzat és 
belső diszitménvekig a leg-
finomabb kivitelben készül-
nek a V., Honvéd-utca 15 
szám alatti műteremben. 

Az Ufa-Filmszinház kár-
pitos munkáit Engländer 
Mátyás lakberendező ipar-
művész (VII.. Damjanich-
utca 18.) készítette. A szín-
pad gyönyörű vörös és lila 
függönyeit minden előadáson 
megcsodálja a közönség. 
Engländer Mátyás munkáit 
ma már mindenütt megtalál-
juk, ahol a művészi és ízlé-
ses munkát méltányolják. 

Az Ufa-Filmszinház asz-
talosmunkái valóságos műre-
mekek. Különösen az impo-
záns biiffé nyerte meg a kö-
zönség tetsziését, melyhez 
hasonló finom asztalosmun 
kát még egy színházban sem 
láttunk. Érdeklődésünkre 
megtudtuk, hogy az asztalos-
munkákat Benda József mü-
asztalos cég (VII., Damjanich-
utca 33.) szállította. A Ben-

A „VARIETÉ" PLAKÁTJA 
(Nemes festőművész plakát já t a Kunossy nyomdai müintézet r t . 

készítette.) 
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Girland-disz az erkélyen 

la-cég az Ufa-Filmszinház 
lerendezésével izéli löt adott 
nűvészi és Ízléses munkájá -
»01. A Benda-cég különben 
illandó kSáfttáiSon mutatja 
ie a Damjanich-utcai helyi 
égében a legszebb mübuto-
okat a nagyközönségnek. 

Az Ufa-Filmszinház kárpi 
nzott karosszékeit a Magyar 
\merikai Faipar rt. szálli-
. tta. A M.-A.-Faipar ez 
Ikalommal vezette be uj-
ipusu, nem hajlított fából 
i/ártott ujkonstrukcióju 
zinházi és mozikarosszékeit. 
'.zek az ülések teljes kényel-
iet nyújtanak a közönség-
ßk és sokban hozzájárulnak 
hhoz, hogy a közönség jól 
rzi in agát Budapest legújabb 
lm színházában. 

Az Ufa-Filmszinház ze-
ekaráról már megemlékez 
ink. A pompás f rakkba öl-
özött zenészek (ezeket a 
rakkokat is a Csányi E. 
lihály cég készítette) már 
legjelenésiikel is hatnak. Hál 
lég ha játszani kezdenek ! 
íindegyik zenész valóságos 
lestere hangszerének. 
Az Ufa-Filmszinház nagy 

ulyt helyezett a zenekar 
sszeállitására, mert ebben 

tekintetben is tökéleteset 

akart nyújtani. A vásznon le-
pergő eseményeket a zenekar 
stílusosan kiséri, ugy hogy a 
néző az eső zuhogását, a szél 
süvitését, az autó tülkölését, 
a vonatok robogását is hall-
ja. Ehhez természetesen kü-
lönleges apparátusokat kel-
lett beszerezni, amelyeket a 
Schunda V. J. cég szállított. 
Ettől a cégtől kerültek ki a 
zenekar elsőrangú hangszerei 
/>. amelyek hibátlan és kí-
náló készítményei a hang-
zeriparnak. 

Nem lenne tökéletes be-
számolónk, ha nem emlé-
keznénk meg az Ufa-Film-
szinház plakátjairól, amelye-

A „CHAKLEY N É N J E " PLAKATJA 
(Nemes festőművész p laká t já t a Kunossy nyomdai müintézet r t . 

készítette.) 

kel a Kunossy nyomdai mű-
intézet rt. (VI., Teréz-körut 
38.) készített. A Kunossy 
nyomda plakátjaival minden 
hirdető oszlopon találko-
zunk, mert ez a nyomda el-
ismerten a legszebb plakáto-
kat készíti ma Magyarorszá-
gon. Azonban nemcsak Ma-
gyarországon méltányolják a 
Kunossy rt. művészi munká-
ját, hanem külföldön is. Pél-
dául a berlini Ufa is Buda-
pesten, a Kunossy nyomdá-
ban készítteti plakátjait. Más 
külföldi filmcégek is, mi-
után a budapesti fiókok be-
küldték nekik saját plakát-
jaikat, sorra keresik fel ren-
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Hosszas tárgyalások után 
végre megegyezés jött létre 
a berlini Ufa-fllmgyár és az 
amerikai Metro-Goldwyn kö-

zött Magyarországra vonat-
kozólag is. Amint a Színházi 
Élet értesül, a jövő szezon-
tól kezdve az Ufa-filmgyár 

és a Metro-Goldwyn közö 
sen fogják forgalomba hoz 
ni Magyarországon filmjei 
ket. 

deléseikkel a Kunossy nyom-
dát. Ezek a külföldi rendelé-
sek mind a magyar nyomda-
ipar diadalát jelentik. 

Jegyekért tényleg a szom-
szédba ment az Ufa-Film-
szinház. A belépőjegyeket ide 
is az Egri nyomda rt., Eger 
szállítja, amely Magyarország 
legnagyobb speciális jegy-
nyomdája. Érdekes jelenség. 
hogy a legtöbb budapesti 
színház és mozi Egerből ho-
zatja a belépőjegyeket, meri < 
az Egri nyomda szállítja a 
legszebb színházi és mozi-
jegyeket a legolcsóbb áron. 

Az UFA és a Meírogoldwyn 
együtt fognak dolgozni 

A PIROS FRAKKOS JEGYSZEDŐK 
(Az egyenruhákat Csányi K. Mihály (VII., Dohány utca 82.),'rét* 

szállította.) 

OT GÖRI. EGY MILLIÓ DOLLAR 
Az egyik nagy amerikai f i lmgyár legszebb öt görljét egy millió dollárra becsüli. Az öt görl a philadel 

phiai kiállításon személyesen „föllép" — har isnyájukon az egymillió dolláros értékjelzéssel. 
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A filmszínész mindig kimegy 
Amerikába — ha hivják 

— mondja Harry Liedtke, aki jelenleg »iz 
íilmszcenáriumot tanulmányoz 
Berlin, január hó. 

A Színházi Élei megírta. 
Iiogy Lubitsch Ernő, az ame-
rikai Warner Brothers-ti\m-
*yár világhírű német rende-
lője nyáron Európába jön. 
iiogy vigjáték-szinészeket vi-
/yen Németországból Ameri-
kába, mert a Warner-gyár 
nég jobban kiszélesíti vig-
áték-programját. 

Lubitsch elsősorban Harry 
Aedtkére gondol, akinek na-
;yon érdekes levelet irt. 

„Az amerikai közönség ér-
leklődése — írja Lubitsch 
— mindjobban a filmvigjá 
ék felé fordul. Két év alatt 
iagyszerü vigjátékgárdát ne-
eltünk, de még mindig ke-
esen vannak a jó vigjáték-
zinészek. Nyáron, ha csak 
etegségem nem gördít aka-
ályt, Európába jövök egye-
es megbízással, hogy a lég-
ibb európai filmvigjáték-
sinészeket leszerződtessem. 
Természetesen elsősorban 

eád gondolok; néhány vig-
ítékodat levetítettem a négy 
Warner fivér előtt, akik el-
ígadtalással mérték játéko-
at. Különösen legújabb da-
íbod: „A feleségem, a fő-
adnagy ur" tetszett nagyon 
> nagyon kíváncsian várjuk 
„Marica grófnő" filmválto-

itát, amelyről sok szépet 
vastam a német lapokban". 
Egy újságíró meginterju 

ilta Harry Liedtkét Lu-
tsch leveléről. 
— Nagyon büszke vagyok 
jbitsch elismerésére — 
ondta többek közt a nép-
erű német filmszínész, — 
ert őt tartom ma a vigjó-
k-rendezés mesterének. 
— Kimegy Amerikába9 — 
rdezte az újságíró. 
— .4 filmszínész mindig 
megy Amerikába — ha 
vják — felelte diplomati-
isan Harry Liedtke. — De 
Idig is még néhány na-
obb fdmet akarok Német-
szágban eljátszani. 

Körülbelül liz filmet tanul-
mányoz most Harry Liedtke, 
mert következő filmjéből it 
olyan szenzációt akar csi-
nálni. mint amilyen ,.A fele 
ségem a főhadnagy ur" és a 
„Marica grófnő" volt. 
V V \ V W V Y V V A V 

ALBERTINI 
újra Amerikába megy 

Luciano Albertini, a nép-
szerű artista-filmszínész leg-
újabb filmjét Amerika is 
megvásárolta, sőt az Univer-
sal-filmgyár ujabb három 
szerepre szerződtette le a 
film után Albertinit. A film. 

Albert ini a Riviér ián üdül 

amelynek Albertini nagy si-
kerét köszönheti, néhány hét 
múlva kerül bemutatásra 
Budapesten, „Egy perccel 
tizenkettő előtt" címen. 

a svéd származású u j amer ika i fi lmcsillag 
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CONSTANCE TALMADGE, az amerikai BILLER IRÉN, tisztes-
séges asszony és hírhedt táncosnő uj vígjátékában 

A flörtölő feleség, aki még saját férjének is 
randevút ad 

A legkedvesebb Talmadge-lány rendezője: 
FITZMAURICE, partnere : RONALD COLMAN 

A Színházi Élet multheli 
számában érdekes cikkel 
közölt a szezon második fe-
lének nagy filmjeiről. Meg-
állapítottuk, hogy a szezon 
második felében sokkal több 
nagy film kerül a közönség 
elé, mint a szezon első felé-
ben. Az elsőhetes színházak 
olyan lendülettel és ambí-
cióval dolgoznak néhány hét 
óta, hogy látogatottságuk is 
igen jelentékeny százalékkal 
emelkedett. Külünosen áll 
ez a legnagyobb buda-
pesti mozgászinházra, a Cor-
vin Színházra, amely uj erő-
vel és friss ötletekkel áll a 
starthoz, hogy még jobbat 
és még tökéletesebbel pro-
dukáljon, mint eddig. 

A Corvin Színház és a 
Kamara jövőheti műsora 
olyan meglepetéssel kedves-
kedik a közönségnek, amely 
minden tekintetben megér-
demli a figyelmet. Csak há-
rom nevet kell ideírnunk és 
már biztos, hogy mindenki 
a legnagyobb várakozással 
tekint a két premierszinház 
uj műsora elé. 

A három név, amely 
varázserővel hat a mo-
zipublikumra: George 
Fitzmaurice, Constance 
Talniadge és Ronald 

Colman. 

Fritzmaurice, a Boldog-
ság tolvajának és még né-
hány igen nagy és kivételes 
sikerű filmnek a rendezőjét 
nem kell külön bemutatni 
a közönségnek. Neve Cecil 

Constance, a karperee-királvnő 

11. de de Mille mellett áll * 
ötletei, amelyekkel filmje 
fűszerezi, mindig követend 
például állanak a tilmrei 
dezők előtt. 

Constance Talmadge, 
Talmadge-nővérek közt 
legbájosabb és a legkedvt 
sebb. 

A szép Constance való-
sággal a film Billerje, 
annyi pajzánság, jókedv 
és ötlet van a játéká-

ban. 
„Józsi, te csalsz!" cini 

filmje, amelyet ezen a héti 
mutat be a Corvin Szinhi 
és a Kamara, a legnagyol 
Constance Talmadge-fili 
amely eddig készült. Ludw 
Fulda „Die Zwillingsschwt 
ter" című vígjátékát di 
gozla fel filmre az amerik 
rendező, aki Constance TÍ 
madge partneréül nem k 
sebb színészt választó 
mint Ronald Colmant. Cc 
inan a Boldogság tolvajáns 

GRATULÁLOK . . . 
Jelenet a ,,Józsi, le csa sz!" cimü Star-vígjáték attrakciójából 
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folytalja a játékot, bevallja 
Josephnek, hogy szereti s 
még aznap este megszök-
nek Róbert elől egy kis ho-
telbe, ahol annakidején mé-
zesheteiket töltötték. 

Elérkezik a csókok pilla-
nata, de Joseph lelkiisme-
retfurdalásokat érez s be-
vallja, hogy szereti felesé-
gét. Helén most leleplezi 
magát és megbocsát neki, 
mert meggyőződött róla, 
hogy Joseph, mégis csak őt 
szereti. Kibékülnek és na-
gyon boldogok, de boldog 
Robert is. aki végre az igazi 
Lola lábacskái elé rakhatja 
szerelmét és hódolatát. 

A „Józsi, te csalsz!" külön 
érdekessége, hogy az asz-
szonyt és ikertestvérét, a hi-
res táncosnőt is Constance 
Talmadge játssza. 

sikere óta Budapesten egyi-
ke a legnépszerűbb filmszí-
nészeknek. Most mint vig-
játékszinész mutatkozik be. 

A „Józsi, te csalsz!" cimü 
remek First National-Star 
vígjáték hőse Joseph Wei-
ringer bécsi ujságiró, aki 
állandó civódásban él fiatal 
feleségével, Helénnel. Egy 
perpatvar után, az asszony-
ka elhagyja a házat, hogy 
hazautazzék mamájához. A 
pályaudvaron találkozik 
ikertestvérével, ki Lola Rally 
néven ismert táncosnő és 
éppen Bécsbe érkezik ven-
dégszereplésre. Helén Lolá-
nál marad és kiönti előtte 
szivét. Lola másnap óriási 
sikert arat és többek között 
két névjegyet hoznak öltö-
zőjébe. Az egyiket sógora 
Joseph, a másikat pedig 
Joseph barátja, Robert 
Wells küldi, kik vacsorára 
hívják a táncosnőt. Lola 
maga helyett Iíelént küldi 
el, hogy férjével randevúz-
zék. 

A két testvér megdöbben-
tően hasonlít egymáshoz. 
Joseph tehát nem ismeri fel 
feleségét és hevesen udvarol 
neki, mint vélt sógornőjé-
nek, sőt fölajánlja, hogy 
lakjék nála, mig Helén visz-
szaérkezik. Róbert is halá-
losan beleszeret a Lolának 
vélt Helénbe s a két jóbarát 
féltékeny egymásra. Helén 

í lunVd Colman és Constance Ta'magde 

„JÓZSI. TE CSALSZ !" 
Star-vigjátékattrakció — Corvin Szinház és Kamara 
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a mozi színpadán 
NÉGER JAZZ-BAND 

L o n d o n b a n mos t mu ta t t ák 
be Corinne Griffith „Zenés 
poko l " c imü u j f i lmjét . A 
kétezerkétszáz méter hosszú 
filmből több mint nyolcszáz 
méter egy néger jazzhand já-
téka. L o n d o n b a n a nyolc-
száz méterből a felét kivág-
ták és ennek helyére a pre-
mieren eleven néger jazz-
bandet állítottak, amely a 
szenzáció erejével ha to t t m á r 
csak azért is, mert ugyan-
azok a zenészek j á t szo t t ak a 
.színpadon, akikkel pá r hó-
nappa l azelőtt a film készült . 

VALENTINO 
személyesen lépett 

fel filmjének párizsi 
premierjén 

Mult hé ten mu ta t t ák be 
Pár izsban Bánky Vilma és 
Rodolph Valentino u j film-
jét . A ,,The Aegle" premier-
jén m a g a Valent ino is meg-
jelent és rövid beszédet in-
tézett a közönséghez. A pre-
mier tel jes bevételét jóté-
kony célra ad ta a mozi. 

Amerikában megállapítot ták, .hogy 

mindennek a biibîîrizura az oka! 

„ M I N D E N N E K A BUBIFRIZURA AZ OKA" 
C o n s u n e T a l m a d g e - v i í j á t é k a Pa lace Sz ínházban 

A Palace Színház ezen a 
héten az amer ika i és a né-
met filmgyártás egy-egy rep-
rezentat ív a lkotásá t m u t a t j a 
be u j m ű s o r á b a n . Az ameri-
kai F i rs t Nat iona l -a t t rakc ió 
főszerepét a b ű b á j o s Con-
stance Talmadge j á t ssza . 
Víg já tékának cime : ..Min-
dennek a bubifrizura az oka" 
és egy modern szerelem 
ezernyi kedves apróságá t tár-
gyal ja a f ranc ia v íg já tékok 
könnyed és szellemes mo-
dorában . 

A német filmgyártás egyik 
leg jobban s ikerül t a lkotása 
a „Farsang utálja" c imü 
f i lmjáték, amely évekkel ez-
előtt a Vígszínház közönsé-
gét hód í to t t a meg. Egészen 
biztos, hogy most mint film-
nek is nagy sikere lesz. 

Asquith voll angol min i sz t e re lnök fia és Mar ion Da vies 
H o l l y w o o d b a n 
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Az artista-îilmszinész és a 
szerelmi vesztegzár 

Irta: JOHNNY H INES 
Hungarian copyright by Színházi Élet 

I. 

Diákkoromban, amikor ti-
tokban, a pad alatt szerelmi 
regényeket kezdtem olvasni, 
bizonyos irigységgel gondol-
tam a Don Jüanokra, akik 
ugy nyerik meg egymásután 
a nöi sziveket, mint a kitűnő 
boxbajnok a legnehezebb 
mérkőzéseket. Biztonságukat; 
fölényüket talán jobban iri-
gyeltem, mint a sportférfia-
két, akik pedig kisdiák ko-
romban rajongott ideáljaim 
voltak. 

Jómagam is igen magy lel-
kesedéssel osiaptam a szelet 
fiatal leányismerőseimnek. 

Jól emlékszem, tizenhat 
éves koromban egy aranyos 
szőke hajú babánál, akit 
Mollynak hivtak, igen szé-
gyenletes kudarcot vallot-
tam. Az ifjú hölgyet ugyanis 
hiába ostromoltam a köny-
vekből eltanult forró szerelmi 
vallomásokkal és hiába Ígér-
tem neki azt, hogy feleségül 
veszem egy-két éven belül. 
Molly kikacagott és azt 
mondta: 

— Ha majd olyan hires 
bajnok lesz, mint Johnny 
Bucking és ha majd nagy 
plakátokon olvashatom a 
nevét és az újságok majd 
magáról fognak irni, akkor 
jöjjön majd és akkor kérje 
meg a kezemet. Amíg nem 
lasz híres sportbajnok, még 
csak ne is merjen árira gon-
dolni, hogy a felesége leszek! 

Meglehetősen fájdalmasan 
érintett a szőke kisleány szi-
gorú kijelentése és egy ál-
matlan éjszaka után elhatá-
roztam, hogy előbb olyan 
hires ember leszek, mint a 
derék druszám, Johnny Bu-
cking és majd csak a baj-
nokságok meghódítása után 
gondolok arra, hogy a női 
sziveket is meghódítsam. 

Kemény és kitartó tréning-
gel fogtam hozzá nagy ter-
veim és céljaim megvalósí-

tásához. Hosszú éveik teltek 
el, mig minden sikerült és 
amíg hires és ismert artista 
lettem, majd ünnepelt film-
színész. A fárasztó versenyek 
előtt és a tréning alatt ter-
mészetesen megtanultaim a 
sportoló férfi sziaoru tízpa-
rancsolatát, amely tízparan-
csolatban egyik legfontosabb 
pont az, hogy sportférfi nem 
lehet Don Juan. Trénerem 

olyan szigorú szerelmi vesz-
tegzár alatt tartott, ho"v 
Mollyra és a többi szőke és 
barma habákra még csak ál-
momban sem mertem gon-
dolni. Amikor az „Utolsó 
bravúr" cimü filmem nagy 
sikere után (ekkor már híres 
artista és hires színész is vol-
tam) tréneremtől és a First 
National - filmgyártól előbb 
három hónapi szabadságot 
kértem és csak azután mer-
tem megkérni Molly kezét. 
Molly természetesen boldo-
gan mondott igent és eljegy-
zési ajándékul egy futball-
labdávial lepett meg, amelyet 
a látogató ott láthat vitri-
nemben a többi kedves csecse-
becse között. 

Johrvnyt sávszerelme íutball-lapdával lepi meg. 

6 
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A „TÜZPARIPA" hőseinek uj filmje 
tünő vezetőszinésze: Georg 
O'Brien és Madge Bellamy 
játszák a „Havoc" főszere-
pét is, talán még nagyobb 
művészettel és több lelkese-
déssel, mint a Tüzparipáét. 
A Havoc témája ugyanis 

ízig-vérig modern, iz-
galmas történet, 

amelyben a közelmúlt törté-
nelmének legvéresebb, leg-
rettenetesebb és legfájdalma-
sabb napjai lüktetnek. A 
huszadik század regénye a 
Havoc. Nem csoda hát, hogy 
szereplői, a kor gyermekei 
olyan tökéleteset produkál-
tak ebben a filmben, ami-
lyen színészi teljesítményt 
még kevés amerikai filmben 
láttunk. 

Az idegennek tetsző cím 
mögött olyan cselekmény, 
olyan emberek élnek, akik kö-
zül nem egyben hires kortár-
sunkra ismerhetünk rá. Sze-
relmi orgia és elkeseredett 
véres harc áljanak egymás 
mellett, mint a legrettenete-
sebb ellentét. A boldogság 
és a mámor pillanataiból 
szinte átmenet nélkül kerül-
nek a hősök a rajvonalba, 
ahol pokoli zenével fogadja 
őket a gépfegyver kattogása 
és az ágyúdörgés. 

A „Havoc" cirnü Fox-vi-
lágattrakciót az Orion Szín-
ház és a Mozgókép-Otthon 
mutatják be e heti műsoruk-
ban. 

* 
Itt említjük meg, hogy 

Rowland W. Lee, a „Havoc" 
rendezője szombaton Buda-
pesre érkezett. Budapesti tar-
tózkodása alatt a Fox-gyár 
kitűnő rendezője tárgyaláso-
kat folytat abban az irány-
ban, hogy „Hajnalhasadás" 

GEORGE O'BRIEN 

Hallatlanul 
izgalmas 

A ktuális és 
/ A modern 

J . jL témájú 

Világ-
attrakció. 

Országok 
tragédiáját 
tárgyalja a 

Cinemato-
graíiának 
ez a klasz-

szikus alkotása 

MARGARET LIVINGSTON 

cimü, magyar tárgyú filmji 
nek egyes jeleneteit az A 
földön-és Pesten készítse e 

R. W. Lee a következőki 
mondta a Színházi Élet mui 
katársának: 

— Sokat hallottam már 
magyar közönség nagyszer 
Ítélőképességéről és kivái 
csian várom a magyar krit 
kákát a „Havoc" bemutat« 
járói. Remélem, hogy filmen 
nek itt nagy sikere lesz. 

MADGE BELLAMY 

A „Tüzparipa" hatalmas 
sikere után készült Ameri-
kában az a nagyszerű film, 
amely ezen a héten Buda-
pesten is bemutatásra kerül. 
A „Havoc" az amerikai film-
gyártás egyik legfrissebb és 
legérdekesebb alkotása, a 
mely a Fox-filmgyár műter-
méből indult világhódító út-
jára. A „Tüzparipa" két ki-



A LEGNAGYOBB BUDAPESTI MOZIZENEKAR 
A Corvin-Szinház 36 tagu orchestere. Középen: Fenyvessy Árpád zeneigazgató 

„KITTY, A LAPVIRÁG" 
Mary Pickford nagy f i lmje — Projectograpl i-vi lágat trakció —' Royal Apolló 
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„3 SZOKNYA MEG EGY NADRAG" 
American-vigiá ték — Urán ia és Capitol 

Uráni* 3 szoknya meg í nadrág C a P i t o 1 

Kopasz statisztikusok lankadatlan ener-
giával, fáradtságot nem kiméivé, megállapí-
tották, hogy 

mennyivel több nő él a földön, mint 
férfi. 

A nők szánnának ez a sokasága azonban 
még nem jelenti azt, hogy erősebbek, mint a 
férfiak. Sőt. A nemek harcában nagyon is 
sokféle eszközzel és fegyverrel kell a nőnek 
megküzdenie, hogy el ne veszítse a néki oly' 
sokat jelentő csatát. 

A nők legnagyobb fegyvere a divat, amely 
ha néha túlzásba is kergeti őket, mégis te-
kintélyes helyet foglal el az eszközök között. 
Hiszen a párizsi nők már a körmükre is fes-
tenek tájképeket, azt a festéket felhasználva, 
ami fennmaradt az arc bemázolása után. 

iMost azonban egy newyorki szaklap azt a 
szenzációs divathírt röpíti felénk, hogy 

a jövőben hölgyeink már a hátukat is 
tele fogják festetni érdekes és a szem-

nek kellemes figurákkal. 
A kivágott ruháik korában ez a meglep 
ujitás éppen jókor jött, inert alkalom nyili1 

majd a művészek számára ezen a téréi 
hogy tehetségüket csillogtassák. Remélj ül 
ha ez a divat hódítani fog, a szegény festi 
művésznek nem kell már falevelet ennie a 
epreskertben. Neim kell busulni amiat 
hogy valamelyik képét a tárlaton visszaút; 
sitották, mert ha a tárlaton nem is, de 
hátakon nagy sikert arathat még. 

A divatőrületet és a női nem hóbort ja 
ügyesen használta fel az amerikai Universa 
filmgyár, amely „Három szoknya és eg 
nadrág" cimen remek vígjátékot készített, 
kacagtatóan mulatságos A m en can-filmet Í 
Uránia és a Capitol mutat ja be e heti mi 
sorában. 
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A NŐI MÚUíORC/OLYÁzA/ &AJNOKA 
( Í T R E U J k Y F Ű T O ) 
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A Technikusbálon, fent: Daily Baby. Lász'.óűy Mars i t , Bán Mici, dr . Palettáné, Gulden Liza, Vashegyi 
C'da: lent: Grokmçn !>ida, l.ányi Hilda, Wagner Jolán, Hervay Olga, Kollár Alice, Tutschek Baby 

(Labori faló) 

erénye. El voltunk lágyulva és el voltunk 
ragadtatva. A tehetség, hiába, még akkor 
is a legmeghatóbb dolog a világon, ha nem 
szép az, aki tehetséges. Hát még igy, ebben 
az összeállításban ! Azt hiszem, tökéletesen 
megértetek, angyalaim. 

— Angyalaid vagyunk és megértünk. 
Azonkívül szeretnénk hallani a másik szen-
zációt, amelyet — hogy is mondtad az 
előbb — „mindenki megsiratott, mert el-
elmaradt". 

— Ugy van, igy mondtam, mily jó me-
móriájuk van az angyaloknak. Tehát hall-
gassatok ide : a másik szenzációja az a 
tánc-szám lett volna, amelyet Vass Elemér-
né adott volna elő gróf Zichy Tivivel. Ez 
a tánc-szám azonban közbejött akadályok 
miatt elmaradt. 

— Kár, kár, valóban kár. Es mi lett volna 
a szám lényege ? 

— A tánc-számot egészen különös módon 
szervírozta volna a pár. Vass Elemérné egy 
kis jelenetet irt, ennek a keretében került 
volna bemutatóra a tánc. Halljátok hát, 
angyalok : •szétmegy a függöny a szín-
padon, a szin egy rendőr-őr szobát ábrázol, 
az inspekciós rendőrtiszt szundikál a vas-
ágyon. Egyszerre csak nyilik az ajtó és egy 
közrendőr• betaszigál egy négert, akit a 
partnernőjével csipett el az utcán, noha 
négernek már nem szabad táncolnia és 
muzsikálnia Pesten. Ezek pedig táncoltak, 
tehát dutyiba velük. A rendőrtiszt álmosan 
hallgatja a • jelentést, aztán azt mondja, 
hogy ma már nem hallgatja ki őket, marad-
janak csak itt az őrszobán, majd reggel 
végez velük. A táncos-pár leül egy-egy 
székre, egy ideig unatkoznak, de aztán a 
lábukkal olyan remek figurákat kezdenek 
kikopogni csak ugy ülve, hogy a rendőr-
tiszt is elragadtatva nézi őket. Erre aztán 
felbátorodnak és a zene is egyre erősöd• 

— Mit tudtok ti, angyalom, a farsang 
kulminációs eseményeiről ? 

— Hogy-hogy kulminációs ? 
— Édesem, nagyon jól tudhatnád, hogy 

február első napjaiban, illetőleg január 
utolsóiban delel a frasang mindig. Ezidén 
is igy cselekedett. 

— Vagyis. 
— Vagyis január 29-én volt az a szenzá-

ciós estéig, amelyet mágnások és külföldi 
követségek rendeztek a Hungária-szálló 
összes termeiben az Orosz Vöröskereszt 
javára. Eltekintve a megjelentek szenzációs 
névsorától, a szenzációs toilettektől és ék-
szerektől, két külön szenzációja volt az est-
nek, az egyik, amiben mindenki gyönyör-
ködhetett, a másik, amit mindenki megsira-
tott, mert — elmaradt. 

•— Halljuk először az egyiket. 
— Az egyik : Hatvany Lili bárónő ének-

számai. Apró, finom, szentimentális és kö-
tekedő dalok gitárkisérettel előadva és 
olyan szubtilis, egyéni és fölényes művé-
szettel, amely csak a leghivatottabbak 
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A Yachtklub bálján: dr . Thieser Józsefné, 

én, felpattannak, no és most jön egy 
lyan, de egy olyan tánc, hogy elállt volna 

lélegzete mindenkinek, — de hát nem 
lit el, mert a tánc elmaradt. Természete-
en ebbe a táncba már a rendőrtiszt és 
rendőr is belesodródott volna, no és a 

égén valószínűleg az egész publikum. 
— No most már igazán kár, kár, szörnyű 

ár, hogy ez a dolog elmaradt. És mi volt 
z elmaradás oka tulajdonképpen. 
— A kis Zichy gróf édesanyja amerikai 

sszony. Amerikában gyűlölik a négereket, 
mama tehát nem egyezett bele abba, hogy 
fiát — négernek maszkírozzák. Ez az 

jyik verzió. 
— És a másik 1 
— Ez kevésbé hihető és valószínűleg csak 

>ssz nyelvek találták ki. Azt beszélik, hogy 
ivi gróf, aki — mint köztudomásu — 
'tedik gimnazista, intőt kapott legutóbb s 
re, ambiciózus fiatalember lévén, komo-
an nekiült a tanulásnak. Ezzel aztán 
•gképp fuccs lett a szenzációnak mind-
ínyiunk rettentő bánatára. 
— Isten óvja nagy csapástól mi szegény 
izánkat, — zengi a költő és zengjük vele 
indannyian. No és a többi kulminációs 
)nt 1 
— Csak egy van, de az is elég : a 
échenyi-bál. Piret de Bihain Jenő ezidén 
egmutatta, mit kell csinálni, hogy ezek-
•n a zord időkben is a hagyományos 
nyt, pompát, táncoskedvet kapja meg 
indenki a farsang legelegánsabb bálján, a 
écehnyi-bálon. 

dr . Genersich Antalné, Hőnich Lili 
(Strelisky loto) 

— Névsormellőzés kéretik, de ha valami 
szenzáció volt, el ne hallgasd a világért 
sem. 

— Volt szenzáció itt is : József főhercegék 
és a fiatal József Ferenc főherceg a felesé-
gével, akik a bál legfőbb patrónusai voltak, 
ott vacsoráztak a Hungáriában. Ez az első 
eset a farsangok történetében, hogy a leg-
főbb védnökök ott maradnak souper-ra is. 

— Csupa érdekesség, amit mondasz. No 
még valami apróságot. 

— Szívesen. Bársony Jánosné pompásan 
sikerült teát adott, melyen sokan jelentek 
meg a külföldi diplomácia köréből. Itt kell 
megemlítenünk azt is, hogy szemben az 
ellenkező hírekkel : Bársony János, a ki-
tűnő professzor nem beteg. Jól érzi magát, 
gyöngélkedett ugyan, de most már tul van 
minden bajon. 

— Adjon Isten neki további erőt és 
egészséget. Nem csoda, ha hamarosan fel-
gyógyult, hiszen egy nagyon bájos ápolója 
van. 
• — Kicsoda ? 

— A saját leánya, Bársony Éva. 
— Szép és megható történeteket mondasz 

máma. Halljunk valami pletykát. 
— Még ezer frankért sem. 
— Ezt az óvatosságot igazán elhagyhat-

nád már. Kezdesz borzasztó unalmas lenni. 
— Inkább unalmasnak lenni, mint vesze-

delmesnek. Igy nincs semmi baj, mig ugy 
csupa kellemetlenség az ember földi élete 

— No, de azért mégis ! 
— Csend I Végei Stop! 
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TÉLI SPORT 
Irta: SZÁSZ ZOLTÁN 

Szűk látókörű moralis-
ták nagy előszeretettel ugy 
tüntetik fel a felsőbb osztá-
lyok tagjait, azt a bizonyos 
felsőbb tizezert főleg, mely 
a jólét hevében és a di-
csőség fényében sütkére-
zik, mint a testi degenerált-
ság és az ebből fakadó er-
kölcsi romlottság mocsár-
talaját. A tipikus nagyvilá-
gi nőt régi francia regé-
nyek alapján délben 12-kor 
felkelő, csokoládéját elfo-
gyasztó, magát órákig ken-
dőző, délután szabálysze-
rű házasságtörését elintéző 
és este üres szalónéletet 
élő divatbáhkcnt jellem-
zik. Egyáltalában a felsőbb 
osztályokat, mint a bete-
ges idegélet áldozatait, 
mint modern Babilont fes-
tik le a maradi erkölcsbi-
rók. 

Nos kétségtelen, hogy sok 
rosszat lehet mondani erről 
a felsőbb tízezerről, amely 
kétségtelenül: valamennyi 
szociális kötelességét nem 
teljesiti. Az uralkodó osz-
tály hibái nagyok, de egész 
más természetűek, mint a 

Elbert Sándor és Salzberger 
Hildegard 

tisztán erkölcstani szem-
pontból ócsárló megsava-
nyodott lelkek vélik. Ami 
ezeknek a rétegeknek élet-
módját illeti, azt már rég 
nem jellemzi az az ernyedt 
egyhangú elmerülés a tét-

Helene Engelmann és Fredl Ber-
ger világbajnok pár (Wien) 

lenségbe, melyeket legfel-
jebb álmodozások, avagy 
valóságos kicsapongások 
tarkítanak. Sőt azt lehet 
mondani, hogy a modern 
jómódú társaságbeli nő és 
férfi rendkívül változatos, 
sok tekintetben egyenesen 
higiénikus életet él, minden-
esetre higiénikusabbat, mint 
a nyárspolgár, vagy pláne a 
falusi kisbirtokos és pa-
raszt. 

Ezt az üdvös átalakító 
hatást a modern mondain 
nő életére a sport lüézte 
elő. Tömérdek nagyvilági 
nő ilyenkor télen se kel föl 
déltájban, hanem sportkosz-
tümben a téli sporthelyekre 
és a havas természet sza-
bad levegőjében edzi a jó-
tékony álomban kipihent 
tagjait. Nemcsak az alpesi 
tájakon, a nagy svájci í s 
tiroli fürdőhelyeken indul 
meg minden reggel a si-
kosztiimös férfiszerü höl-

gyek e bucsujárása a havas 
ormok felé, hanem minden 
nagyvárosban is, ahol a 
természeti lehetőségek meg-
engedik a téli sport kifejlő-
dését, tapasztalható ez a 
jelenség. A hideg napfényes 
levegő pirosra csipi az ar-
cokat, ruganyossá teszi a 
mozgást, a nő egész megje-
lenésébe és mozgásmódjaiba 
bevisz valami egészséges 
sportszerűséget. Bizonyos, 
hogy egy ilyen si-nadrágos, 
sportruhás nő első pillan-
tásra férfias benyomást 
tesz. Persze azért nem sza-
bad megijednie a nők elfér-
fiasodásától félő maradiak-
nak; a legharciasabb bri-
csesszben is érvényesülnek 
a női test orgánikus jellem-
vonásai, a legférfiasabbá 
maszkírozott leány vagy 
asszony is megőriz éppen 
elég nőiességet külső meg-
jelenésében. Hogy viszont 
ezeken a magas hómezőkön 
a józan napfény hatása 
alatt és általában a sport 
edző befolyása nyomán sok 
fantasztikus és hisztérikus 
gondolat kiröppen, elszáll 
a nők fejéből s igy régi 

A Hoppe pár (Troppau) 
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A hölgymükorcsotyázás II . helye-
zettje: Tóth Szilvia 

stilü, ernyedt Idegzetű di-
vatnő példányai ritkulnak 
a társaságiam. ÍZ igazán . 
nem nevezhető veszteség-
nek. Van egy svájci mon-
dás: „auf der Alm, da gibts ' 
ka Siind", a hegyi levegő-
kön nincs biin. Nem mer-
ném azt mondani, hogy eze-
ken a hegyi sportpályákon 
nincs bűn, de kétségtelen-
nek tartom, hogy a téli 
sportnak és egyáltalában a 
friss szabad levegőn való 
tartózkodásnak még erköl-
csi hatása is kedvezőbb. 

Igaz viszont, hogy ugyan-
az a társaság, mely délelőtt 
a jeges ormokon és havas 
lankáson száguld si-talpa-
kon és mindenféle szánkó-
szerii jármüveken ide-
oda, estére leveti a vastag 
tömött sportruhát és a bá-
rok és mái, mulatóhelyek 
fényárjában, vagy diszkrét 
vörösernyős lámpája alatt 
frakkban és pehelyköny-
nyü, a női test sajátos vo-
nalait ugyancsak el nem 
rejtő toalettekben találko-
zik. Itt azután felhangzik a 
jazzband, a saxofon, megin-
dul a tangó és a charlston 
s a cigarettafüstös és alko-
holgőzös levegőben kigyul-
nak a szemek. A szigorú 
moralista itt már inkább 
találhatna egy s más ki-
vetnivalót. Mintha azt az 
energiát, amit a sporthelye-
ken a hölgyek és urak föl-
raktároztak magukban. itt 
akarnák elpazarolni. S ha 

meggondolja az ember, hogy 
ezek a nyilvános bár-mula-
tozások olykor ópiumsza-
lónokban és baccarat-ter-
mekben folytatódnak, ak-
kor valóban nem egy rosz-
szaló fejcsóválás indokolt-
nak fog feltűnni. De hát 
éppen az a nagyvárosi tár-
sasélet varázsa, hogy ily 
változatosságban egyesiti a 
sportolást, s az idegizgató 
esti mondain életet. Az él-
vezeteknek oly széles ská-
lája kínálkozik igy, melyet 
semmi eddigi előbbi kor 
nem ismer. Talán az egyet-
len jelentősebb kifogás, 
amit ez ellen felhozni lehet, 
az, hogy mindez kissé haj-
szaszerüvé teszi a modern 
kulturember és kulturnő 
életét. Ez a gyors, egy nap 
keretében történő átbukdá-
csolás a téli sport üditő, de 
olykor fárasztó erőfeszíté-
seiből az esti szórakozások 
gyakran szintén fárasztó, 
de viszont kevésbé üditő 
légkörébe, végeredményben 
nemcsak az idegzetre, de a 
lélek egyensúlyára is káros-
sá válhatik. Ép ezért leg-
alább is az esti örömek 

A hö'gymükorcsolyázás III. helye-
zettje: Ozarovszky Andorné 

mérsékeltebb kiélvezése vol-
na ajánlatos. 

Dőreség volna a sport 
testet edző és lelket meg-
nyugtató hatása nyomán 
támadó energiagyarapodást 
teljesen elpazarolni a bárok 
és még kevésbé előkelő él-
vezési tanyák kétes értékű 
örömei közt. 

Nemes Jánosné, á legjobb magyar páros korcsolyázónő 
(Sireliskii foto) 
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E héten teljes erővel in-
dult meg a szavazás, mely 
azt a tanulságot hozta, hogy 
ily fontos divatkérdés el-
döntéséhez száz hölgy sem 
elégséges, annál is inkább, 
mert a vidéki és külföldi 
szavazólapok csak most kez-
denek hozzánk befutni. Fel 
kell emelnünk tehát a sza-
vazók számának határát: 
300 hölgy szavazata fogja 
eldönteni végérvényesen az 
így vagy Ugy, — a beretvált 
arc vagy bajuszviselés kér-
dését. A szavazás kiterjesz-
tésével a jutaltoak számát 
is felemeljük és most már 
az öt legötletesebb, legtalá-
lóbb indokolást fogjuk aján-
dékban részesíteni : 

I. dij: gyönyörű Berberrv-
felöltő, 

II. dij: pompás tavaszi-
nyári kalap, 

III. dij: 3 szép Strelisky-
fénykép, 

IV. dij: hat pár finom női 
harisnya, 

V. díj: a Szinházi Élet fél-
évi előfizetése. 

A beérkezett szavazatokat 
itt közöljük, megjegyezvén, 
hogy a határozatlan, név-
nélküli és jeligés szavazó-
lapokat megsemmisítettük. 

Szigethy Mária: Ugy, Tol-
nay helyén bajuszt viselnék. 
Véleményem szerint minden 
férfinek meg kellene pró-
bálni a bajuszviseletet. 

Kajdacsy Ilonka: 
Ha magyar, legyen bajuszos, 
Ugy tüzes és takaros. 

Háy Berta: így, nem hiá-
ba mondják: „Félre ba-
jusz, csókot kapsz." 

Tóth Sándorné: Ugy, 
mert bajusz nélkül olyan a 
csók, mint paprikás csirke 
tejföl nélkül. 

Winternitz Margit: így. 

— a száj a fontos, amit a 
bajusz eltakar. 

Dr. Bugyik Jánosné (Mes-
terszállás, Szolnok megye) : 
Ugy, csak az a baj, hogy 
ezt a divatot a hölgyek 
nem utánozhatják. 

Hirschler Annus (Győr): 
így, már csak megszokás-
ból is. 

Sulyok Jánosné (Győr): 
Ugy, ez teszi a férfit férfivé. 

Kajdácsy Mara (Kőbá-
nya): így, dacára annak, 
hogy Tolnay bajuszosan is 
vonzó. 

Pradl Ili (Kőbánya) : 
Nézed, nézed, de hiába iis 

[nézed, 
Ugy sem szép a bajuszos 

• [legényed 
Akkor szép, ha nincsen 

[neki bajusza, 
Mert így sokkal édesebb a 

[csókj a. 
Torma Bözsike (Kiskun-

majsa): így, mert igy sok-
kal jobban érvényesülnek a 
férfi arcának finom vona-
lai 

Tibola Julia: Háromszor 
is csak Ugy, mert aki 40 
évig elbírta a bajszát, az 
még elbírja vagy 60 eszten-
deig minden baj nélkül. 

borsodi Istók Erzsike 
(Pécs): Ha Mátyás megte-
hette, hogy a lázadó magya-
rok kedvéért megnövesz-
tette bajuszát és szakállát, 
miért ne tehetnék meg a 
mai férfiak a mi kedvün-
kért, hogy legalább a ba-
juszukat hagyják meg. Ugy 
tehát, a bajusz a férfias-
ságnak külső kifejezője és 
én komolyabban veszem a 
férfit bajusszal, mint bajusz 
nélkül. 

Berecz Gizella (Kosice, 
Pesti-ut 20.): így, százszor 
inkább holdvilág, mint ős-

erdő. Szegény Csipkerózsi-
kát bizonyosan bajuszos ki-
rályfi asókolta meg, azért 
ébredt fel oly hamar. 

Glück Lilly: Ugy, mert 
igy szebb. 

Major Margó (Győr): 
Szép, férfias külsőt csak az 
Ugy ad. 

Ehrlich Arturné, Zsolnay 
Boriska: Ugy. Mikor az 
uram elvett, ugy viselte, az-
óta leberetváltatta a baj-
szát. Most hogy szarvaz-
zam? 

Dr. Nádudvary Dezsőné 
(Kisvárda): Ugy, mert ma-
gyar embernek az a büsz-
kesége, ha szép bajusza 
van. 

Rácz Imréné (St. Becej, 
Jugoszlávia) : Igy, mert Tol-
nay igy csinosabb. 

Imreffy Ica (Gyöngyös) : 
Haragszom minden bajuszra, 
Mert a számat észeszur ja ; 
Annál jobb, minél kevesebb, 
Mert Igy a csók kényelme-
sebb. 
Imrefy Józsefné (Gyöngyös) 

Bajusz mellett az igazság. 
Mert fő a férfiasság. 

Tóth Matild (Szeged): 
Ádámot, az első embert is 
bajusz nélkül ábrázolják, 
tehát én, az örök Éva is 
Igy szeretem a férfit. 

Nádudvary Málika (Kis-
várda): Ugy, mert a férfi 
bajusz nélkül olyan, mint a 
kak'as taraj nélkül és a vá-
sár sátor nélkül. 

Cseh Sárika (Lengyel-
tóti): Igy, mert sokkal 
szebb, divatosabb és ami 
fontos, fiatalit. 

Jakab Mihályné (Berety-
tyóujfalu): Ugy, mert mi 
falusi anyák ugy neveljük 
a fiainkat, hogy: „ne sza-
ladj még a lányok után, 
ráérsz, ha majd bajuszod 
lesz. 

Hoffer Aladárné (Oroshá-
za) : Igy, ímert ideje már, 
hogy a régi közmondást ér-
vényre juttassuk: „Félre ba-
jusz, csókot kapsz." 

özv. Fekete Pálné (Gyön-
gyös): Igy, mert: 

A bajusz a legszebb test-ék 
Akkor, hogyha lenyesték. 

özv. Horváthné (Gyula) : 
Ugy! — Igy csak az iskolás-
gyerek puszii-



Világért sem akarunk a 
versenybe beleszólni, még 
kevésbé akarunk a verseny-
bíróság ítéletének elébevágni, 
mégis kikívánkozik belőlünk 
az a szó, hogy e héten ala-

bőrébe lenni, amikor válasz-
laniok kell ennyi érdekes 
frizura között. A versenyző-
ket díjmentesen fotografál ja 
a Strelisky műterem (Kecs-
keméti-u. 19.) 

Felső sor: Káposztás Marietta. Mandel Eri . Grün wald Klotild. Lichtmann Irén. : Második sor: Du-
lánszky Sára, Bányay Lajosné, Vágó Lilla. Lukács Stefi, Handnecker Malvin. Haripadik sor: Berger 
Boriska. Sárváry Arpádné, Hajó Évi, Viczl Aranka, Weinberger Buzsa. Negyedik sor : Sagerström Er-

zsi, Dénes Daisy, Demjén Lászlóné, Rosner Irén 

posan kitettek magukért a 
versenyzők. 

Oly sok és csinos Eton-
fejecske nevet le ma erről 
az oldalról, hogy igazán nem 
szeretnénk a szigorú birálók 
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utján előre érzi, hogy melyik részével az 
ökölnek találja az ellenfelet. Ennek követ-
keztében beáll az az eset, hogy nemcsak 
látom, hanem érzem is, hogy az ütésem 
hol fog találni. Természetesen a gyorsaság 
igen nagy szerepet játszik minden támadás-
ban, mint különben minden sportágban. 
Nagyon kell vigyázni ennél a speciális tá-
madásnál, amelyet az imént leirtam, hogy 
a balkéz ne legyen túlságosan és feltűnően 
kifeszítve, mert beállhat az az eset, hogy 
az ellenfél megelőzi a támadó mozdulatot, 
s a kinyújtott balkéz elcsapásával egyide-
jűleg jobbkezével védhetetlen egyenest ad 
be. Ez az ütés természetesen igen vesze-
delmes, miután a kinyújtott balkéz sem tud 
időben oldalra tolással vagy blokkolással 
védekezni. A legjobb módszer a balkéz 
használatára, hogy a kinyújtott balkezet az 
ütés leadása után továbbra is magunk elé 
tartsuk, mintha még egy ütésre készülnénk, 
ezáltal az ellenfelet lefoglaljuk a balkéz 
mozdulatával, inig a jobbkéz nyugodtan 
beadhatja a döntő ütést 

önbizalom 
Elsőrendű erkölcsi feltételei vannaik, hogy 

egy ökölvívó érvényesülhessen. Kitartáis nem 
elég ahhoz, hogy valaki mérkőzést meg-
nyerhessen, hiszen ha igy volna, akkor a 
boxolás nem volna az a művészet ami, és 
morális energiára igazán nem volna szük-
ség. 

Senki sem lehet mindjárt champion, le-
gyen bármennyire is megáldva a természet-
adta kvalitások tömegével. Lassan és nehe-
zen kell felmászni a létrán, melynek külö-
nösen alsó fokai nehezek és küzdelmesek. 
Sohase érezzük magunknak szerencsétlen-
nek, ha némely dolog nem megy ugy és 
olyan gyorsan, mint ahogy azt szeretnők. 
Én magam is mint professzionátus boxoló, 
elvesztettem második mérkőzésemet nem is 
egészen elsőrendű ellenféllel szemben, még-
is egy hónappal későbben megvertem 
Jockey Salment. Stimuláció. 

Tud-e valaiki elképzelni miagának nehe-
zebb és szomorúbb dolgot, mint a vereség 
az ifjú boxolónak. Remélem, elhiszik ne-
kem s nem veszik szerénytelenségnek tőlem, 
ha azt állitom magamról, hogy ebben az 
értelemben sohasem vesztettem el önbizal-
mamat. Ellenkezőleg. A további gyakorlat 
folytán ezek a vereségek inkább biztatóan 
hatottak rám, mindig azt gondoltam ma-
gamban: egész életidő van még előttem, 
hogy megvalósítsam terveimet. Az eredmé-

III. 
A boxoló természetes ösztönéből ered, hogy 
az »ellenfelet balkézzel dolgozza meg és jobb 
kézzel védjen. Ez valóságos őstörvénye a 
boxolásnak. Ez a mozgás, mely különben 
is a primitiv emberi támadó és védőmoz-
dulat régi formája, alapja a boxolásnak. 

Anélkül hogy vitába bocsátkoznánk afe-
lett, hogy a boxolás angol iskolája, vagy 
az úgynevezett amerikai iskola helyesebb-e, 
nyugodtan állithatjuk, hogy az erős balke-
zes ütés kell, hogy minden jó boxoló tulaj-
dona legyen. Természetesen hasznosan 
lehet értékesíteni a kifeszített jobbkéz tak-
tikát is. Egyenesen ütni tudni mindig fon-
tos a boxolónak. Ez az ütés azonban na-
gyon sok gyakorlatot igényel. Csak az tudja 
megítélni, hogy ez milyen nehéz, aki meg-
kísérelte ennek az ütésnek a megtanulását 
és érezte, hogy sikeres kiviteléhez az ügyes-
ségnek milyen nagy fókára van szükség. 

A döntő ütés 
Ha jobbkezemet kilendítem a döntő 

ütésre, akkor az öklöm, mielőtt az ellenfél 
állával érintkezésbe jut, a nagy gyakorlat 

Vörös (könnyű súlyú), Silliga (közép súlyú), Schreiber 
(welter sulyu) boxbajnokok : előttük ül Tusák, a 

Spárta főt i tkára . 
__ (Stretisky foto) 
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nye ezeknek a rekflekszióknak az én sze-
rencsétlen 1908-tól 1910-ig tartó periódusom 
után mutatkozott meg. Ez a periódus való-
ságos szériája volt a vereségeknek. De min-
den vereség nagyszerű leckeanyagot szol-
gáltatott. Az első vereségem annyira gon-
dolkodóba ejtett, hogy annak tanulságait 
meg kellett jegyeznem egész 15 éves boxoló-
pályám alatt. Sohasem vesztettem el bátor-
ságomat és minden ká> im arra volt jó, 
hogy tanuljak belőle. Nincs ember, aki le-
győzhetetlen, csak olyan van, aki idáig 
még nem győzetett le. Még Jack Dempseyt 
is legyőzték, pedig ma még világbajnok. 
Hiba az is, ha az ember feltétlenül hiszi 
magáról, hogy egyszer csak el kell érkeznie 
oda, ahol ugy nevezik: világbajnok és ak-

kor a legrosszabbja a dolognak el van in-
tézve, akkor minden megerőltetés el van 
intézve, a munka abbahagyható. Először is 
nincsen olyan hely — a championátusl ér-
tem hely alatt — ahol ez lehetséges volna. 
Mindig tovább és tovább kell dolgozni, foly-
ton fejlődni, mindig akad olyan, amit job-
ban kellene tudni vagy csinálni, ha ezt el-
mulasszuk, menthetetlenül csuszunk le. Egy 
helyen állni, egyet jelent a visszafejlődés-
sel. Nem szabad elfelejteni, minél nagyobbá 
válik a boxoló reputációja, annál nehezeb-
bek azok a feladatok, amelyekkel meg kell 
birkóznia. Az újonc újonccal áll szemben, 
de az elsőrangú ember csakis más első-
rangú emberrel küzdhet meg. Ha azonban 
mi vagyunk jobbak, akkor megadásra kény-

Eötvös Zi l tán, a kiváló allround-atléta. Fönt: a MA C-stafétában, a megérdemelt evezösbajnoksag után 
és a lesen. Középen: mezei futóversenyben. Lent: birkózó-tréningben, civilben és a gyorskorcsolyá-

zás bajnoksága után 

LOHR MÁRIA-KRONFUSZ Yegytisztitó és kelmefestő 
Telefon : József 2-37 Gy&r és központ : VIII, Baross-utca 85. Telefon : József 2-37 

< 
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Megalakult az Amazon Vivóklub: Licht Böske, Ke pes Erzsi. Árvav Rózsi, Weiszenstein I rma, Arvay 
Annie, Lukács Magda, Takács Kató, Szenes Ibolya, Braun Kató, Fenyő Lili 

(Strelisku foto). 

A BELVÁROSI' SPORTKLUB BÁLJÁN : 
Deák Juci, Polgár Bözsi, St rommer Klára, Singer L'li, Gyurik Bözsi, Pollák ®öz$i, Erdős Gizi, Heszky 

Manci (Strelisku foto). 

szerithetjük ellenfelünket, bár ranguukbéli, 
de bizonyosan az idevaló eljutás után neg-
ligálva munkáját és tréningjét, md, ha töb-
bet dolgoztunk, fölényben vagyunk felette. 

Mindenki védje magát egy könnyű győze-
lem hatásaitól. Sohasem szabad azzal a 
balga reménnyel folytatni, hogy minden 
ellenfél a jövőben ilyen könnyen legyőzhető. 
Ha a boxoló nálánál kisebb kvalitásúval ke-
rül össze, ne feledje el, hogy ellenfelét tudá-
sán felül, mely lehet gyengébb a miénknél, 
a találkozásnál nemcsak az tüzeli, hogy 
győzzön, hanem hogy egy nálánál jobb és 
reputáltabb ellenfelet kényszeritsen meg-
adásra. Mentális energiája az, mely segíteni 
fogja őt, hogy a rendes értékénél többet 
produkálhasson, hisz mindent nyerhet, s 
vesztenivalója úgyszólván semmii. Él fogok 
mondani személyes tapasztalataimból egy 
ilyen esetet. Bombardier Wellssel való máso-
dik találkozásom után a londoni National 
Sportklubban egy keUemetlen ajánlatot 
kaptaim. Egy George Mitöhel nevű angol 
sportember volt az ajánló, aki 

többekkel, hogy tovább bírja ellenem, mint 
Wells. 

Privát küzdelem. 
Megkérdezte, hogy hajlandó vagyok-e ko-

molyan megmérkőzni • vele magántársaság 
előtt. Beleegyeztem és a mérkőzés néhány 
barátunk és újságírók előtt, Párizsban folyt 
le. Amint előre gondoltam, Mitchel valóban 
tovább bírta ellenem, mint Wells, aminek 
az volt az oka, hogy minden képességét 
latbavetette, hogy fogadását megnyerhesse. 
Be kell vallanom, én is teljes erőmből küz-
döttem, anélkül, hogy szükségtelen kockáza-
tokba bocsátkoztam volna. Mindennek 
dacára igyekeztem ugy dolgozni, hogy 
Mitchel fogadását elveszítse, gondolván, 
Wellsnek is használok, ha bebizonyítom, 
hogy Mitchell gyengébb, mint ő. De ime je-
lentkezett az az est, amelyről fentebb be-
széltem. Mitchel erkölcsi kvalitásai segítsé-
gével jobban bírta a küzdelmet, mint Wells 
és így fogadását meg is nyerte. 

(Folytatása következik.) 
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Milliárdokat Ígérnek az angolok 
egy fiatal magyar mérnöknek, aki 

feltalálta az antennát pótló lampennát 
Egy fialal, huszonötéves 

magyar mérnök, aki a múlt 
év októberében jött haza 
Torinóból, ahol évek óla a 
Savigliano elektrotechnikai 
gyárban dolgozott, korszak-
alkotó találmánnyal lepte 
meg a rádió-technika vilá-
gát. 

Megoldotta az antenna 
mellőzésének kérdését. 

A rádió-technika eddig csak 
nagy kiterjedésű drótháló-
zattal, antennával volt ké 
pes az éterben haladó rez-
géseket felfogni, illetve 
azokat továbbítani. Az an-
tenna ilyen körülmények 
között rendkívüli mérték-
ben a légköri viszonyok be-
folyása alá került. Viszont 
az úgynevezett szobai (ke-
ret) antenna teljesítménye 
alatta maradt a szabad an-
tenna teljesítményének. Ilyen 
körülmények között érthető 
volt a rádió-technikusoknak 
az a törekvése, amely az 
antenna dróthálózatának ki-
küszöbölését célozta. Ezt a 
kérdést, amelyet a világ 
összes rádió-technikusai nem 
tudtak megoldani, megoldot-
ta egy szerény, sápadt arcú 
magyar fiu, 

Kubik József mérnök. 
Műszerei között a labora-

tóriumában találom őt. Kék 
munkás köpenyben fogad. 
Azután szerényen hellyel 
kinál. Elmondom jövetelem 
célját. Kérdéseim elől kitér, 
csak hosszas ostrom után 
hódol be és elmondja féltve 
őrzött titkát, a „lampennát", 

— Kérem, — mondja — 

konstrukciót szerkesztettem, 
amíg a turini Saviglianó-gyár 
laboratóriumában megoldot-
tam a „lampenna" találmá-
nyomat. A találmányomról 
nem beszélek. Ezt a szak-
körök Ítélik meg. A lényege, 
illetve az elve az, hogy a tér-
ben nem a drót, hanem köz-
vetítő energia hálózatot léte-
sítek, amely mint egy legyező 
fogja fel a rá eső hullámokat 
ós közvetíti le a készülékhez. 
Igy mellőzhető az antenna 
és lehetővé válik oly kis-
arányu rádió készítése, amely 
kényelmesen elfér egy kabát-
zsebben is. 

— A „lampenna", amely 
egy kis audion-lámpához ha-
sonlít, százpercenttel növeli a 
detektoros készülék hatástá-
volságát és egyben kitűnő 
hangszűrő. A lampennával 
felszerelt detektoros készü-
lékkel, pl. Ausztria és Olasz-
ország minden állomása fog-
haló. A lampennarendszer 
ügy a küldő, mint felfogó ál-
lomásoknál alkalmazható. 
Eddig egyetlen darab dolgo-
zik. 

— Találmányom gyakor-
lati kihasználására most foly-
nak a tárgyalásaim több ma-
gyar és egy angol érdekelt-
séggel. 

— Az angolok milliár-
dokat Ígérnek és azt 
akarják, hogy kimenjek 
Angliába tovább dol-

gozni. 
— Én azonban szeretnék 

itthon maradni és magyar 
földön váltani valóra azokat 
a terveket, amik a megvaló-
sulás lépcsőin állanak. 

6 

őszintén szólva, nem szeret-
nék a sajtóba kerülni. Én 
dolgozó ember vagyok, aki 
ellene vagyok minden rek-

K1JBIK JÓZSEF 
(Szigethu Vilmos rajza) 

Iámnak. Nem szeretem, ha 
műszereim között a világ 
kíváncsisága zavar. 

Lassan mégis megtöröm 
az ellenállását és beszélni 
kezd. 

— Már gyermekkorom-
ban — folytatja — találmá-
nyokon törtem a fejem. Tizen-
négyéves koromban egy gőz-
gép-konstrukcióval a Ganz-
gyárban jártam, ahol a fő-
mérnök meghallgatva elő-
adásomat, kijelentette, hogy 
ez a találmány már harminc 
éve meg van oldva. Az első 
gyermekes balsiker óta örö-
kösen technikai problémákon 
törtem a fejemet, A felsőis-
kolámat Budapesten és Tu-
rinban végeztem, miközben 
sok technikai kérdést oldot-
tam meg és szabadalmaztat-
tam. A rádióval körülbelül 
másféléve foglalkozom. Ezt 
a kérdést Rómában kezdtem 
tanulmányozni és ott sok 
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A k i k r á d i ó n j u t o t t a k e l ő s z ö r s z ó h o z 
A filmgyártás uj tehetségeket fedezett föl és uj embereket juttatott felszinre. Az 

uj érvényesülési lehetőség, a film után most már a legujabbról, a rádióról is beszélhe-
tünk. A rádiónak már egy sereg fiatal művész köszönheti nevét és kenyerét. Sokan 
rádión aratták első sikerüket és vannak, akik biznak abban, hogy a rádió világhírűvé 
teszi nevüket. 

A rádió már nálunk, Magyarországon is egyre nagyobb tért hódit és .igy sok 
fiatal pesti művész első sikere fűződik a rádióhoz. Munkatársunk felkereste ezeket 
és meginterjúvolta őket. 

Itt adjuk a rádió-szavalók és rádió-hangversenyzők érdekes nyilatkozatait. 

K. SABOLI ANNA: 

Operaénekesnő vagyok. Párizs-
ban v égeztem tanulmányaimat 
Jan de Reskynél, a párizsi Opera 
tenoristáiánál és legkiválóbb ének-
mesternél. Már ott tartottam, 
hogy a párizsi Opera Comique 
próbaéneklésre hivott meg. ami 
rendszerint szerződtetéssel szokott 
végződni. Azonban súlyosan meg-
betegedtem. Betegségem után 
kénytelen voltam hazatérni. Mi-
kor Bécsen átutaztam, a Volks-
oper igazgatóiával tárgyalásokat 
folytattam, aki több szerep meg-
tanulására szólított fel. Most eze 
ket tanulom és közben rádióba 
énekélek. Amint n Stúdióba érke-
zett érdeklődő levelek mutatiák. 
— nagy sikerrel. 

POLGAR TIBOR: 

— A Stúdió zenei vezetője 
vagyok. Én kisérek minden 

zeneszámot zongorán. A Ze-
neakadémián a zeneszerzési 
tanfolyamot végzem Kodály-
nál s a jövőben mint kar-
mester-zeneszerző akarok 
boldogulni. Jelenleg az And-
rássg-uti színháznál is mint 
segédkarmester működöm' 
A rádió engem elsősorban, 
mint zeneszerzőt érdekel, igy 
véleményem szerint a rádió 
nem alkalmas uj kompozí-
ciók előadására, mert nincs 
még a közönséggel az előadó-
művésznek az a közvetlen 
kapcsolata, ami szuggesztivi-
tás szempontjából uj müvek-
nél szükséges. Rádión csak 
a rég bevált, ismert muzsi-
kát továbbítjuk. Ez azonban 
még nem zárja azt ki, hogy 
idővel a rádió tökéletesül és 
külön rádió-zeneszerzők lesz-
nek, akik már ugy kompo-
nálják meg müveiket, hogy 
leginkább rádión keresztül 
legyen sikere. A rádió tudni-
illik bizonyos magas és fél-
hangoknak összes árnyalatát 
nem adja ki teljesen. Zongo-
rázni is igen nehéz a rá-
dióba. Például az erős zon-
gorajáték a rádióban mellék-
zörejeket idéz elő. Rádióba 
zongorázni •— az egy külön 
foglalkozás. Ezzel szemben 
állítom, hogy nemsokára a 
rádió felül fogja múlni a 
színpad és dobogó népszerű-
ségét és a tapsot bőven fogja 
kárpótolni — a világsiker. 

SZIKOSSY GIZELLA: 

Maletzkynél tanultam énekelni 
és már két önálló estélyt rendez-
tem a Gellértben és a Vigadóban. 
Hangversenyénekesnő akarok len-
ni, de a rádió íelé gravitálok. 
Azt hiszem, hogv éppen a rádió-
hoz fűződik az érvényesülésem le-
hetősége. 

LAURISIN LAJOS: 
— Szabados tanár ur nö-

vendéke vagyok a Zeneaka-
démián. Budapesten csak a 
Skála-szinházban léptem fel, 
ahol a megboldogult Kör-
r.yeyvel játszottam a Rip 
van Winklé-ben. Annál töb-
bet szerepeltem vidéken. Ed-
dig összesen 134 vidéki kon-
certen vettem részt és remé-

-ifi»"», ' * 

' Á 
lem. hogy most a rádió meg-
hozza számomra az elisme-
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rést. Ugy érzem magam, ha 
rádió előtt állok és a mikro-
fonba énekelek, mint egy 
moziszinész, aki a reflekto-
rok fényében, műteremben 
közönség nélkül az egész 
\világ közönségének játszik. 
Én, aki már szerepeltem kon-
certeken is, összehasonlitást 
tudok tenni a nyilvános sze-
replés és a rádió nyilvános-
sága között. A rádiónál fo-
kozottabb figyelemmel kell 
tenni az előadóművésznek 
minden nüanszra és hang-
izinre és szövegkiejtését is 
ökéletesitenie kell. Hogy 
apsot nem kapok, ezt pó-
olja az, hogy a napokban 
imsterdamból és Dániából 
captam leveleket az odasza-
ladt magyaroktól, amelyben 
negirják, hogy sikerült el-
ogniok az egyik magyar da-
omat ... 

I). KÖRMÖCZY MÂRIA: 

— .1 Rózsahegyi iskola nö-
ndéke vagyok és első szín-
id i sikereimet a rádión sze 
tném aratni. Boldog éi 
iszke vt-gyok, hogy a tech-
ka vívmánya uj tehetsége-
•t ad a kultúrának és ezek 
izött én is szerényen mey-
izódhatok. 

FARKAS ENDRE: 
— Góth Sándor végzeit 
vendéke vagyok, de nem 
itarn elhelyezkedni egy fö-
rosi színháznál sem. Ber-
ben díszlettervezőnek és 

rendezőnek hívtak. Bécsig el 
tudtam menni, azután elfo-
gyott a pénzem és vissza 
kellett ulaznom Pestre. Ez-
zel egy időre kettétörött a 
külföldi karrierem. Most a 
rádión keresztül egészen uj 
érvényesülési perspektívám 
nyilott. Rádióban csak két-
szer szavaltam, de valami 

megfoghatatlan érzés fogott 
el mindig, ahányszor a Stú-
dióban a leadókészülék elé 
álltam. Ugy éreztem mind-
annyiszor, hogy a mai elke-
seredett, nyűgös embereknek 
áldást és örömet jelent ez a 
kis szórakozás, amit rádión 
keresztül nyerhetnek. A szá-
raz kenyeret pedig izlete-
sebbé tudja tenni ez az ész-
szel megfoghatatlan nagy 
forradalom, amelyet rádió-
nak neveznek. 

LÁSZLÓ ERZSI: 
Hubay Jenő növendéke vagyok, 

az idén végzem et a Zeneművé-
szeti Főiskolát. Eddig önálló esté-
lyein nem volt és egyetlen egy-
szer szerepeltem Székesíehérvá-
rott a nyilvánosság előtt. A lö-

vőm szempontiából sokat várok a 
rádiótól és azt hiszem, hogy ezen 
keresztül sikerül elérni a reitett 
vágyamat, álmomat: világszerte 
ismert hegediimiivésznő leszek. 
Mindenesetre nagyon kellemes rá-
dióba játszani, mert nines közön-
ség és igy lámpalázai az előadó 
nem érez. Éppen olyan érzésem 
ez. mintha otthon a szobámban, 
a négy tat között sajátmagamnak 
játszanék. 

KAINDL-KARPATHY 
JÁNOS: 

— Nekem már két koncer-
tem volt és igy nem vagyok 
egészen kejidő. Az utolsó 
koncertem éppen most volt a 
Vigadó nagytermében. Rá-
dióba már többször énekel-
tem. Itt említem meg, hogy 
azelőtt bariton voltaim és 
csak most kezdtem hőstenort 
énekelni. Szegény Dienzl 
Oszkár, aki a hangversenye-
met kisérte, buzdított erre a 
lépésre. Mindig azt mondta 
nekem : 

— Ne lelj, nagy embert 
nevelek belőled. Nem adok 
hat hónapot és az egész vi-
lág ismerni fog. 

Lehet, hogy rádión ke-
resztül. 

* 

Igy nyilatkoznak a rádió 
fiatal művészei, akik a ma-
gyar rádió-kultura felvirág-
zásától várják karrierjüket, 
azt a világsikert, amivel a 
rádió kárpótolja a színház 
tapsait. 

fi* 
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Rádió műsor 
Hétfő, február 1. — 9.30, 12.30 és 15 órakor , h i rek, 

közgazdaság. 17 órakor,, cigányzene. 19 órakor , Blaha 
Lujza nótái. Előadják: Par laghy Kornélia és Pintéi-
Imre, a volt Népszínház tagja , Kóczé Gyula cigány-
zenekarának kíséretével. 20.30 perckor, Melles-Zsám-
boky magyar vonósnégyes. 1. Mozart: G-dur vonós-
négyes. 2. Kodály: Vonóstrió. 3. Dohnányi: Vonós-

négyes A-moll. 22 órától 21 óráig szórakoztató és 
tánczene. 

Kedd, február 2. — 9.30 perckor , hirek, közgazda-
ság. 10 órakor , zenés nagyir.ise a Belvárosi Plébánia 
templomból. 15.30 perckor , f iatal magyar művészek 
délutánja . (Közreműködnek: tésai Foglár Erzsébet, 
László Erzsébet, Barna Magda, Deutsch Lenke, Fa r -
kas Endire. Kárpá thy János és Hüt ter Pál) . 17 óra-
kor, szórakoztató zene (a M. kir . I. honv. gy. ezred 
zenerészlege). 18 órakor , d r . Farka<s Géza egyetemi 
tr.nár előadása: A vitaminokról. 19 órakor , a M. kir . 
Operaház ,,Mignon" előadása. 22 órától 24 óráig 
Lánczene. 

Szerda, f eb ruá r 3. — 9.30, 12.30 és 15 órakor , hi-
rek, közgazdaság. 16 órakor , Oszkár bácsi mesedél-
utánja . 17 órakor cigányzene. 18 órakor , báró "Wlas-
sich Gyulának, a magyar történelmi társulat 1926. 
j anuár 29-iki ünnepi Deák-ülésén tar tot t előadásá-
nak felolvosása, német nyelven. 20.30 perckor , lant-
est. ( d r . Kárpá thy Ernő lant, gitár, dr . Molnár Imre 
ének, Németh Ferenc hegedű). 1. a) Hegedű, lant 
duo: Sanmart ini ca'nto amoroso, b) Rousseau: Menu-
ette. 2. Knek., lantkdsérettel : Régi magyar dalok. 3. 
Hegedű ,lant duo: a) Kreis'ler: Liebesleid, b) Kreis-
ler: Schön romar ing. 4. Gitár szóló: Régi magyar 
dalok. 5. linek, lantkisérettel: Régi magyar dalok. 6. 
Chopin: Két preludium, b) Chopin: Waise bri l lanté. 
Az összes számok dr . Kárpá thy Ernő át i ra tában. 22 
órától 24 óráig szórakoztató és tánczene. 

Csütörtök, február 4. — 9.30 12.30 és 15 órakor , hi-
rek, közgazdaság. 17 órakor , szórakoztató zene. (A 
m. kor 1. honv. gy. ezred zenerészlege). 19 órakor , 
if j . Gonda Béla iró előadása (A rokkokó parókától a 

mai buhifrizuráig II. rész). 20.30 perckor, Stojano-
vehi terzett, Lily, Edith, Adriemic. Közreműködik: 
K. Bellovits Margit zongoraművésznő. Orlandó: Ju-
dica me . . . 1. Terzett . 2. Bach J . S.: Jesu, de r (lu 
meine Seele. Duett, Lily, Adriemne. 3. Händel: Aria 
a Messiásból, Lily solo 4. Mozart: Canon, Menuett a, 
b, c, Terzeltek. 5. Chopin: Gyászindiuló, zongorán 
előadja K. Bellovits Margit . 6. Reger: Abendgang im 
Lenz, Thuille: Der Schalk, Dalcrose: Chansn a la 
lune, Le coeur de ma mie. Merikantó: Kottairainen, 
Terzettek. 7. Schumann részletek: „Davidsbündler"-
ből zongorán előadja: K. Bellovits Margit . 8. Brahms: 
Geheimnis, b) Dienzl: Relicti, c) Mahler: Rheinlegen-
den, Lily olo. 9. Magyar népdalok át i ratokban: Bar-
tók: Ablakomba, Ég az utca, Kodály: Törik már a . . ., 
Motolla, Geszler: Ha nékem szóltál volna. Nem va-
Bclovits: Tarka madár . Spur: Barna ki lány, Ságody: 
gyok én. 22 órától 21 óráig szórakoztató és tánczene 

Péntek: február 5 — 9.30, 13.30 és 15 órakor , hi-
rek, közgazdaság. 16 órakor , dr . Hans Göttling né-
metnyelvű mesedéultánjá . 17 órakor , cigányzene, 
18.30 perckor , Arany János költeményei, előadja: Len-
gyel Sándorné. 19.30 perckor a Városi Színházból 
Németh Mária és Jadlovker együttes felléptéve. 
, ,Troubadour" 22 órától 24 óráig szórakoztató éj 
tánczene. 

Szombat, február 6. — 9.30, 12.30 és 15 órakor 
hirek, közgazdaság. 16.30 perckor, szórakoztató zene 
(A ni. k i r . I. honv. gy. ezred zenerészlege. 18 óra 
kor, báró Wlassich Gyulának, a magyar történelm 
társulat 1926. jan. 29-iki ünnepi Deák-ülésén tartót 
előadásiámak felolvasása f rancia nyelven. 19 órakoi 
a m. kir . Operaház „Ta i fun ' ' előadása. 22 órától 2 
óráig szórakoztató és tánczene. 

Vasárnap, f ebruár 7. — 9.30 perckor hirek, köí 
gazdaság. 10 órakor , ref . Istentisztelet a Kálvin-tói 
templomból. 15 órakor : Bergengócz bácsi mesé 
(Zsombok Zoltán iró) . 16 órltor, dr . Járossy Jen( 
dalszerző és dalénekes, Kozák Gábor zenekarav,• 
magyar dalokat énekel. 18 órakor , jazz-band. 20.; 
perckor , Fehér Ar thur müvész-estje, Fehér Ilon 
hegedüművésznő közreműködésével. 22 órától 
óláig szórakoztató és tánczene. 

R á d i ó - s z a k k ö n y v e k 
Magyar és német nyelven nagy 

Könyvosztályánál 
MAGYAR KÖNYVEK 

Balog A.: Rádiótelefon. A drót-
nélküli távbeszélés ismertetése 

Balog A.: A kristálydetektoros 
rádiókészülékek. Tekercs, kon-
denzátor részletes készítési 
módjaival, 90 ábrával . . 

Balog A.: Rádiókészülékek sze-
relése és számítása. (Rádiótele-
fón II. része) 40 kapcsolási 
rajzzal 

Ernyei F.: A rádió. 43 ábrával . 
Horváth L.: A rádió amatőr kézi-

könyve. 84 ábrával . . . . 
Dr. Incze Gy.: Rádiótelefón a 

gyakorlatban 

választékban beszerezhetők a Színházi 
Budapest, VII., Erzsébet-körut 29. 

Kor. 

35.000 

28.000 

38.500 
27.500 

56.000 

24.500 

Mende J.: A rádiótelefón (Elmé-
letgyakorlat) 

Mende J.: Rádiótelegráf és rádió-
telefón. 171 ábrával . . . . 

Milakovszky: A rádiótelefón és ké 
szitése. (Technikai zsebkönyv-
tár 53—58.) 63 ábrával . . . 

Molnár J. A rádiótelefón elméleti 
és gyakorlati ismertetése. (Rá-
dió amatőr kézikönyv.) II. ja-
vított kiadás, 247 ábrával . . 

Redpath: Drótnélküli táviró és 
telefón. (Hogyan csinálhatunk 
magunknak készüléket) . . . 

Sztrokay K.: A rádió. (Kis köny-
vek) 

Élet 

Kor. 

49.000 

70.000 

25.200 

77.000 

27.500 

11 .000 
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Intervju egy cigányprímással, 
aki az egész világnak hegedül 

Külföldi rádió-studiók 
Magyar cigányprímásokat keresnek 

Egy félszázaddal ezelőtt 
indult el világhódító út-
jára a magyar nóta. A het-
ven es években Páris és 
London előkelő társasága 
már cigány mellett mula-
tott. Olyan divatos volt ak-
kor a cigánymuzsika, mint 
a közelmúltban a jazzband 
néger zagyvasága. 

Néhány héttel ezelőtt, 
amióta a magyar rádió stú-
dió kiváló ügyvezetőigaz-
gatója, Szőts Ernő a stúdió 
műsorába beillesztette a ma-
gyar népzenét és a magyar 
nóta először belesirta bána-
tát a világéterbe, 

a világ minden tájá-
ról levelet hozott a pos-
ta, melyekben egyipto-
mi, angol, francia, dán 
és más népek rádió 
amatőrjei a magyar ci-
gányzenének rendsze-

resítését kérték. 

A rádió u t ján ú j ra világ-
sikert aratott a magyar dal! 

Egy fiatal magyar primás, 
Kóczé Gyula siró hegedűje 
hódította meg újra a vilá-
got. Ez a fiatal prímás egy 
hónap alatt a magyar nóta 
irodailomgyöngyeit olyan 
mesterien mutatta be a kül-
földnek, hogy neve néhány 
hét alatt Európaszerte is-
mertté lett, amit legjobban 
igazol az a tény, hogy a fia-
tal primás három meghí-
vást kapott külföldi rádió 
stúdióktól. 

— Tessék kérem, ilt 
van az irás, — mondja 
nekem boldog öröm-
mel. — Kaptunk még 
más levelet is — nem 
adnám oda azokat 
semmi pénzért, hogy 
idegen népek is meg-
értik az én hegedűm-
nek szavát. Sokat jár-

Kóczé Gyula rádióba muzsikál 

tam az apámmal együtt 
az egész világon, de 
ez a siker meghaladja 
valamennyit. Ugy lá-
tom, hogy rádió ut ján 
olyan népszerű lesz a 
magyar cigányzene, 
amilyen soha sem volt. 
Amikor a háború alatt 
Krakóban és Lemberg-
ben muzsikáltam, még 
a német katonáknak is 
könybelábadt a szeme. 
Ezeket a könnyes sze-
meket látom magam 
előtt, amikor a rádió 
mikrofonja előtt mu-
zsikálok. Milyen is le-
het ez a magyar nóta, 
amikor valahol messze 
idegenben belecsendül 
egv elfelejtett magyar-
nak fülébe. 
Igy beszélt a rajongó 

magyar cigányprímás a 
rádió stúdiójában. Azután 
magához szorította hegedű-
jét. „Nagybercsényi Miklós 
sírdogál magában . . ." zo-
kogta a hur. És a nóta el-
szállt hirdetni : a magyar 
nép bánatát. Kóczé Gyula 
hegedüszava az egész világ-
hoz magyarul beszél és mé-
gis megérli mindenki. ,,Nagybercsényi Miklós sírdogál magában . . ." 

R A D I O 
rész le t re k a p h a t ó : 
RÁDIÓHÁZ, IENGYEL DEZSŐ 
B u d a p e s t v r , G y á r - u t c a 2 s z . 

Minden rádió-különleges' ég, vámpír, porszívó és 
az összes villany felszerelési cikk a legolcsóbb napi 

áron kapható. 

ItIHCS SZÜKSÉG TÖBBÉ AHOB-TELEPRE !! 

REDUCTOR JS&&? 
, . t , . . t r a n s f o r m á t o r o k a t 
ELEKTROTECHNIKAI P U * H > P r f I " 
ÉS FÉMARUGYAR RT. " t r a n s f o r m á t o r o k a t 

B u d a p e s t , o a c i - u t l a s 
„j;. „ ' .. „., , tollú keszuiékeket, arumat-
TELEFON: 38-b9, alakító készüléket, cgyen-
irányító készülékeket anódtelep helyettesítésére. 
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R o y a l n a g y s z á l l o d a , B u d a p e s t 

Egyszerre lázba estem én, 
Miközben arcát lestem én. 
A hideg jég is lázba jött, 
Felolvadt r y ómban s betörött 

És mikor bent voltunk a vizben, 
Igy zengtem neki másodízben: 

Refr . 
Jöjj, csusszunk, drágám, Mancikám stb. 

Csússzunk ! 
Zenéjét irta : R. Moretti Szövegét irta: Ketlér Dezső 

Copyright 1925 by Francis Salabert . Par is . A magyar szöveg előadási joga a Színházi É'eté. 



REFRAIN 

Jöjj csússzunk dré- gám 9Jlanci-kám, gyorsan 

9lél- küled. jég- gé vál szé- guld korcsolysrn. 

Jöjj csússzunk dns- gàm 971avcikàm. 

Szél- gyorsan szá- guld korcsolyàm. 

mar 

CORDIAL TOKAJ 
CHERRY BRANDY 
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A Clevelandban bemutatott „Kis kadé t " szereplői: Bihon Lajos, Ficzeri Albert, Markó Mihály. Tőzsér La-
jos, Bódi bözsilie. Fazekas F>zsike, Ficzeri Ilonka, Galambos Mariska, Hornyik Mariska, Kiss Juliska, 

Krekus Margitka, Pecsök Iza, Tóth Katica, Tóth Bertalanné, Cs. Barna Gizella, Bartko István. 

Néhány hét múlva buzgó készülődés 
után előadtuk a „Kis kadét"-ot Szabad-
kán. Nem várt sikerem volt. „Az első ran-
devúi" cimü dalt nyolcszor kellett meg-
ismételnünk. 

Előadás után családunk egyik újságíró 
barátja kijelentette, hogy vétek lenne, ha 
nem járatnának szüleim sziniiskolábu, 
mert bennem megvan minden kellék, 
amire egy primadonnának szüksége van. 

Ekkor én sirva fakadtam, az öröm, a 
boldogság zokogott bennem. És ugy érez-
tem, hogy ez a miikedvelésem, hogy ez az 
első randevúm a színpaddal a sorsom 
irányitója lett. 

Jól sejtettem, mert —• mint már bebi-
zonyosodott — ez az első randevú, mely 
akkor még előttem ismeretlen belső érzés 
megnyilvánulása volt, meghozta az örök-
szerelmet. 

Az első randevúm 
Irta: LARA SS JUCI 

1!>10-ben, mikor a május — ugy emlé-
kezem — virágosabb, napfényesebb volt, 
mint máskor, barátnőimmel kirándultunk 
Palicsra, a tóhoz, amelyről lélekből fel-
zengett verset irt Szabadka, a szülőváro-
som költője : Kosztolányi Dezső. 

.4 parton, a zsenge, friss gyepen he-
verve, a tavasz illatába kábulva olvastuk 
Farkas Imre „Kis kadét" cimü daljátékát. 
/I tizenötéves lányok rajongó fanatizmu-
sával szerettük Farkas Imre verseit, de ez 
a müve oly lázas hatást gyakorolt ránk, 
hogy fiatalságunk mindent felejtő vágyó-
dásával részt kívántunk a kedves költőnk 
által megrajzolt regényes életből, legalább 
is a színpadon óhajtottunk szerepelni az 
álmainkban megközelített perspektívában. 
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A PÉCSI IZR. JÓTÉKONY NŐEGYLET műkedvelő gárdája nagy sikerrel mutat ta be a Gyurkovics lá-
nyokat. Czvibah Ella, Gy. Halász Ilonka, Rótli Sándorné, Fehér Imréné, Dr. Ferenci Andorné. Szabó 

Márta. Hoffmann Annus. 

Amerikai levél 
a „KIS KADÉT" 

clevelandi előadásáról 

RÖVID HÍREK 

Cleveland, jan. 5. 
Nagyon kedves és mele§ 

estében volt azoknak ré-
szük, akik vasárnap végig-

óperettje felejthetetlen es-
tét szerzett a clevelandi ma-
gyarságnak. Ünnepe volt ez 
annak a közönségnek, amely 
egész lélekkel gyönyörkö-
dött a pompás jeleneteikben 
A szereplők nagy ambíció-
val és tudásuk legjavával 
játszották. Cs. Barna Gi-
zella, mint a kis kadét, 
valóban fess, sneidig kiis 
huszár volt, aki nagysze-
rűen tudta inkarnálni a 
szerelmes szivii kis kadét 
minden örömét és minden 
szomorúságát. Méltó partne-
re volt A. Sándor Margit 
Marika szerepében. Bartkó 

István és Gyetvai Ferencné 
könnyekig kacagtatták meg 
a közönséget. A többiek is 
mind nagyszerűek voltak. 

Oly sikere volt ennek az 
estének, hogy közóhajra ja-
nuár 10-én meg ke.ll ismé-
telni az előadást. 

Monoki István. 

kács Ferenc, Handel László 
voltak. 

A csepeli urilányok párat-
lanul kedves jégkabarét ren-
deztek, amelynek szereplői : 
Butor Annus, Keidl Manci, 
Kivágó Aranka, Kolbertmayer 
Mici, Mihályszki Janka, Rada 
Teréz, Perényi Ella, Pemsl 
Irma, Tabár Jolán és Tabár 

A nyíregyházi izr. nőegylet 
szombat este tartotta szoká-
sos évi műsoros táncestélyét. 
A műsor szereplői: Hajdú 
Irénke, Springer Juci, Dok-
tor Edi, Glück Erzsi, Rózsa 
Lili, Bodor Kornélia, Klein 
Netta, Goldmann Joli, Rózsa 
Kató, Brüll Irén, Fried Anna 
Perlmann Ilonka, Silberstein 
Géza, Gliick Józsesf, Guttmamn 
József, Guttmann Sándor, 
Stark Andor, Britz Pál, Lu-

A Clevelandban bemutatott Kis 
iádét. A. Sándor Margit, Cs. 

Barna Gizella. 

íézték a Kis kadét cleve-
andi előadását, amelyet az 
last Side és az Első Ma-
iyar Református Egyház 
nükedvelői mutattak be a 
sufolásig megtelt Szabó-
íallban. 

Farkas Imrének ez a bá-
i szövésű és finoin zenéiü 

A Clevelandban bemutatott Kis 
kadét. Bartkó István, Mrs. Gyetvay. 

Mici voltak. iA kabarét Kendi 
Benedek rendezte. 

Mátészalkai Izr. Nőegylet 
a nyíregyházi zsidó kórház 
javára nagy kulturestélyt 
rendezett. 

A kispesti ifjúsági egyesü-
let szerdán tartotta negyedik 
kulturestélyét. A szépen sí-
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került műsornak fénypontja 
Weisz Rezső előadása volt. 

A pestszentlőrinci izr. nő-
egylet szombaton gazdag mű-
soros estélyt rendezett. Hers-
kovits Ilus, Kertész Miklós, 
Winkler Zoltán száma nagy 
tetszést aratott. 

A magyar állami altisztek 
nyugdijpótló egyesületének 
székesfehérvári csoportja 
szombaton este sikerült mű-
soros estélyt rendezett. A 
nagyszámú közönség lelkesen 
ünnepelte Kutay Ilonkát, Os-
váth Pannikát, Lajtos Kaló-
kát, Osváth Boriskát, Fábián 
Gyulát, Táncos Jánost, Tóth 
Lajost, Halvaksz Józsefet, 
Kuntler Károlyt, Moskooics 
Ferencet, Balogh Józsefet. 

A kecskeméti Atlétikai 
Club a legteljesebb erkölcsi 
és anyagi siker jegyében ren-
dezte meg szombat esti mű-
soros teaestélyét. A műsor 
szereplőit, Radovanovics Mar-
gitot, Szabó Gizit, Takács Ró-
zsit, Gyöngyösi Märit, Szi-
lády Babát, Mikus Jánost, 
Kenyeres Zoltánt, Kabos 
Lászlót, Jávor Antalt, ová-
cióban részesítette az igen 
szép számú közönség. 

FÖLDEÁKI MŰKEDVELŐK sorozatos előadásban mutat ták be Szir-
may Albert nagysikerű operet t jét , a Mágnás Miskát. Szereplők: Ta-
mási Imre, Véber Éviké, Szakács Mihály, Szabó Juliska, Antal La-
jos,, Szecskó Ilonka, Stáhl Antal, Bajusz Juliska, Gálicki Dezső, Mé-
száros Rózsika, Juhász Tamás, Ádok János, Csonka Imre, Dehány 

Lajos. 

volt. 
A karcagi Iparos és Keres-
kedő Ifjúság Önképző Egy-
lete az ipartestület székhá-
zában igen jól sikerült es-
télyt rendezett. Prell József 
rendezésében bemutatták 
Géczi István népszínművét : 
Amit az erdő mesél. A sze-
replők: Mátyus Sándor, Mag-
da Juci, Katona Antal, Szűcs 
József, Mándoki Etus tudá-
suk legjavát adták. 

A Mezőkövesdi Műkedve-
lők Köre nagy sikerrel mu-
tatta be Tul a nagy Krivánon 
című operettet. A szereplők 
Nótt Ica, Újlaki Dezső, Klein 
Adolf, Mandel Sándor, Pola-
csek Ancika, Friedmann 
Gyula, Friedmann IIa, Csuka 
Gyula voltak. 

A NYÁRADI REFORMÁTUS OLVASÓKOR MŰKEDVELŐ GÁRDÁJA : 
Móróc Sándor, Nagy Gyu'a, Móróc Károly, Lázár Gyu'a, Lázár Sán-
dor, Pál Rezső, Mórccz Jo án, Kovács Károly, Móróc Matild, Ko-
vács Miklós, Varga Malvin, Fejes Dénes, Móróc Irén, Kovács Lenke, 
Kovács Jenő, Varga Rezső, Nagy Lajos, Mótóc Sándor, Sülé Gyula. 
Németh Dániel, Mezei Gyu'a, siker jegyében mutat ták be a Szeget 

szeggel cimti há rom felvonásos népszínművet 

A Cigándi Ifjúsági Egyesü-
let műkedvelő gárdája nagy 
tetszés mellett mutatta be 
Csite Károly „A biró lányai" 
cimii darabját, amelyben 
Tóth Juliska, Filep Erzsébet, 
Fodor Milus, Boros János, 
Fodor József és Fodor Ká-
roly szép sikerrel szerepel-
tek. 

A miskolci Magántisztvi-
selők Szövetsége nagysikerű 
műsoros estélvt rendezett. 
Az estélyen sikerrel szere-
pelt Székely Kató, Licht-
mann Aranka, Schwarcz 
Szera, Schaur Eta, Grün-
wald Miksa, Braun Andor, 
Bónis József, Guttmann Fe-
renc, Ungár József, Gróf 
Gyula, Scharfstein Ernő. A 
műsor legkiemelkedőbb ré-
sze Friedmann István és 
Friedmann Böske száma 



s z í n h á z i é l e T 
128 

A nagy csata eldőlt, — még 
pedig alaposan és szinte nem 
várt eredménnyel. A széles 
karima alaposan leverte a 
keskeny karimát és amire 
talán eddig példa sem volt, 
a saison legelején látni már 
a „nagy" szalmakalapokat. 

A karimák akár mérsékel-

muló halvány árnyalatú ró-zsák. 
Egyik fő jellegzetessége az 

idei szalmakalap-divatnak a 
hátul felhajtott karima. 

Toll-diszt eddig még mo-
dellen sem láttunk, de nincs 
kizárva, hogy hamarosan 
feltűnnek ezek is, mert a 
s?éles, klasszikus forma szinte 
kívánja a gázdas? diszitésí. 

W X / W W W W V V t i W W W W W U ' W W W W W V I 

A tavaszi kosztümökhöz és sötét 
szövetruhákhoz magasnyaku fehér 
mellénykéket és zsabókat fognak 

viselni 
Legelegánsábbak az egész 

finoman berakott mellények 
és ^zsabók, keskeny, légies 
csipkeszegéllyel, vagy egész 
pici gyöngyházgombokkal. 
Viselni fognak egész sima, 
kissé keményített ingplasztro-
nokat is, de ezek csak egé-
szen szigorúan angol sza-
bású kosztümökhöz illenek. 

ten, akár egészen szélesek, 
szinte mind lefelé hajlanak, 
ami majdnem minden arc-
nak rendkívül előnyös. A 
fejrészek kivétel nélkül ke-
rekek és magasak. 

A disz legtöbbnyire ango 
los. Még mindig legkedvel-
tebbek a szalag-tüzékek, me-
lyek sok esetben csak lazá 
vannak a fejrész körül cso 
korba kötve. Gyönyörű, vál 
tozatos formájú rozettáka 
látni, melyekben legtöbb 
nyire széles ripszszalago 
használnak. A rozettákat bal 
oldalra tűzik, de gyakran al 
kalmazzák — egész laposan 
lefektetve — a kalap tetején 
is. A széles, himzett szala-
gok még mindig kedveltek^ 
de mivel a szezon elején leg-
inkább a sötét, diszkrét szí-
neket viselik, a tarka szala-
gokra csak később kerül E 
sor. Ugyanez áll a virág-
díszre is, mely az idén újra 
feltámad. Az eddig bemu-
tatott modelleken mindössze 
egy-két szálat láttunk rend-
kívül Ízléses elrendezésben. 
Igen szépek a sötét bársony-
szalagra laposan rádolgozott 
világos Virágok és a karima 
alján, egész az archoz si-

Az egész angolos szabású, 
sötét tavaszi öltözeteknek 
végtelenül bájos tartozékai 
és kiegészítői a fehér zsor-
zsettből, linonból, vagy ba-
tisztból kiészült mellénykék. 
Minden tavasszal feltűnnek 
ezek a kedves, friss, fiatalos 
ruhadiszek, melyeknek az 
idén külön specialitásuk, 
hogy legtöbbjük magas 
nvakkal készül. 

A tavasz szenzációi — a széles karimájú 
szalmakalapok 

Újra nagyon sok ,,kloss"-t íognak viselni 
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D i v a t p o s t a 
Kerekes Magda. Szó sincs róla, 

hogy a jumper- ruha kizárólag 
bakfis-viselet volna. Sőt. A jum-
per és hozzá ugyanabból az 
anyagból készült elől berakott 
szoknya egyike a legkedveltebb 
típusoknak. Fiatalos, kényelmes s 
végtelenül bájos. 

Zsuzsánna. Csavarja félhosszu 
ha já t egyetlen rollniba, mely há-
tul a nyakon fültől-fülig ér jen s 
tűzze meg ezt a rollót diszfésük-
kel. Ez minden esti vagy délutáni 
toilette-hez alkalmas f r i zura . 

Ninus. Semmi sem szép, ami 
túlzott és természetellenes. Ápolja, 
csiszolja a körmeit , de a túlsá-
gos festés és fényesités nem ele-
gáns, nem finom. 

Györgyike. A Színházi Élet 
divatrovata minden kérdés-
sel foglalkozik, ami a ruház-
kodás körébe vág s igy ter-
mészetes, hogy a Divatposta 
az egyszerűbb öltözetekre 
nézve is készséggel szolgál 
felvilágosítással. Tehát : Iro-
dába középszinü, (szürke, 
barna, tóp stb.) angolosan 
dolgozott, hosszuujju szövet-
ruhába járjon, melynek leg-
kedvesebb dísze a gyakran 
váltott fehér gallér legyen. 

Nem vagyunk barátai a levi-
tézlett alkalmi öltözetek iro-
daruhára való kinevezésé-
nek. Ez sem nem célszerű, 
sem nem finom. A nő a mun-
kahelyén öltözködjék minél 
egyszerűbben. 

„Fogadás." Ha a széles kala-
pok most, a nagy szezón idején, 
nem tudnak tért hóditani maguk-
nak, ugy igen kevés a valószínű-
ség a r r a nézve, hogy tavasszal 
uitcára nagy kalapokat viseljenek. 
A mi értesüléseink határozot tan 
el 'ene szólnak ennek a feltevésnek, 
sőt ugy tud juk , hogy egész kicsi, 
szinte kar ima nélküli puíha filc és 
selyemkalapokat fognak viselni. 
Ezek mellett természetesen to-
vább maradnak az elől fe 'ha j to t t 
kar imák s sok keskeny ,,kloss"-t 
is fogunk látni. 

W. Lili. 1. A fémbrokát-
kelméből készült ruha, — 
bár mily egyszerűen van is 
csinálva — mindig nagy-
igényű s szükikörü, kisebb 
táncdélulánra nem alkalmas. 
2. Öt órai teákon utcai ruhá-
ban is táncolhat. Persze ez-
alatt nem nagykockás, angol 
délelőtti kosztümöt, vagy ru-
hát értünk, hanem sötét, egy-
szerű szövetruhát. 

Vidéki menyecske. Köszönjük 
hálás, elismerő sorait s gratulá-
lunk az első dijhoz, melyet a 
Szinhd: Élet je 'mez-terve szerint 
készült ruhájával nyer t . Sok-sok 
ilyen hálás levél érkezik mosta-
nában hozánk s mi jóleső öröm-
mel lát juk, hogy Divat-rovatunk 
betölti hivatását . 

Jolánka. Bársonyt és posztót 
bá t ran egybedolgoztathat, mer t ez 
most egyike a legdivatosobb ősz-
szeállitásoknak. A toldások helyét 
az alapkelmékből kivagdalt nagy-
vonalú applikációkkal fedje . Ez a 
lege'egánsabb s miután a kétféle 
kelme már igy is elég változatossá 
teszi a ruhát , idegen, elütő disz 
csak ronthatna ra j ta . A legtöbb, 
ami megengedhető, hogy az appli-
kált részeket vékony ó-ezüst vagy 
ó-arany fonállal öltse oda. 

Tapasztalatlan." Állítása 
teljesen nevetséges. Utazás-
hoz kizárólag angol kelméből 
készült kosztüm illik, maga-
san csukott, mosóselyem ing-
blúzzal. Ha nincs direkt uti-
toilette-je, egyszerű, sötét szö-
vetruhát s angol köpenyt is 
felvehet, de világos, díszes 
ruha semmi körülmények 
között nem való útra. 

„Carmen." Fekete hajú 
nőknek néha éppen olyan jól 
áll a fekete szin, mint a szö-

FEDÁK SÁRI, 
aki állandóan viseli az 

AMERIKAI 
FOGYASZTÓ-FŰZŐT, 

ezt irja róla : 

Ä A W T U I M , - . - , ÍLTT. - K ^ . - T - H 1 , 5-JFJ. 

ÂtA+XtAUJ!^-1 •^Z^lL^>-l\ txJ-^lj-

m 
Kapható az egyedárusítónál : 

AMERIKAI DIVATKÜLÖNLEGESSÉGEK 
II, Zsigmond-utca 11. szám, 111 emelet. 

Fióküzlet: Petőfi Sándor-utca 18. szám 
Telefon: 148-15 



s z í n h á z i é l e t 
95 

kéknek. Ezenkívül gyönyö-
rűek a fekete nők tompa, fi-
nom sárga- és pirosszinek-
ben. Ez azonban csak a 
kreolbőrü nőkre vonatkozik. 
A feketehajú, de azért fehér-
bőrű, esetleg kékszemű nők-
nek minden pasztellszín épp 
olyan jól illik, mint a sző-
kéknek. 

Mérnökné. Kazakruhájá t kevés 
költséggel modernné alakí that ja , 
ha a kazak hosszából annyit levág, 
hogy a csípőt fedő jumper je ma-
radjon. A levágott kelméhez s a 
szük aljrészhez mindössze annyi 
kelmét kell még venni, hogy 
kurta , berakott résszel bővített 
alja legyen a jumperhez. A bera-
kások között észrevétlenül toldoz-
ha t j a a kelmét. Az ilyen jumper-
ruha a legk&dvesebb kis délutáni 
öltözet s tavasszal u tcára is sokan 
lógják viselni 

Ibolya. A művirág még mindig 
divat. A nagy virágokat (rózsa, 
mákvirág, stilizált szirmok) jobban 
szeretik ugyan, mint az apró vi-
rágokból összeállított csokrokat és 

füzéreket, de fiatal leányok szá-
mára mi mégis inkább az utóbbia-
kat a jánl juk. Nagy virágból csak 
egyetlen szálat szabad feltűzni. A 
virágot beillatosithatja, de csak 
megfe elő, természetes illatú par-
főmmel és csak diszkréten. Ró-
zsát ibolyaparfőmmel beperme-
tezni — enyhén szólva : nevetsé-
ges. 

„Baby ." Az estélyi vagy szín-
házi fejkötő a múlté. Nem is tu-
dom, hogy juthatott ilyesmi az 
eszébe, ha csak az édes mamája 
lomos fiókjában nem akadt egy 
ilyen példányra. Ma fedetlen fej-
jel mennek estélykre, eltekintve a 
ragyogó turbánoktól, melyeket 
azonban nem tesznek le a ruha-
tárban s amelyeket kizárólag asz-
szonyok viselnek. , A selyem váll-
kendőt a teremben is viselheti, ha 
az szinben s kivitelben megfelelő. 
Holmi könnyű, stílustalan selyem-
sál csak ront ja az öltözet hatását . 

Menyecske. Értjük, hogy 
nehéz a választás, >le mi 
mégis azt tanácsoljuk, hogy 
inkább a divat szeszélyeit ál-
dozza fel, - mint a fér je sze-
retetét. Ha abban a tavalyi 

kazakruhában oly „végtele-
nül gyönyörűnek" találja ke-
gyedet, viselje azt a ruhát 
ebben a formában, ha ' nem 
is divatos. Utóvégre az a ru-
ha nem fog örökké tartani, 
később házi ruhának is hasz-
nálhatja, ha már kimenni 
nem akar benne, a fő, hogy-
ne éreztesse a férjével, hogy 
a divat parancsa többet je-
lent a kegyed számára, mint 
az ő kívánsága. 

I ' irike. Zöd glacé-cipőjét egészen 
nyugodtan fe lavathat ja hazicipő-
nek, mer t utcára nem viselnek 
többé színes cipőt. Zöld ruhához 
esetleg még tánc-cipőnek is hasz-
na .ha t ja . 

Molett asszony. A mostani divat 
határozot tan kedves a molett ala-
koknak. A bővülő szoknya elrejti 
a széles csípőket, csupán ar ra kell 
vigyázni, hogy a ruha túlságosan 
kur ta ne legyen. 

gyermekével szemben nem teljesítette még 
teljesen, ha csecisemőjét, vagy gyermekét 
csak a szokásos ételekkel táplálja. Ugyanis 
köztudomásu és orvosi szaktekintélyek is 
megállapították, hogy csecsemők és gyer-
mekek szokásos ételeit még egy szénhydrát-
és vitamindús tartalmú tápszerrel kell ki-
egészíteni. Lelkiismeretét teljesen meg-
nyugtatja minden anya, ha csecsemőjét 
vagy gyermekét kávé vagy egyéb ital he-
lyett a Krompecher-tápszergyár által leg-
újabban Zainako név alatt forgalomba ho-
zott zab-maláta-cacaó tápszerrel táplálja, 
mert nem titok ma már, hogy a zab és ma-
láta tartalmazza mindazon szükséges és 
fontois tápanyagokat, u. m. vitaminok, táp-
sók, zsírok stb., amelyek a csecsemők és 
gyermekeik szervezetének megerősítéséhez 
okvetlen szükségesek. A Krompecher-féle 
Zamakó-ból tejben felfőzve, egy rendkívül 
kellemes izü italt készíthetünk, amelyet 
csecsemők és gyermekek szívesen vesznek. A 
Krompecher-féle Zainako minden gyógy-
szertár és drogéria ut ján beszerezhető. Min-
tát és ismertetőkönyvecskét szívesen küld 
ingyen a Krompecher Tápszergyár R.-T. 
magyarországi főraktára: Thallmayer és 
Seilz R.-T. Budapest, V.. Zrinyi-utca 3. 
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Ünnepi élet a Grand Hotel Panhansban, 
a Semmeringen 

Nemcsak a naptár szerint 
volt ünnep a karácsony és 
újév azok részére, akifc az 
ünnépeket alsó Ausztria és 
Stájerország hiatárhegységé-
ben fekvő paradicsomban 
tölthették. Már útközben is, 
mikor a Semmeringre tartó 
gyorsvonat kényelmes va-
gónjában rövid, gyönyörű 
tájakon át való utazás után 
Semmering állomásra meg-
érkezik, messziről köszönti 
nagyszerűen megoldott tech-
nikájú világítással a fiatal 
mas felirás: 1 

„Panhans.'' 

Ki ne ismerné ennek a régi 
hires elit etablissementnek 
a nevét, amely már régóta 
ismertetője <és disze a Sem-
meringnek. Ujabban kivág-
ták a hatalmas fatörzseiket, 
melyék a kilátást a hotel ab-
lakaiból a vasútra akadá-
lyozták, ugy hogy az érkezőt 
a félkilométer hosszú hotel-
fiassade impozáns látványa 

fogadja. Miközben a szolga 
a csomagok gondozását vette 
kézbe és a kis szerpentin 
ulon, mint régi törzsvendég, 
gyönyörű fenyvesek között, 
a* hotel felé ballagunk a szép 
villák között, vagy hia ké-
nyelmesen, szánokon, mely-
neli lovai vidám csengetyii-
szóval repítik a hotel Pan-
hans felé az újonnan érke-
zőt, egyik ámulatból a má-
sikba esünk. 

Aki az épületet régebbről 
ismerte, nem jön ki a cso-
dálkozásból. Hihetetlenül 
megváltozott. A tulajdonos-
változás az egész üzem tel-
jes reorganizációját vonta 
maga után, melynek első 
eredménye az épület teljes 
átépítése. A vállalat uj veze-
tője, Hans Elster vezérigaz-
gató, egy ismert nemzetközi 
hotelszakember, csodákat va-
rázsolt ide. Az ő tervei után 
alakították át az egész üze-
met, fősúlyt fektetve a ven-
dégek lehető legnagyobb ké-
nyelmére, aikiknek minden 
elképzelhető komfort rendel-
kezésre áll. A kitűnő bécsi 
építész, Hans Goldschmied 

tervezte a szobák, termek és 
vesztibül újjáépítését, meh'ek 
nagyszerű eleganciával és 
pompás luxussal rendeztet-
tek be. Természetesen min-
denütt központi fűtés és m 
legvizszolgáltatás. Nem ke-
vésbé gondoltak a vendégek 
kényelmére a konyha szem-
pontjából is. A pincében a 
legjobb sörök és legkitűnőbb 
borok fekűsznek, melyek a 
szakértőknek bizonvára gyó 
nyörüségükre fognak szol-
gálni. De nemcsak étel, ital, 
hanem 

ének és tánc is gyönyör-
ködteti a hotel vend-

geit. 

A Hotel Panhans, amely a 
központja a Simmering tái-
sasági életének, the dan-
santokat, reunionokat, ka-
baré-előadásokat rendez, 
melyeknek attrakciói az ele-
gáns világ szórakozására 
elsőrendűt nyújtanak. 

Nem kevésbé gondoskod 
tak minden évszak spor-
tolóiról. Minden sportember 
megtalálja kedvenc sport 
ágát. Ski, ródli, bob, skijo-
ring, korcsolya, tenisz, lo 
vaglás, hegymászás, nagy sé-
ták a hotel saját erdőjében 
és parkjában, szánok és 
autókirándulások a gyönyö 
rü kilátást nyújtó hegyolda-
lakon teszik a változatos i's 
hálás program főbb számait. 

Milyen öröm lesz este a 
gyönyörű kirándulások után 
nagyszerű zenekarok kísérete 
mellettit shymmit, foxtrottot, 
tangót és bluest táncolni. 

Bizony nehéz leirni mind-
azt a gyönyörűséget, ame-
lyet ez az ötszáz személyen 
felüli befogadóképességű ho-
tel biztosit vendéged részére. 
Elképzelhetjük ezekután, mi-
lyen örömük volt azoknak 
a boldog földi halandóknak, 
akiknek megadatott a gyö-
nyörűség, logy akár egész-
ségük helyreállítása, akár 
szórakozás céljából néhány 
napot a semmeringi Pan-
h an s-'hot elben tölteni. A PANHANS 
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E rovatban beérkezésük sor-
rendjében intéztetnek el a le-
velek. Bővebb, kimerítő jellem-
portrékat kérésre 30.000 korona 
ellenében postán intéz el « gra-
fológus. 
„Várakozó." 

Nem léhaság, vagy közönséges-
ség okozza azokat a változásokat, 
hanem erősen elhanyagolt, mindig 
fokozódó jdegbaj, ami egyelőre 
valami laza, szellemi tompaság, 
de később fokozódó ingerlékeny-
ség fogja felváltani, ami mindin-
kább fokozódó nyers dühöngésben 
fog kulminálni. Nem passzivitás-
sal, magára hagyással kell ke-
zelni, hanem feltétlenül szakszerű 
orvosi kezelés szükséges. Nem elég 
fel.smerni a bajt , gyógyítani is 
kell, ha már megelőzni nem lehe-
tett . Lehet, hogy öröklött, de le-
het, hogy korábban szerzett ba j 

zetesen értesít, szerdán vagy pén-
teken 5 és 6 között a szerkesztőség 
ben szoktam tartózkodni. 
„Menyasszonyjelölt 28." 

Az I . számú írás elmosódott, na-
gyon régi, legfeljebb összehason-
lító analízisekre alkalmas. A II. 
számú iráson meglátszik, hogy a 
beszámoló félre aka r j a vezetni. A 
dolgok lényeges részét, enyhén 
szó.va,. füllenti. Elsietett, kedvet-
len, nyugtalan í rás . í ró ja nyers, 
igazságtalan, önző, de nem valami 
intelligensen számító ember. Bi-
zalmaskodó, prepotens, élvezethaj-
hászó. Mindkét levél moral i ter je-
len tékte en ember í rása. 
..Cimbikem." 

Egyszerűen levélbe teszi a dol-
gokat. s elküldi Rátóti Mihály, 
Színházi Élet. Budapest stb. . cí-
men. A válaszban egyidejűleg 
küldöm az ön jellemzését is. 
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rontot ta le ennyire, tehát hosszú 
évekkel ezelőtt kezdődhetett. 
„M. D." 

Stilizált modorú egyéniség, aki 
nagyon ri tkán mutat ja az igazi én-
jét. Bizalmatlan, kétkedő, emel-
lett büszke, elismerésre vágyó. 
Nagyon sok érzés- és indulatelíoj-
tással él. Könnyen lelkesedik, ae 
hamar elkedvetlenedik. A levél-
hez ragasztott irástöredék írója 
ideges, nyugtalan, rapszodikus 
egyéniség, lelkileg egyensulyo-
zatlan, hamar ingerült, állan-
dóan deprimált kedélyű, fáradt , 
de egyúttal makacs, nem engedé-
keny, türelmetlen, aprólékos,, des-
potikus. 

,,Fontos ügy." 
Levélcímem Pesterzsébet, Ba-

ross-u. 20. Személyes értekezéshez 
is rendelkezésére állhatok, ha elő-
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„Paule Cornelia." 
Egy kissé egyenetlen, ideges, 

néha tulfeszült lelkiállapotu em-
ber, aki amellett, hogy határtalan 
jó tud lenni, néha szeszélyesen 
uacos, indulatos. Jókedvű ener-
giája van, SZÍVÓS, hakell nyers, 
nem engedékeny. A világ előtt 
zárkózott, néha túlságosan rejtőz-
ködő. Konvencionális helyzetére 
büszke, sok állhatatosság van 
benne, ami azonban nem mindig 
harmonikus s igen gyakran vált 
ki ellenkezést ;a vele szemben ál-
lókkal. Nehezen hajlik a kompro-
misszumra. N'élu*aszténiás lelki ti-
pus. A lelke mélyén egy kissé 
pesszim.sta. 

Egyébként köszönöm a kedves 
észrevételeit. Bármilyen nyelvű 
irást ' lehét küldeni. 
„Barna Lilly." 

Egészen puha, nőies tipus, ke-
vés határozottság s férfi létére 
valósággal kacér, érzéki, impul-
siv, terjengős. befolyásolható. 
Szeret v.tatkozni, kritizálni s 
furcsa módon szószátyár. Érzései-
ben meglehetősen mebizhatatlan. 
Élénk fantáziája messze áll a rea-
litástól, de ő mégsem tud a kettő 
között éles határvonalat húzni. 
Egoista, becsvágyó, nem nagyon 
őszinte. 

„Árnyékemben" 
Kedves és szeretetreméltó, egye-

nes, nyilt, magasrendű intellektus, 
fejlett és szellemes logikájú, so-
kat iró, kontemplátor, müvészlé-
lek, rengeteg érzés és fantáziabeli 
finomsággal, sokirányú érdeklő-
déssel. Egészen messze áll. a ma-
terializmustól. de mindamellett jó-
zan, éleslátású, egyensúlyozott, 
nő létére meglepően korrekt, 
megbízható, objektiv. 
„Gyöngysor", Technikus. 

Jellemrajzukat a szerkesztőség-
ben, Ilonka titkárnőnél átvehetik. 

„Női elégedetlen, 25." 
Komoly és mély érzésű egyéni-

ség, aki azonban nagyon szívesen 
lenne játékos, könnyed, de nincs 
meg ehhez a gondtalan biztosság-
érzete. Jó lelkű, engedékeny, 
egyenes karakter . Logikus, meg-
fontoló, a lehetőségig objektív, 
lilénk, mozgékony, vállalkozó szel-
lemű. Nagyon érzékeny, hamar 
ellágyuló impresszionista. 

„Magda, 18." 
A „Magda 19" egészen más jel-

lemrajz "volt. Az ön írása nyugta-
lan, csapongó fantáziájú, egyen-
sulyozatlan, képzelődő, nagyra-
lörő, de egészen puha energiája, 
mélyen befolyásolható. Telve van 
presztízs-problémákkal, amik bi-
zonytalanná teszik'. Elégeciet'len, 
ideges, szeszélyes, bizalmatlansá-
ga ritkán aktuális. 

„Wagram." 
Nagyon feltorlódott a portám. 

Türelmet kérek. Ha nagyon sür-
gős a dolog, keressen fel. 
„Szeretlek, 13." 

Meglehetősen gyenge akaratú, 
befolyásolható, passzív egyéniség, 
aki teljesen az ötletszerű felbuz-
dulásai hatása alatt cselekszik. — 
Fölényes és nagyravágyó, nehéz-
kessége mellett Szenvedélyes, szí-
vóssága csöpán várakozás. — Tü-
relmetlen, ingerlékeny, gyakran 
szélsőséges. 
„Csöppi." 

Túlérzékeny egoista, vitatkozó, _ 
ellenszegülő, sem nem nyilt, sem 
nem közvetlen. Ez a belédresszi-
rozott bizalmatlanság az, aki a 
meglevő tehetetlen lelki depresz-
szióján'ák. Egy kissé körülmé-
nyeskedő, fantáziáló hangulat-
ember. 
„Tosca, 23." 

Súlytalan és sekélyes lelki al-

Két kocsi egyben, 
nyitott kocsiból 
30 másodperc alatt 
c s u k o t t k o c s i . 
6 h e n g e r e s 

Studebacker 
olcsó és kitűnő. 

Cyklop-Garage R.-T. 
VII, Kertész-utca 24—26—28. 

Telefonszám: József 72-93, 72—95. 
Éjjel ei a szám hívandó: József 72—94. 

katu, meglehetősen semmitmondó 
egyéniség, aki minden energiáját 
ar ra használja, hogy minél deko-
nativebben hasson. Költekező haj-
mu. gyenge. emellett hazard, öt-
letszerű. érdeklődését hamar el-
veszti. Családias érzéke minimá-
lis. Könnyen megvesztegethető, 
impreszionabílis. Nagyon fejlett, 
szinte jellemző reprodukáló ké-
pessége van. 

„Sárga csikó.*' 
Elmosódott írás, lialviánysága 

és hézagossága miatt legfeljebb 
irásazonosságok megállapítására 
alkalmas. Nőirás. egészen ala-
csonyrendű, nyers, mindig feszé-
lyezett, öreg nő. darabos, nya-
kas, elég goromba stílusú. 

..Nem tudok határozni... 
A beküldött 5 darb írás írói 

közül az első és a másod.k egyé-
niség. A többi jelentéktelen és 
alacsony nívójú ember, akik nem 
alkalmasuk és érdemesek az ér-
deklődésre. — Az első kellemes, 
közvetlen, a körülményekhez ké-
pest őszinte, céltudatos, .jól és 
célszerűen alkalmazkodik. A má-
sodik energikus, néha erőtelje-
sen aktív, nem túlságosan enge-
dékeny, következetes. Az ön írása 
szerint: a kedélye az elsőhöz i!lő, 
viszoint karakterbeli tulajdonsá-
gai inkább a másodikhoz valónak 
predesztinálják. Egyégként ön 
még sokkal fiatalabb, semhogy 
túlságos fontosságú legyen a pro-
bléma. Egy kissé várnia kell s ez 
idő alatt megérzi, hogy melyik a 
legalkalmasabb, ami azt jelenti, 
hogy karaktere a kettő valame-
lyikéhez fog végérvényesen hoz 
záidomulni. 

„Agnes 21 " 
Súlyos szavak volnának a jel-

lemzésben. Ha megadja címét, 
levélben küldöm a jellemzést. 

Benzintöltő állomás 
közvetlen Importált 

AUTOBENZIN 
spec. raff. 

Autóolajok és autókenőzsirok 
legelőnyösebben beszerezhetők 

PAJOR L. ÍSZLÓ cégnél 
Budapest, V., Váci-út 18 

(Nyugati pályaudvarnál) 
Telefon: L. 906—15. Sürgönyeim: „Pajől" 

Kötésre díjtalan tarolás! 

bau SELYEMHARISNYAK; ||g HEILIG S B » * 
— B i — l f — ^ l szakszert! orvosi közreműködéssel. — Arcápolás,quarz és kékfényke-

I I 1 1 f m O T I U Q l I f i I U f i l l »'lés, hajszálak és szemölcsök végleges eltávolítása villannyal, hám-
n i l f l I I K I I H l l l l l l l R f K I lasztókurák, hízó- és fogyókúrák. D r . S z I Ä v I k totvánné, VIÜ, 
I I U L I I I U I I I I U I I I I I U L U I József-körut 47,1. D. e. 9-től d. u. 6-lg tanítványok szakszerű kiképzése. 
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..Böske, Rákospalota." 
Tisztán ösztönös lélek, aki a 

háttérbe szorított logikája mellett 
főképpen megérzéseire és sejté-
söre támaszkodik. Kifelé magára 
kényszeríti a nyugalmat és kö-
zömbösséget. ami mögött azonban 
derült, élénk, vállalkozó szelle-
mű. Jó lélekjelenlétü,. aki minden 
helyzetben ki tudja magát ma-
gyarázni. 
„16. Kamélla." 

Túlpedáns, fontoskodó, egy 
kissé nagyratartja önmagát s 
egész energiáját tőképpen forma-
litásokban éli ki. Vitatkozó, túl-
érzékeny, anyagias, rendezkedő, 
diszponáló, bürokrata tipus. Ke-
vés nőiesség mellett feszélyezett 
s nem tudja harmonikusan ki-
elégítő módon kifejteni képessé-
geit. 

„Jelitétlen XIII." 
Valahogy ambicióvesztett, egy 

kissé gyenge akaratú, lágy kedé-
lyű, nagyn.értékben befolyásol-
ható, de alapjában véve rend-
szerető, pedáns, tisztaságra és 
érthetőségre törekvő, egy kissé 
önállótlan egyéniség. Engedékeny, 
jó modorú, alkalmazkodó, min-
dig olyan, amilyennek valamely 
nagyobb akaraterő vagy egyéb 
kényszerítő körülmény kívánja. 

„Kiesi ördöí." 
Túláradó temperamentumú, szél-

sőséges, néha egészen vad s az 
ezekkel járó bonyodalmakon ma-
gát hamar túltenni tudó fiatal 
egyélníség. Nem rosszindulatú, 
nem könnyelmű, inkább elké-
nyeztetett. rakoncátlan, aki min-
dig érvényt tud szerezni az aka-
ratának. Dacos, de hamar elérzé-
kenyedő, jószívű hangulatember. 

Egyelőre gondtalan, szabadjára 
eresztett. Nincs benne önzés s ez 
valószínű biztositéka annak, hogy 
nem fajul el a karaktere, ami 
ma jó, de hihetetlenül szélsősé-
ges. Nem ártana néhányszor ra-
dikálisan ráncbaszedni. 
,.K. I.. Sáránd." 

Nagyon sajnálom, de ilyen ter-
mészetű elemzéseket jeligére, is-
meretlen egyénnek nem adhatok. 
Az említett tulajdonságok olya-
nok, hogy a jelige, ami névkezdő-
betü valószínűleg s a helységnév 
annyira felismerhetővé teheti az 
elemzett írás íróját, hogy védte-
lenül lenne kiszolgáltatva a kör-
nyezet és ismerősök alkalmatlan 
vizsgálódásának. 
„Osztálytársak." 

A névsort valószínűleg a 21. 
számú Burger I. irta. Kérését a 
lap keretén belül nem teljesíthe-
tem, mert egy üzenetbe nem szo-
ríthatom 31 egyén kifejező jel-
lemrajzát. Az első négy nevet a 
„stréber" irta. 
„Barnahajú 14." 

Korához képest egy kissé túl-
fejlődött. többé-kevésbé megálla-
podott, majdnem kialakult egyé-
niség. Egy kissé nehézkes, egye-
netlen, nem hiányzik belőle egy 
kis agresszív vonás. Dolgaiban 
nem nagy precizitással jár el. 
Egy kissé felületes, amit főkép-
pen nagyméirtékű idegessége idéz 
elő. 
„Finita." 

írása furcsa, de érdekes szim-
bolikus formákkal van tele. Olyan 
ember Írása, aki vágyaitól, tö-
rekvéseitől valósággal át van itat-
va s azokkal 100%-ig azonosítja 
magát. Átérző és receptív képes-
sége néha már a kialakult egyé-

niségét is kikezdi. Nem gyenge, 
hanem mélyen impresszionista. 
„V. Louise K." 

Határozott és erős akaratú, fö-
lényes, túlbúzgó, egy kissé indu-
latos, fokozottan érzékeny, ami 
érzésbeli zárkozottságra készteti. 
Türelmetlen, uralkodnivágyö, nem 
tűr ellentmondást. Vitatkozó s 
akaratát nagy erővel tudja ke-
resztül vinni. Gyors elh.atározású, 
de egyben bizalmatlan. 
.Egy férfi gyűlölő." 

Szélsőségre hajló temperamen-
tumú egyéniség, aki túlságos ér-
zékenysége következtében nagyon 
nehezen alkalmazkodik, könnyen 
sértődik, nehezen engesztelődik. 
Hamar ingerlékeny, könnyen lel-
kesedik. de állhatatlan, egyenet-
len. nem kitartó, szeszélyes han-
gulatember. 
..Fekete-fehér." 

Kifelé nagyon pedáns, vissza-
vonult rezervált, de e látszat 
mögött érdeklődő, erősen kriti-
záló. néha éles tendenciával gú-
nyolódó. Bizalmatlansága követ-
keztében tétovázó, habozó, im-
pressionista 
..Amerikai". 

Kérése nem szokatlan. A mellé-
kelt irás irója sem nem jó. sem 
nem rossz. Átlag tipus. aki csu-
pán külsőségekkel hat. A vele 
való bánásmódhoz inkább a türe-
lem. mint az érzelem megnyilvá-
nulásai szükségesek. Egy kissé 
határozatlan és önállótlan, egy 
kissé zsarnokokoskodó, azonban 
könnyen lehet passivitással ti 
engedékenységgel befolyásolni. 

Himzőmühely, Küstner 
" " 

ELSŐRENDŰ RUHA-
HIMZÉSI MŰTEREM 

RÉGI POSTA-UTCA 7-B. 
(Cyklop-ndvar) 

G E R E H Ö L G Y F O D R Á S Z 
Hajfeitéi, vlzondolatló, arcápolás, manicflre. 

il/., SDto-utca 2 . (az udvarban) Teiefoaliluú 121-26. 

B O S C H És K R I S C H 
auto m obil-javitómühelye 
bármilyen gyártmányú és 
rendszerű autók javítását 
pontosan, szakszerűen és 
szolid árak mellett eszközli. 

BUDAPEST Vi, HERMOA-UT 41 
^ • ^ M l F U Z Ó K h í ^ i M t Ó K ^ 

Beretvás pasztilla legmakacsabb fel-
is elmulasztja. 

6 
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..Don-It Lee". 
Az Írásról alkotott véleményére 

kíváncsi vagyok. Kérem, hogy al-
kalomadtán közölje velem. Az 
irodalmi dolgairól ls közöljön 
eevet-mást. Hiszem, hogy komoly 
dolgok. 
..Keresd az asszonyt". 

Élénk, mozgékony, lendületes, 
nagvstilüségre törekvő, széles lá-
tókörű egyéniség, de ezek mellett 
néha a naivságig jóhiszemű, opti-
mista. aki a meglevő nagymér-
tékű elégedetlenségén hamar úrrá 
tud lenni. Erős akaratú, egy kissé 
fölényes, de van benne egy kis 
feszélyezettség, amit külső derű-
vel leplez. Gyor^ visszavágásra 
kész gondolkodású, szereti gyak-
ran fait accompli elé állítani az 
embereket. Vitatkozó. gyakran 
szenvedélyes. Valami fojtott, lep-
lezett csalódottság van a lelke 
mélyén. Elkényeztetett, de min-
dig szeretetreméltó egyéniség. 
..Jurantes." 

Nagyon érzékeny, néha betege-
sen becsvágyó, emellett kevés 
praktikus érzékű, csak az egészen 
közel álló do'"ok érdeklik. Jó-
índulatu és engedékeny, de hi-
bája a nagyfokú sértődékenység. 
ami erősen befolyásolja és feles-
legesen tartózkodóvá teszi. 
..H.-né Kemecse." 

Nyugtalan, szeszélyesen ideges, 
szélsőséges, izgékony, teljesen le-
hangolódott. tétovázó egyéniség, 
aki alig ismeri fel valami súlyos 

érzelmi káprázat következtében a 
való életet, a ' ü r e l m e t l e n . egyen-
sulvozatlan. hamar csüggedő, ag-
godalmaskodó. emellett erősen 
érzéki temperamentumu. 

..Gondolkodó." 
Egvenletes. hűségre törekvő, de 

merőben ösztönös lélek, akd fon-
tos akcióiban is a megérzéseire 
támaszkodik. Érzékeny, nem na-
gyon engedékeny, egy kissé fan-
taszta. s csupa leplezett, elfojtott 
ideges bizalmatlanság. 

..Kis kíváncsi." 
Lendületes. temoeramentumos 

impresszionista, aki sokat küzd 
a környezetében különböző kor-
látozások és gátlások ellen. Na-
gyon ideges. L'amar elérzéke-
nyedő. makacs, ötletszerű, tépe-
lődő. gyenge önbizalmu. amit 
környezetében egyáltalán nem 
igyekeznek erősíteni. 

..Marica." 
Fölényes, uralkodni vágyó, de 

aprólékos, gyakran mellékes kö-
rülményeket hangsúlyoz. s lénye-
geseket elhanyagol. Szeret paran-
csolni. rendelkezni, de nincs ben-
ne sem rendszer, sem kitartás. 
Lázongó, egyenetlen, bár kifelé 
erősen magára kényszeríti a nyu-
galmat és közömbösséget. 

..Muki." 
Passzív, túlérzékeny egyéniség, 

makacs és nagyon ritkán nyilt, 

terveibe, akcióiba sohasem enged 
láttatni. Ellentéteket kiélez, nem 
nagvon közvetlen. 
.-Berénii." 

Sajnálom, hogy nem talált meg. 
Alkalmasabb, ha előre értesit. 
hogv mikor keres fel. A szerkesz-
tőségben csak kedd. szerda és 
pénteken tartózkodom hosszabb 
ideig. A többi napokon csak per-
cekig vagyok ott 
..Homo homlnl lupus." 

A névtelen levél első oldalát a 
No 3. irta. a többit felváltva No 
3. és No 4. soronként, ugy. hogy 
az első sort No 3.. a másodlkat 
No 4. a harmadikat újra No 3. 
és igy tovább. Egyébként nem 
érdemes a dolog további lépé-
sekre. Névtelen levelek írása a 
legsötétebb jellemű emberek per-
verz szokása. 
..15 éves falu szépe." 

Meglehetősen tetszenivágyó kis 
leánv. aki azonban a feltűnő 
külső tulajdonságai dacára sem 
tud érvényesülni. Erősen háttérbe 
szorítva érzi magát, ami nagyon 
lehangolja. Valósággal pessimista. 
kedvetlen. Energiáját majdnem 
mindig makacssággal helyettesíti. 
..Elementáris." 

A legnagyobb mértékben óva-
kodiék attól az embertől. Lelki-
ismeretlen. alattomos, s van benne 
valami lappangó kegyetlenkedő 
hajlam. A legradikálisabban vé-
gezzen ezzel az ismeretséggel. 

S A N A T O R I U M VÉCSEY S E M M E R I M 6 Ä V T < i r . ^ " h ^ s V d ô î : 
Phys.-diät, magaslati gyógyhely. Széltől védett, pormentes, napos temesse!, hízó-, dietikus- és soványitókurákkal. 
Prychotherapia. Penzió-árak 16 shillingtől fölfelé. — Külön gyermek kolónia, ahol 6 évnél idősebb gyer-

mekek kíséret nélkül is felvétetnek. Itt a penzió-árak 12 shillingtől. 
Felvilágosítással szolgál Budapesten dr. Stern Ernő orvos, VIII., Népszlnház-utca 19. Telefon : József 43—44 

l l f l l o n n o M ü f l l i a n I K Í 7 szemben a Bauer-Brünuialddal S S Ä . « » 

UgIgIIUG l l l d y y d l nut Corte Barozzi 2154 ± Ä 
PALACE-SANATORIUM, SEMMERING 
Modern physikai - diátetikus magas- F Ő O f W O S : R b U C f U T Specialitások: Hízó-, fogyó-
ati gyógyhely (1080 m. magasságban) — — — — nC«n • nap-, lég-és Lahmann-kurák 

Conotnnilim llloolonrio Gnoi Telefon: 5067. - Vezető főorvos : dr. W. v. Scarpatett l odtldlUK íUm mmm uP8Z 
szere szerint. — Psychoanalizis. — Hizókura. — Elektro-terapia. — Gyönyörű fekvés. — Á r a k 14 sn - t t f l 

Baden bei Wien: Mittelstands-Sanatoriuni 
Sanerhof é s Peterhof . — 3 hó-kénforrás a házban: (kénfürdők, iszappakolások, ivókura) — Mindennemi 
fízika-therapiai segédeszköz. — Diätkura. — Javalva : reuma, köszvény, idegbaj (ischias, neuralgia), sziv, véredény 
vesebaj é> női betegségek ellen. — Igazgató s Dr. KRÜGER udvari tanácsos. - Egész éven á 
nyitva. — Az őszi é s té l i szezonban mérséke l t Arak. Telles el látás 8.50 shillingtől 16 shilling! 

Sanatorium Maria-Grün G™ 
Idegbetegeknek é s ttdUlOknek. - Teljes ellátás 14 shillingtől — Vezető-főorvos: dr. Stiehl Erich. 

I Természetes szénsavas ásványvizfiirdő. Teljes penzió naponként fürdővel, mozival 
40.000 K. Kérjïn okvetlen prospektust Árpad, Fürdő és Szálloda Rt. Székesfehérvár. 
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A fiitfcûWlfc^^ 
ÁMjcu h ß A U t * tâèPcu 

Az előadás joga megszerezhető : dr. Marton Sándorn ál, Budapest, IV., Bécsi-utca 1. — Az engedélynélküli 
előadást szigorúan bünteti a szerzői törvény. 

SZEREPLÖK: 

Lefkovits, hittantanár Salamon Béla 
Lacika Vig Miklós 
Klári Jár may K. 
Stefi kisasszony . . . . Zahler Erzsi 
Rudolf Herczeg Jenő 
Olga Berczelly Magda 
Sári Tihanyi Juli 

1 JELENET Laci (nyugodtan) : Kuss, trampli. (Csa-
Laci, Klári, Szobalány V a í ' \ . , . . . . . . , ' * Szobalany : Majd kuldom a frajlemt, 

Laci (komisz kölyök, felsőbb gimnazista, majd az ad magának. (Balra ki.) 
tizenkét-tizennégy éves húgának, Klárinak Laci : Csak küldje, az is megkaphatja a 
kezét szorítja, ujjait nyomorítja. Miközben magáét. (Klárihoz): Na, bőgsz már? 
igy kínozza): Még mindig nem vonod visz- Klári : Azt lesheted. 
sza, hogy meg fogoik bukni a hittanból? L a c l . D e h a kinyomom a szemedet, ak-

Klári (hősiesen állja a kínzást): Meg fogsz kor majd bőgsz ? 
bukni a hittanból. Klári : Próbáld meg. 

Laci (egyre jobban szorítja a kezét): Meg Laci: Ha csak az kell neked! (Komoly 
fogok bukni? előkészületeket tesz, mintha a hüvelykujjá-

Klári (nem sir): Meg fogsz bukni. val kl akarná nyomni Klári szemét, mikor 
Laci: Várj csak, majd mindjárt nem fo- SteP kisasszony kirohan.) 

gok megbukni. (Nagy szakértelemmel el- 2 JELENET 
kezdi csavarni Klári karját.) 

Klári (felszisszen). Stefl, Laci, Klári 
Laci: Na csaik bőgj fiam, ha jól esik. 
Klári: Juszt se bőgök S t e f i <kócos> német kisasszony): Aber 

, . . . . . . Laci, was ist denn das? Hagyja el sofort a 
Laci: Majd bőgsz te mindjárt: - ugy, hogy K l á r i k a k e z é l (Klszabaditja foärit.) Aber 

a írajlein is berohan a szakájából. (Csavar, e t w a s ! Okosabb volna, ha nem bukna 
lesi a hatást.) Na, meg fogok bukni hittan- m e g h i t t a n b 6 1 

Klári (nyögve): Meg . . . ifogsz . . . bukni . . . La ,c l , (fölényesen) : Nézze, frajlein, ha el-
. . , , . . . .. , . , hasalok, annak is csak maga lesz az oka. 
Laci (csavar): Majd bőgsz te mindjárt, — 

de olyan hangosan, hogy a mama vendégei s t e f i (elkepedve) : Hörst du, Klárika? 
is berohannak a harmadik szobából, — na Laci (utánozza öt): Hörst du, Klárika? 
megállj! (Most már megfogja Klári másik Csak ne adja a bankot, mikor nagyon jól 
kezét is és egy komplikáltabb kínzáshoz tudja, hogy arról a hólyagról van szó. 
kezd.) 

Szobalány (kezében üres tálca, jobbról jön WW 
a bal ajtó felé): Lacika, imár megint >mit K l • I T f l • V j f f l 
csinál azzal a szegény Klárikával? • f J | H H | 

Laci (anélkül, hogy elengedné Klárit): nCltUJUCT fa ZOIKJOTCI £ 
Nézze, maga szobalány, maga menjen és t ô r e n t . 
szolgálja ki a vendégeket. B U D A P E S T 

Szobalány (az ajtóból vissza): Okosabb K Á L V I N • TÈR-Jf SX' 
volna, ha a Lacika hittant tanulna. Mindjárt C s a k l 8 e'Sőrangu zongorák. gramofónok, lemezek 
lit lesz a hittantanár. legszoüdabbbeszerzési foirása. 

7* 
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Stefi t Klárika, was ist das hólyag ? 
Laci (utánozva) : Was ist das hólyag ? 

Das ist der hittantanár, der Lefkovits. A 
hittantanár azért kap fizetést, hogy engem 
hittanra tanítson és nem azért, hogy magá-
nak udvaroljon. 

Stell (felsikolt) : Laci ! Komm, Klárika 1 
(Kituszkolja a lányt.) Ha vendégek fognak 
elmenni, fogom megmondani a mamának. 

Laci: Csak tessék. És a Rudolfot is el-
mondhatja. 

Stefi (az ajtóból vissza és lényegesen 
szelídebben): Mi az ami van a Herr Ru-
dolffal? 

Laci: Nagyon jól tudja, hogy mi az, ami 
van. Már a hittantanárnak is megmondtam, 
hogy ne strapecálja magát, úgyis hiába, 
maga a Rudolfba szerelmes. 

Stefi: Aber lieber Lacika . . . 
Laci: Nix Lacika, nix lieber. (Könyvet 

vesz fel az asztalról) Ik musz tanulni. De 
ha a Rudolf jön (kegyetlenül) annak min-
dent meg fogok mondani. Én nagyon jól 
tudom, hol az a fénykép. 

Stefi (halálra ijedve): Jesszusz Maria a 
fénykép! 

Laci (kíméletlenül): A fénykép, melyet 
Rudolf nekünk hozott, melyen le volt fény-
képezve, mint korcsolyabajnok, fekete 
dresszben, az a fénykép a kredencről el-
tűnt. Én láttam, mikor azt a fényképet va-
laki eldugta a blúzába, az ing alá. 

Stefi (kezét tördelve): Aber lieber Lacika... 
Laci: Ezt csak azért mondom,, mert nem 

tudom, mit szólna a mama ahhoz, ha meg-
tudná, hogy a frajlein egy korcsolyabajno-
kot hord a blúzában. 

Stefi: Um Gotteswillen Lacika . . . Van két 
tábla csokoládém és egy Király cigaretta, — 
aztatat odaadom, aber nur hallgatni, — 
Lacika. 

Laci: A két tábla csokoládét undorral 
visszautasítom. De figyeljen (kegyesen), ha 
nekem most nem kell megvárnom azt a hó-
lyagot, azt a Lefkovitsot, ha én most elme-
hetek a moziba, ha maga bedumálná neki, 
hogy ő azt mondta, hogy ma nem lesz ó r a -

Stefi: Aztatat nem lehet (odakünn csenget-
nek.) Látja már van is itt a hittantanár. 

Lncl (kinéz a középső ajtón, aztán vészt-
jóslóan): Tévedés. Ez a Rudolf. 

Stefi (ellágyulva): Ó der Rudolfl (könyö-
rögve) Lieber Lacika . . . 

Laci: Mehetek moziba: igen vagy nem? 
Stefi: Ja, ja, ja! — aber hallgatni Lacika. 
Laci: Úriember vagyok, mit gondol? (in-

dul balra, az ajtóból vissza) A két tábla cso-
koládé és a Király cigaretta? 

Stefi : Bent az asztalfiókban. 
Laei: Rendicsek. Nyugodt lehet: Rudolf-

nak egy szót se. És tiszteltetem a hittan-
tanárt! (El.) 

3. JELENET. 

Stefi, Rudolf. 
Stefi (a tükör előtt gyorsan megigazítja a 

haját, aztán a fal mellett megáll, várakozás-
teljes pózban, miközben szerelmesen só-
hajt): Rudolf! 

Rudolf (pesti szépfiú): Jó napot, kedves 
Frajlein. 

Stefi (olvadozva): Jó napot lieber Herr 
Rudolf. (Szerelmesen nézi.) 

Rudolf: A nagyságos asszony? 
Stefi: Vendégek vannak benn nála. 
Rudolf: Megint vendégek. 
Stefi: De hagyta mondani, ha a lieber 

Herr Rudolf talál jönni, hivjak ki őtet a 
vendégekből. 

Rudolf: A nagyságos asszony talán vala-
mit akar mondani? 

Stefi (sóhajt): Biztosan, lieber Herr Ru-
dolf. 

Rudolf: Mondja — kedves kisasszony — 
a nagyságos asszony férje itthon van? 

Stefi: A nagyságos ur, ma délben eluta-
zott. 

Rudolf (izgatottan): Elutazott? Nagyon he-
lyes. Akaróim mondani . . . Legyen szíves be-
menni és szólni, hogy itt vagyok. 

Stefi (szomorúan): Megyek, szólok. (Indul, 
sóhajt.) ö! 

Rudolf: Na, kedves Frajlein, csak nincs 
valami baj, hogy ilyen szomorú? 

Stefi: Ô, 'lieber Herr Rudolf, ha embernek 
van nehéz a szive . . . 

Rudolf: Szerelem? 
Stefi (szemérmesen): Ô... 
Rudolf: Persze, — a hittantanár. 
Stefi (sértődötten): ó, Rudolf ur, ez nem 

volt szép dolog. Na ja, leszek szerelmes bele 
a hittantanárba. (Gúnyosan.) Herr Lefkovits. 
Van nekie ekkora lába és egy arckifejezés, 
ein blödes Gesicht, ha mondja aztat (utá-
nozza) Lefkovits lzor hitoktató, szerelmes 
bele a Lefkovitsba, ne tessék rólam ilyet fel-
tételegezni. 

Rudolf: Hát akkor kibe szerelmes? 
Stefi (pirulva): Oh én aztat nem fogom 

elárulni soha senkinek, aber a legkevésbé 
a Rudolf urnák. (Gyorsan kimenekül). 

Rudolf (rájön arra, hogy ö belé szerelmes): 

\ W A L D H E I M 
\ F E L E 

V 
s S C V A ' / X Y / T C TEA< 

Életmód megváltoztatása nélkül 

állandó súlycsökkenés 
E g y n a g y d o b o z A r * 0 0 . 0 0 0 k o r o n a 

Kapható minden gyógyszertárban. 
Főraktár: Szent P é t e r Gyógyszerészeti Labo-
ratorium, Budapest VI, FelsO-erdösor 48. szám. 
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Egy 
kellemes otthonnak 

minden olyan gyengéd illa-
tot magában kell rejtenie, í 

amely annak bájos lakónő-*í A 
jére emlékeztet. A "4711" a* 
kölnivíz a levegőbe perme-
tezve tisztává és frissé teszi 
azt s kellemes légkört teremt. 

Mindenkor csak a 
törv. védett "4711"-t 
ké r jük (aranyozott-
kék cigikével), — 
1792 óta eredeti régi 
előírások alapján el-
sőrendű minőségben 
készül. 
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Hja vagy ugy! — Szegényke. (A lány után 
néz, majd öntelten fel-alá jár a szobában. 
Léptek zajára hirtelen megigazítja a nyak-
kendőjét és „szívdöglesztő" pózba vágja 
magát). 

4. JELENET. 
Rudolf, Olga. 

Olga: Jónapot, Rudolf. 
Rudolf: iKisztihand asszonyom. (Hosszú 

kézcsók.) Kisztihand, Olga. (Merészebb kéz-
csók a karjára). 

Olga (súgva): Vigyázzon, Rudolf. 
Rudolf: Hiszen a férje elutazott. Végre. 

(Forrón.) tKét hónapja várok erre a napra. 
Olga: Pszt. A barátnőim. 
Rudolf: Küldje el őket. 
Olga: iMagát várják, — mind a hárman 

magába szerelmesek, — (szerelmesen) maga, 
maga veszedelmes nőcsábász. 

Rudolf: Mit bánom én őket, amikor ma 
végre először . . . 

Olga: Ide figyeljen, Rudolf. Maga most be-
jön, azt mondja, hogy az uramat keresi, 
aztán rögtön elbúcsúzik és elmegy. 

Rudolf: Elmenjek, most? 
Olga: Pszt, Rudolf. — Elmegy, beül a 

szemközti kávéházba, megvárja amíg a ba-
rátnőim elmennek, — « ha ök elmennek, 
maga szépen visszajön. (Kacéran.) Igy jó 
lesz? 

Rudolf: Még kérdezheti? (Átöleli a nőt és 
most egy végtelenül hosszú csók következik). 

5. JELENET. 
Lefkovits, Olga, Rudolf. 

Lefkovits (kopott, félszeg ember. Egyik 
kezében a kalapját hozza, a másikban egy 
könyvet és fűzeteket. Belép, mikor meglátja 
a csókolózó párt, bocsánatkérően.) Ajaj. 
(Újra kimegy, kopog, bejön, mikor látja, 
hogy Rudolf és Olga még mindig csókolóz-
nak.) Ezt a kitartást! (Vár, köhint, ujabb 
csókokra leül a szoba sarkában.) Egyszer 
csak vége lesz. (Ül, vár és látható izgalom-
mal nézi a csókolózókat). 

Musica Rt. 
VII, Erzsébet-kSrnt 4». sz. 

I. emelet , Royal-éptllet 

Elsőrendű z o n g o r á k és 
p i a n i n o k részletfizetésre 
is. Olcsó havi b é r l e t e k . 
Hangolás, javitás. Gyönyörű 
uj kamaraterme hangver-
senyekre és felolvasásokra 
bérbeadó. Tel. : József 119-53. 

Olga (lihegve): Elég volt, Rudolf . . . elég. 
Még valaki megláthatja. 

Lefkovits (-félre): Jókor jut eszébe. 
Olga: A vendégek. . . Jöjjön Rudolf, jöj-

jön. (Magával huzza Rudolfot. Mindketten 
ki, anélkül, hogy Le/kovitsot észrevették 
volna). 

Lefkovits: Hü de kimelegedtem. (Zseb-
kendőjével arcát törölgeti.) Ha nekem az 
életben csak egyszer, csak egyetlenegyszer 
ilyen szerencsém lennel (összeteszi a kezét, 
imádkozik.) Jóságos Istenem . . . (Bocsánat-
kérően az ég felé.) Pardon. (Felteszi a fejére 
a kalapot, a szája mozog, imádkozik, egyes 
szavakat hallani.) Nézd . . . Jóságos Iste-
nem . . . csak egyszer . . . nem muszáj a La-
cika mamájának l enn i . . . nekem megfelelne 
a frajlein i ls . . . 

6. JiELENET. 
Lefkovits, Szobalány, Sári, Stefi. 

Szobalány (balról jön, kezében tál süte-
ményekkel. Jobbra megy). 

Lefkovits (akinek a szobalány szemmel-
láthatóan tetszik): Jónapot kivánok Jucika 
kisasszony. 

Szobalány (kurtán): Jónapot. 
Lefkovits szomorúan): Már ezzel is meg-

elégednék. (Sóhajt, aztán a baloldali ajtóhoz 
megy, beszól.) Laci, Lacika! (Benyit, egy 
lépést be). 

Sári (Olga egyik barátnője, szépasszony, 
jobbról jön): A harisnyakötőm. Itt nem 
látja senki. (Megigazítja a harisnyakötőjét.) 

Lefkovits (visszajön, meglátja a harisnya-
kötőjét igazitó asszonyt, kidülledt szemmel): 
Mi van ma itt? 

Sári (el, anélkül, hogy Lefkovitsot észre-
vette volna). 

Lefkovits (felvesz egy füzetet, legyezi ma-
gát): iHü, de melegem lett. 

Stefi (belép): Mi az, rosszul van? 
Lefkovits: Sőt. 
Stefi: Melege van? Ebben a szobában nem 

is fűtöttek be. 
Lefkovits: Nekem igen, de még hogyan. 

Olyan melegem lett. És most (szerelme-
sen), most, hogy — kettesben vagyunk —, 
pláne. 

Stefi: Lieber Herr Lefkovits, már a múlt-
kor megmondtam, hagyjon fel ezekkel a 
belecélozgatások'kal. 

Lefkovits (bután): Mivel? 
Stefi: Különben is a nagyságos asszony 

azt mondta, hogy ma vendégek vannak, 
nincs hittanóra. A Lacika majd megtanulja 
a leckét egyedül. A Lacika már nincs is 
itthon. Elment a moziba. 

Facsillármühely : Nagymező-utca 52. Mintaterem; Váci-utca 39. 
B f l ^ ^ I I f B f l Tulajdonos: Nádor Lajos iparmüvésztervező. — Facsillárok, 
I I é V • M \ M M műtárgyak, lakásdiszek és antik-butorok. — Telefon: L. 961-85. 
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Lefkovits: Ott akar hittant tanulni? 
(Vállat vonva): Különben. Nekem nem 
olyan élvezet a Lacikának órát adni. Ujab-
ban már olyan szigorú hozzám, hogy azt 
alig lehet kiínrni. Tudom, itt még egy házi-
tanító se maradt sokáig, de én rám direkt 
pikkel a Lacika. (Majdnem sírva): Olyano-
kat csinál velem . . . 

Stefi (megsajnálja őt): Ich weiss, — visz-
ketőport hintett bele szobába. 

Lefkovits: Azt már észre se veszem, ugy 
megszoktam. Az iskolában is, ha egy nap 
elfelejtik a gyerekek a viszketőport — már 
direlkt hiányzik. 

Stefi (nevet): Sehr gut! 
Lefkovits (kiönti a szivét): Viszketőpor 

— rendben van. Tüsszentőpor — rendben 
van. Elfűrészelik a szék lábát, jól van, 
melyik hittantanárral nem csinálják meg? 
De sonkászsemlyét dugni egy éhes izraelita 
hittantanár zsebébe, (könnyezve) ilyen kin-
zás csak a Lacikának juthat az eszébe! 
(Legyint a kezével): Különben! (Felveszi 
az asztalról a könyvet): Kedves Frajlein, 
lesz szive s a Lacikának megmondani, hogy 
a jövő órára tanulja meg a zsidó történe-
lemből ismétlésül Ábrahámot, Izsákot, Já-
kobot, Mózest, Vázsonyi Vilmost és Fá-
bián Bélát, héber olvasásból pedig (a má-
sik könyvet veszi kezébe és miközben né-
zegeti, gépiesen felteszi a kalapját), héber-
olvasásból . . . a 12. oldaltól a 14. oldalig. 
(Leteszi a kalapot). 

Stefi: Majd megmondom neki. (Indul ki-
felé.) 

Lefkovits (szerelmesen, könyörögve): 
Frajlein Stefi (félre): Jaj, de melegem van. 

Stefi (szigorúan): Mit akar tőlem, Herr 
Lefkovits? 

Lefkovits /szomorúan): Ha azt csak 
olyan egyszerűen megmondanáta, abból baj 
lenne. 

Stefi: Nekem dolgom van, Lefkovits ur. 
Lefkovits: Először is: ne szólítson Lef-

kovitsnak. Izor — mennyivel szebben hang-
zik. Másodszor ped ig . . . (közeledve szerel-
mesen) másodszor ped ig . . . kedves Fraj-
lein Stefi, csak azt akarom mondani. . . 
(nagyokat ngelve) csak aart..., hogy ha 
maga volna a Putifárné és én a József, én 
nem menekülnék maga elől . . . (lesüti a 
szemét). Sőt. 

Stefi (szigorúan): Nézze, Lefkovits ur, én 
már megmondtam magának . . . 

Lefkovits (szomorúan): Hallgasson meg, 
1 Stefike. Nézze: én tudom, hogy én nem 

vagyok egy szép ember, de azért engem is 
meglehet szokni — csak idő kell hozzá. 

Stefi: Hát mit akar tőlem? Feleségül akar 
venni? 

Lefkovits (szelíden ránéz): Muszáj mind-
járt a legrosszabbra gondolni? 

Stefi (idegesen): Hát mit akar velem? 
Lefkovits: Hittanra nem akarom tani-

tani, az bizonyos. Frajlein Stefi, maga 

vidáman, életkedvvel, friss egészséggel, 
munkakészséggel és örömmel teli csaik az 
kivánhat, aki mindennapi táplálékát azokkal 
a vitaminokban gazdag, jól emészthető, 
értékes és nemes tápanyagokkal egészíti ki, 
amelyeket az Ovomaltine nyújt. Az Ovomal-
tine mint erősítő tápszer a szervezet fontos 
alkotó elemeit, a munka elvégzéséhez és az 
élet fentartásához szükséges fűtő- és táp-
anyagokat egyaránt magában ifoglalja. 

Ize kellemes, elkészítési módja egyszerű. 
GyermekneJk, felnőttnek, egészségesnek, be-
tegnek egyaránt ajánlatos, mert a reggeli és 
uzsonnatejhez 2—3 kávéskanál 

OVOMALTflHE 
n t á l -

Kapható gyógyszertárakban, drogériákban, 
fiiszer-, és csemegekereskedésekben 

Egy dobot ára Z0.000 korona. 
Magyarországon gyártja, mintát és ismer-

tetést ingyen küld a 

Dr. WANDER 
gyógyszer- és tápszergyár rt. 

Budapest, 100." postahivatal. 
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olyan jéghdeg és fagyos hozzám, pedig nem 
én vagyok a korcsolyabajnok. Gondolja 
meg, annak a korcsolyabajnoknak a sze-
relme hamar elolvadhat. (Egyre szenvedé-
lyesebben): Frajlein Stefi, én hónapok óta 
hiába várok, de még mindig hiszek valami 
csodában. Ha Mózesnelk sikerült a sziklá-
u l forrást fakasztani, nekem is sikerülhet 
à maga szivét meglágyítani. 

Stefi (mint aki végleg megunta): Herr 
Lefkovits, ami sok, az sok! Legyen már 
egyszer slussz. (Balra ki, becsapja az ajtót.) 

Lefkovits (szomorúan): Nem kellett volna 
a Mózest említeni. (Amint egyedül marad, 
szomorúan fel-alá jár, gondolkodik. Leül, 
feláll, az ajtóhoz megg, beszól): Stefi kis-
asszony. (Aztán, mint aki belátja, hogy a 
dolog reménytelen, legyint kezével és újra 
leül,) 

7. JELENET 
Lefkovits, Rudolf 

Lefkovits (maga elé): Rettenetes. (A sze-
mét megtirli.) " 

Rudolf (jobbról jön, látja a szomorú Lef-
kovltsot, részvéttel): Na mi az, tanár ur, 
csak nem sir? 

Lefkovits (csüggedten): Miért ne sírnék? 
Rudolf: Egy férfi! 
Lefkovits: Sok hasznom van abból, hogy 

férfi vagyok. 
Rudolf: Hát mi baj. hittantanár ur? 
Lefkovits: Miért . . . ha az ember hittan-

tanár, nem elég baj? 
Rudolf: Kicsit fáradtnak látszik. Biztosan 

éjjel-nappal sok dolga van. 
Lefkovits: Nappal igen. 
Rudolf: Én őszintén sajnálom magát. 
Lefkovits: Ki nem? Pár év előtt az utcán 
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meg akartak verni. Neve? — kérdezte az 
egyik. — Lefkovits Izor — mondtam. — 
Foglalkozása? — Hittantanár. — Verd meg! 
— mondta az egyik. — Hadd, — mondta a 
másik — meg van ez már verve. 

Rudolf: Olyan rossz tanárnak lenni? 
Lefkovits: Nem tudom. A fizikatanár 

az egy fess, elegáns ember, a legszebb ma-
mák csak ugy járnak hozzá. A fiizikata-
n á r . . . Minden nap más mama bukik el 
nála. 

Rndolf: Na és a hittanból nem lehet buk-
tatni? 

Lefkovits: Gyerekeket. De mamákat? (Fel-
áll, majdnem sirva.) Tessék megmondani, 
Rudolf ur, miért vagyok én ilyen szerencsét-
len ? Ha csak egyszer volna szerencsém egy 
nőnél, egy igazi finom urinőnél —, másnap 
nem bánnék már semmit. Csak egyszer, 
egyetlen egyiszerl 

Rudolf: Mondja, tanár ur, szerelmes talán 
jelenleg egy nőbe? 

Lefkovits: Egybe? 
Rudolf: Mégis, melyikbe? 
Lefkovits: Melyikbe nem? Nekem elég, ha 

egy szép nőt meglátok és már szerelmes va-
gyok belé. 

Rudolf: És a nők? 
Lefkovits: Nekik is elég, ha engem meg-

látnak. 
Rudolf: Még sohasem volt sikere nőnél? 
Lefkovits: Tudtommal nem. 
Rudolf: De, az Isten szerelmére, tanár ur, 

csak szokott találkozni nőkkel? 
Lefkovits: Eggyel. 
Rudolf: Nahát, hálisten! 
Lefkovits (rezignáltán): Ne örüljön még 

olyan nagyon neki. 
Rudolf: Az Istenért, tanár ur, csak nem 

olyan nő, aki utána pénzt kér magától? 
Lefkovits (szomorúan): Utána . . . soha. 
Rudolf: És urinővel még soha nem volt 

dolga? 
Lefkovits: Ébren? 
Rudolf: Miért . . . álmodni talán urinőkről 

szokott? 
Lefkovits (felragyogó arccal): Almomban! 

Nekem olyan gyönyörű álmaim vannak . . . 
ajaj, ha az izraelita hitközség tanfelügyelő-
sége tudná, hogy én miket szoktam álmodni, 
már régen elcsaptak volna az állásomból. 

Rudolf: Szegény Lefkovits barátom. (Vál-
lára teszi a kezét.) őszintén sajnálom magát. 

Lefkovits: Ha Rudolf ur igazán sajnálna 
engem, (felragyogó arccal) akkor . . . 

Rudolf: Na? 

szepl6tmáJfolt, pattanás ellen 
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Lefkovits: Akkor segithetne rajtam. Épp 
az előbb gondoltam magamban, (súgva) mi-
kor Rudolf urat itt láttam a nagyságos asz-
szonnyal . . . 

Rudolf: Maga akkor itt volt a szobában? 
Lefkovits: Láttam. 
Rudolf: Megtiltom, hogy rosszra gondol-

jon. 
Lefkovits: Én csak jóra gondolok. 
Rudolf: Kijelentem, hogy semmi sem volt 

köztünk. 
Lefkovits : Láttam. 
Rudolf: Pszt. Egy szót s e . . . És én hálás 

leszek. 
Lefkovits (könyörögve): Én csak egyet ké-

rek. (Súgva, sejtelmesen.) Tessék nekem el-
árulni . . . a trükköt. 

Rudolf: Mit? 
Lefkovits: A trükköt. 
Rudolf (mosolyogva): Értem már. Maga, 

Lefkovits, azt hiszi, hogy a nőhóditásnak 
van valami trükkje és hogy azt maga is meg 
tudná tanulni? 

Lefkovits : Ha héberül meg tudtam ta-
nulni . . . 

Rudolf: Volt már egy barátom, aki szin-
tén azt mondta, hogy itt valami trükknek 
kell lenni. (Lendülettel.) Mert az egyik em-
bernek, ha megfeszül, akkor sincs szeren-
cséje a nőknél, a másik ember után pedig 
minden nő fut. És sokszor ez a szerencsés 
ember se nem szép, se nem okos . . . 

Lefkovits: De mennyire nem. 
Rudolf: És mégis szeretik a nők! Minek 
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köszönheted ezt — kérdezte tőlem a bará-
tom — hol a trükk? Mivel szédítjük el a 
nőket? A nézésünkkel, egy ügyes kézfogás-
sal, udvarias kézcsókkal, lágy hangunkkal, 
vagy talán egy titokzatos nyakkendővel? 

Lefkovits (aki tátott szájjal, áhítatosan 
hallgatta az előadást): Nyakkendővel? Erre 
nem is gondoltam. 

Rudolf: Megnyugtathatom, tanár ur, nem 
használ sem a nézés, se a kézcsók, se a nyak-
kendő . . . a nőhódításhoz nem trükk kell. 
hanem: renomé. 

Lefkovits: Renomé? 
Rudolf: Igen. Renomé. 
Lefkovits: Ccccc. Renomé. 
Rudolf : Természetesen érti, hogy én mit 

gondolok ezalatt?! 
Lefkovits (szaporán pislogva): Hogyne. 

Természetesen. Csak . . . nem elég világosan. 
Renomé, azt értem. Azt a szót már hallot-
tam. Szoktam is használni. 

Rudolf: De azt még mindig nem tudja egé-
szen pontosan, hogy miért mondom, hogy a 
nőhóditás titka a renomé. Hát majd elma-
gyarázom egész röviden. 

Lefkovits: Tessék csak részletesen. Van 
idő. A mai tanítási órát nekem úgyis ki-
fizetik. 

Rudolf: Hát idefigyeljen. 
Lefkovits: Hü, de melegem van. 
Róbert: Renomé: a presztízs, a hír, a hír-

név! A nőket csakis az olyan férfialk érdek-
lik, akiknek más nőknél is sikerük van. 

Lefkovits: Na akkor én jól nézek ki. 
Róbert: Azaz pontosabban, az nem fon-

tos, hogy illető férfinek tényleg sikere le-
gyen a nőknél, elég, ha olyan hire van. A 
fő, hogy a nők azt higyjék. hogy illetőnek 
rettentő sikerei voltak már a nőknél, ez 
éppen elég ahhoz, hogy ők is érdeklődje-
nek utána. (Lázasan.) Be fogom bizonyí-
tani ezt magának. Meg fogja látni, hogy 
mindjárt meg fogja hódítani azt a nőt, aki 
elhiszi magáról, hogy száz más nőt meghó-
dított már. 

Lefkovits: De melyik nő hiszi ezt nekem 
el? 

Rudolf (lendülettel): El kell vele hitetni. 
Meg kell csinálni a renomét. A többi aztán 
magától megy. Azt a nőt kaphatja meg. 
amelyiket akarja. 

Lefkovits (szinte szédülve): Hü, de mele-
gem van. 

Rudolf: Nézze: magának tetszik a német 
kisasszony. Behívom őt ide. öt perc alatt 
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elhitetem vele, hogy maga a legnagyobb 
nőhódító és a hatodik pereben már ő is 
szerelmes lesz magába. Na, most hogy érzi 
magát? 

Lefkovits (egyre izgatottabban): Igy 
érezhette magát Mózes, mikor Józsua meg-
mutatta neki az Ígéret földjét. De Józlsua 
is csak messziről . . . 

Rudolf (türelmetlenül): Ne tartson ne-
kem most előadást hittanból, hanem figyel-
jen. 

Lefkovits: Igenis, tanfelügyelő ur . . . aka-
rom mondani Rudolf ur. Csak azt tessék 
mondani, hogy én hogyan viselkedjek, 
hogy el ne rontsam a dolgot. 

Rudolf: Akármit kérdeznek, maga tetesse 
magát butának. 

Lefkovits: Az fog menni. 
Rudolf: Ha egy nő azt kérdi, igaz-e, 

amit magáról beszélnek, hogy maga olyan 
veszedelmes nőhóditó, diszkréten moso-
lyog és ilyeneket mond: „szó sincs róla", 
„ó, a világ mindenfélét összebeszél", „ha 
illető hölggyel viszonyom volna, akkor sem 
mondhatnám, mert úriember vagyok, de 
igazán nincs." És neveissen hozzá öntelten. 
így-

Lefkovits (utánozza): Igy jó lesz? 
Rudolf: Kitűnő. Na, most már behívhat-

juk a frajleint. Vagy akar inkább egy uri-
asszonyt? 

Lefkovits: Lehet választani? (Fejét 
fogja): Ilyesmi eddig csak álmomban for-
dult elő. 

Rudolf: Odanézzen. (Kinyitja a jobbol-
dali ajtót.) Látja ott a nagyságos asszony 
mellett azt a három asiszonyt? A nagyságos 
asszony barátnői. Látja ott például azt a 
csinosát? Az ügyvédné. Látta már közel-
ről? 

Lefkovits: Épp az előbb. A harisnyakötő-
jét igazította meg itt. 

Róbert: Vigyázat — észrevett engem —, 
jönl (Becsukja az ajtót.) Na, most aztán 
okosan viselkedni. 

Lefkovits: Hü, de melegem van. 
Róbert: Kezdjük el. (Egyszerre más han-

gon, széles gesztusokkal kiabálja.) Majd 
adok én magának, maga hitvány nőcsábító! 

Lefkovits (egészen elhűlve): Kinek tet-
szik ezt mondani? 

Róbert (tovább orditva): Maga veszedel-
mes ember, elcsábította a tanfelügyelő ur 
feleségét. 

Lefkovits (magánkívül): Kicsoda? 
Rudolf (rendes hangján): Pszt. Hozzátar-

tozik a vicchez. 
Lefkovits (remegve a felháborodástól): A 

tanfelügyelő feleségét viccből se tessék 
mondani. Egy hatvanhét éves asszonyt 
csalk nem fogok viccből elcsábítani. Szép 
kis vicc. 

Rudolf (az előbbi hangon folytatja): És 
elcsábította az igazgató féleségét is. 

Lefkovits (most már szintén orditva): 
Rudolf ur! Ilyet ne tessék mondani! Ez 
nekem az állásomba kerülhet. 

Rudolf: Most már hiába tagadja le. És 
én azt is tudom, hogy mit csinált a bécsi 
leánygimnáziumban. Elcsábította az összes 
tanárnőket. 

8. JELENET 

Lefkovits, Rudolf, Sári. 

Sári (belép, nem érti, mi ez a lárma.). 
Rudolf (még hangosabban folytatja): És 

egy ilyen megrögzött nőcisábász betolakszik 
egy uricsalád házába, ugy tesz, mintha a 
legártatlanabb ember volna . . . 

Sári: Mi az Rudolf, — mi történt? 
Rudolf (nieglepetést színlelve): A... — 

maga az asszonyom? — Fel vagyok hábo-
rodva! — Látja ezt azt embert? 

Lefkovits: Lefkovits Izor, hitoktató. 
Sári (kurtán): Jónapot. Na, mi az kedves 

Rudolf? 
Rudolf: Ez az ember látszólag egy sze-

rény, egyszerű, ártalmatlan házitanító. De 
csak látszólag. Ez az ember (hangját re-
megtetve), ha egy nővel először kerül 
szembe, lesüti a szemét, dadog, ügyetlen, 
— de csak eleinte és azért, hogy aztán ké-
sőbb annál könnyebben csábithassa el. 
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Sári (érdeklődéssel lorgnonozza Lefko-
vitsot): Ne mondja! 

Lefkovits (kétségbeesetten): Kérem, csak 
nem tetszik elhinni? 

Rudolf: Most tagad, mert az állását félti, 
de Bécsben máskép viselkedett, mikor mint 
tanár elcsábította egy leánygimnázium 
egész tanári karát és a nyolcadik osztályt 
is valósággal megtizedelte. 

Lefkovits: Mit csináltam? 
Rndoll: Megtizedelte a nyolcadik osz-

tályt. 
Sári (elragadtatással): Ez igaz, Lefkovits 

ur? Megtizedelte? 
Lefkovits (kétségbeesetten): Én? Azt se 

tudom, mi az. 
Rudolf: Tagad? Tagadja le azt is, hogy 

elcsábította az igazgató viruló ifjú felesé-
gét, Schwarz Gizellát, hogy megszöktette a 
24 éves tornatanárnőt és az öngyilkosságba 
kergette egyik tanítványa édesanyját, egy 
gazdag textilgyáros 37 éves nejét. 

Lefkovits (felháborodva): Honnan vette 
ezeket az adatokat? 

Sári (extázisban): Ez mind igaz, Lefko-
vits ur? 

Lefkovits: Egyetlen szó se. 
Rudolf: Azt is tagadja, ami az erdőben 

történt? 
Lefkovits: Melyik erdőben? 
Rudolf: Mikor majálison volt a lányok-

kal. 
Lefkovits: Miféle lányokkal? 
Rudolf: Hallja, mi értelme van annak, 

hogy mindezt letagadja? 
Lefkovits: Csak nem hagyom magam 
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Rudolf ur, tessék felhagyni ezrei a viccel. 
Ez nekem állásomba kerülhet. 

Rudolf: Hagyjon békén. Nekem önnel 
több beszélnivalóm nincs. Ha hazajön a 
nagyságos asszony férje, körölni fogom 
vele, micsoda embert fogadott be a házába. 
Pfuj, m a g a . . . m a g a . . . kéjenc! (Ki balra, 
az ajtót becsapja maga után.) 

9. JELENET 
Lefkovits, Sári. 

Lefkovits (magából kikelve, Rudolf után 
kiáltva): Ez már sok! Ezért fel fogom je-
lenteni! Nekem nem fogja büntetlenül mon-
dani, hogy tizedes voltam. Nézd csak. 
(Megfordul, majdnem sirva Sárihoz.) Nagy-
ságos asszony kérem, remélem, tetszik 
tudni, hogy ebből az egészből . . . 

Sári (elragadtatással): Tanár ur, — ha 
én tudtam volna, hogy maga ilyen nagy-
szerű ember. 

Lefkovits (elhűlve): Tessék? 
Sári (kacéran): Maga nagyon tetszik ne-

kem, maga veszedelmes ember. 
Lefkovits (mig egy kísérletet): De ha 

mondom . . . 
Sári (hozzá simulva): Minek letagadni, 

mikor éppen ez tetszik nekem magában. 
Lefkovits (lassan olvadozva és élvezve a 

nőt): Micsoda? 
Sári: Az, hogy olyan veszedelmes ember! 

Hogy ott az erdőben tizedelte . . . 
Lefkovits: Kicsoda? 
Sári: Hát maga, kedves Lefkovits. 
Lefkovits (akinek egyre jobban tetszik a 

dolog): Persze én. 
Sári: Egy egész leányiskolát! 
Lefkovits: Kettőt. 
Sári: Kettőt? 
Lefkovits: Igen. Mert a gimnázium mel-

lett volt egy egyetem is. 
Sári: Szóval már nem is tagadja. 
Lefkovits: Miért tagadjam?... azaz,hogy 

(eszébe jutnak Rudolf tanácsai, gépiesen): 
szó sincs r ó l a . . . ó, a világ mindenfélét 
összebeszél. 

Sári (nevetve): Ugyan kérem, végül még 
azt is letagadja, hogy a tanfelügyelő felesé-
gével viszonya van. 

Lefkovits (némi gondolkozás után): Izé... 
ha volna, se mondhatnám, mert úriember 
vagyok, de igazán nincs. 

Sári: Látja, ez még jobban tetszik ne-
kem, hogy ilyen diszkrét ember. (Súgva.) 
Mielőtt visszamegyek a barátnőimhez, mon-
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dan ék magának valamit. A kisfiam egy 
kissé gyenge hittanból. Nem adna neki he-
tenként két órát? Mikor ér rá? 

Lefkovits: Itt kedden és csütörtökön va-
gyok-

Sári: Tehát mondjuk, hétfőn és szerdán, 
— jó? (Kacéran.) És óra után a gyerekek 
elmennek a kisasszonnyal sétálni, mi meg 
majd csevegünk.. . Vagy elmegyünk mi is 
sétálni. 

Lefkovits: Hü, de melegem van. 

10. JELENET 
Lefkovits, Szobalány, (majd) Stefi. 

Szobalány (szerelmesen): Tanár ur . . . 
Lefkovits (már bátrabban): Na, mi az 

Jucika . . . 
Szobalány (rajongással): Tanár u r . . . 

drága tanár u r . . . igaz az, amit a Rudolf 
ur elmondott a frajlejn Stefinek . . . 

Lefkovits: Mi az, már neki is elmondta. 
(Gépiesen.) Szó sincs r ó l a . . . ó, a világ 
mindenfélét összebeszél, ha igaz volna, se 
mondhatnám, mert úriember vagyak, de . . . 
(Meglátja Stefi kisasszonyt, aki alázatosan 
közeledik.) Na mi az, maga is itt van? 

Stefi (szerelmesen): Lieber Herr Lefko-
vits tanár ur. 

Juci (féltékenyen): Eddig nem kellett a 
tanár ur, most kell? 

Stefi: Trampli, mit akar maga a tanár 
úrtól? 

Lefkovits (mint Napoleon áll és élvezi 
diadalát): De hölgyeim, minek miattam 
összeveszni. Jut is, marad is. (Előveszi a 
tanrendet.) Majd beosztjuk szépen. Itt a 
tanrend. . . 

11. JELENET 
Előbbiek, Olga, (majd) Sári, Margit, Giza. 

Olga (bejön): Stefi, Juci! A vendégek 
mennek, mit csinálnak itt? (Miután Stefi 
és a szobalány középen elmennek, Lefko-
vitshoz közeledve, kacéran.) Persze, a ta-
nár ur. Tanár ur, szép kis dolgokat mesél 
a barátnőm magáról. Maga kis huncut. Vár-
jon csak, mindjárt visszajövök. (Középen 
el.) 

Lefkovits: ö is? Ez valami ragályos be-
tegség. Egyik nő megkapja a másiktól. 

Sári (kabátban, kalapban jönnek jobb-
ról, mint egy csodát nézik Lefkovitsot.) 

Sári (súgva): Pá magának. És nem elfe-
lejteni: hétfőn és szerdán. 

Lefkovits: Fel van irva a tanrendben. 
Margit (mikor Sári a középső ajtón ki-

ment): Tanár ur . . . 
Lefkovits (homlokát törölgetve): Ezt a 

forgalmat. Tessék parancsolni. 

Margit (súgva, gyorsan): Itt nem beszél-
hetek, mert a többiefk figyelnek. (Egy név-
jegyet ad át.) Felírtam a lakásom cimét, 
ha holnap e l jönne. . . Pá. (Csókot dob, kö-
zépen el.) 

(Lefkovits (beirja a tanrendbe): Holnap 
péntek . . . 

Giza: Tanár ur . . . 
Lefkovits (előzékenyen): Ne is tessék be-

szélni, úgyis tudom, miről van szó. Mind-
járt megnézem a tanrendet és adok egy jó 
napot. Már csak a vasárnap szabad. 

Giza (szerényen): Hétköznap nem le-
hetne? 

Lefkovits: Sajnálom, minden foglalt. 
Giza: Tehát vasárnap. A cimem a telefon-

könyvben. 
Lefkovits: Helyes. Ha esetleg nem tudnék 

eljönni, telefonálok. 
Giza (megrémülve): Az is lehet, hogy 

nem jön el? 
Lefkovits: Ilyen rumliba? 
Olga (hangja kívülről): Giza ! 
Giza: Megyek. (Csókot dob.) Pá. 
Lefkovits (fáradtan): Pá. (Leül egy szék-

be.) Nahát ez a strapa. Egy hittantan&rnak ! 
Ez sok volna egy tornatanárnak is. 

12. JELENET 

Lefkovits, Olga. 
Olga (jön, az ajtóban megáll, szerelme-

sen): Tanár u r . . . 
Lefkovits (miközben feláll): Egy perc 
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pihenőt nem adnak az embernek. Parancsol 
nagyságos asszony? 

Olga (kacéran közeledve): A vendégek 
elmentek. . . a kisasszonyt és a szobalányt 
elküldtem a gyerekkel Laci után a moziba, 
. . . mer t . . . egyedül akartam maradni. . . 
Tudja, hogy lélek magától? Maga veszedel-
mes ember. 

Lefkovits: Azért tetszett mindenkit el-
küldeni? 

Olga: Gúnyolódik. Hogy tud a nőkkel 
bánni. 

Lefkovits: Kicsoda? 
Olga: Maga . . . Te . . . te . . . t e . . . (Hir-

telen.) Tanár url 
Lefkovits (összerezzenve): Jaj, de meg-

ijedtem. 
Olga: Én most bemegyek a szobámba és 

felveszek (Jelentőségteljesen.) egy pongyo-
lát, (Súgva.) egy pongyolát. (Jobbra ki.) 

Lefkovits: Ezt a hőséget nem birom to-
vább. Megyek a fürdőszobába. (Balra indul.) 

14. JELENET 
Stefi, Lefkovits. 

Stefi (jön, alázatosan): Tanár ur . . . 
Lefkovits (kifelé tuszkolja őt): Siessen, 

mert jön a nagyságos asszony. 
Stefi: Ha találkozhatnánk valahol. 
Lefkovits: Vasárnap, hétfő, kedd, szerda, 

csütörtök, péntek foglalt. 
Stefi (bőgve): És szombat? 
Lefkovits: Munkaszünet. (Megsajnálja a 

lányt.) Különben nem bánom. Szombaton 
hat óra után, amikor már esteledik, akkor 
találkozhatunk. 

Stefi: Köszönöm szépen. 
Lefkovits: Szívesen. És most adjon ne-

kem egy fésűt, egy kefét és egy törülközőt. 
Stefi: Jaj, tanár ur, tanár ur, én olyan 

szerelmes vagyok. (Sirva, balra ki.) 
Lefkovits (az ajtóban): Hát most már 

kapott egy napot, mit sir? (Utána el, balra.) 

14. JELENET 
Rudolf, Olga, Lefkovits 

Rudolf (középen jön, körülnéz): Csend-
Senki A drága mindenkit elküldött, hogy 
kettesben maradhassunk. 

Olga (jön pongyolában). 
Rudolf (karjait kitárva): Már várom. 
Olga (hátrálva): Maga az, Rudolf? Hogy 

kerül maga ide? 
Rudolf: Olga. drága szerelmem, hát nem 

Ezflst evőkészletek speciális üzlete 

'tínJor 

Budapest , IV. ker., Muzeum-körut 17. sz. 

inaga mondta, hogy várjam meg odalenn, 
míg a barátnői elmennek és aztán jöjjek 
vissza? 

Olga (fölényesen): Nézze, Rudolf, lehet, 
hogy tettem magának valami könnyelmű 
ígéretet, de az nem számit, mert akkor 
még nem tudtam, hogy milyen ember ő. 

Rudolf (rosszat sejtve): Kicsoda? 
Olga (extázisban): 0 , — akkor még maga 

volt az én szememben a veszedelmes nő-
hódító, az érdekes férfi. Maga (gúnyosan) 
a kis pesti kalandjaival, ártatlan flörtjeivel! 
Hol van miaga ettől a nagystílű embertől, 
kinek látszólag igénytelen külseje micsoda 
titkokat rejt. 

Rudolf (rémülten): Olga, az istenért, ki-
ről beszél? 

Olga: Egy emberről, aki Bécsben egy 
egész leánygimnáziumot elcsábított, aki egy 
majálison valósággal megtizedelte.. . 

Rudolf: A hittantanár? Nahát! (Kacag.) 
Olga: Hát maga is hallott a kalandjairól? 
Rudolf (nevetve): Hogy én is hallottam-e 

róla? Hiszen egy szó sem igaz belőle. 
Olga: Tudtam, hogy maga ezt fogja mon-

dani. Irigyli tőle. 
Rudolf (a könnyeit törölgetve, feláll): 

Olga, az istenért, hát éTtsen meg . . . 

15. JELENET 
Előbbiek, Lefkovits. 

Rudolf (a belépő Lefkovitshoz): Jó, hogy 
jön, tanár ur. Feleljen a kérdésemre. 

Olga: Kedves Rudolf, — felesleges itt az 
én házamban jeleneteket csinálni. Ehhez 
önnek nincs joga. 

Lefkovits (fölényesen) : Tessék csak 
hagyni, nagyságos asszony. Ha Rudolf ur 
akar valamit kérdezni, csak kérdezzen. 
Majd én felelek neki. 

Rudolf (remegve a dühtől): Nézze, Lef-
kovits ur, maga most lesz szíves kijelenteni, 
hogy az egész dologból egy szó sem igaz. 

Lefkovits: Micsoda dologból? 
Rudolf: A bécsi kalandok, a lányiskola, 

a majális . . . 
Lefkovits (diszkréten mosolyog) : Szó 

sincs róla. Érdekes, hogy a világ az ember-
ről mindenfélét összebeszél. 

Olga: Milyen diszkrét ember! 
Rudolf (levegő után kapkodva): Hallja, 

tanár ur, csak nem akarja nekem, éppen 
nekem mondani, hogy mindez igaz. 

Lefkovits (retjelmesen): Ha igaz volna 
se mondhatnám, mert úriember vagyok. 

Rudolf (magán kivül): Nahát! (Olgához.) 
Nézze, Olga, ez az ember . . . 

Lefkovits (félrevonja): Rudolfkám, igy 
nem lehet nőkkel beszélni. Mert a nőhódi-
táshoz nem nyakkendő és nem . . . 

Rudolf: Mi az, most nekem akiarja ma-
gyarázni? (Dühösen elrohan.) 

Lefkovits (átöleli az asszonyt). 
Függöny. 
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Szereplők : 
Péter Bársony István 
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Szm : Vasúti bakterház szobája. Derűs, napsütéses, reggeli hangulat, az ágyból mintha 
az imént bújtak volna ki. Drámai mozgalma sság. Az ajtón dörömbölés, — a hazatérő 

férj dörömböl kiint — idebent a feleség egy legényt bujtat az ágy alá. 
Péter : Mér szalaggyak én haza, mikó a 

kocsmába jól érzem magam 1 
Juli : Mér nem maradt ott akkó tovább is? 
Péter : Mér dobják ki az embert ? 
Juli : Mér ivott annyit ? 
Péter s Mer má több nem fért belém. 
Juli : (A guta még belefért fvóna kendbe. 
Péter: Tévecc. Annyi bor vót énbennem, 

hogy arra má nem fért vóna semmi. (Leül, 
pipára gyújt.) 
(Kis szünet. A kettöshangu jelzőharang vo-

natot jelez.) 
Péter (a jelzőharangra): Kuss I (S hogy a 

harang nem üt többet.) lAzér ! 
Juli (közben észrevette, hogy a legény 

lába kilátszik az ágy alól, az ágy szélére ül 
és takar.) 

Péter (szipákol) : Azt hiiszed, mulaccság 
ebbe a friss időbe odaki ádigálni ? 

Juli : Bizonyossan. 
Péter : Igen? Hát akkó ereggy ki, oszt 

ádigájj ! 
Juli : Mindég az mennyen ki, aki szeret 

1. J E L E N E T . 

Juli, legény. 
Juli (36—38 éves parasztasszony, csínos, 

tiszta, rendes. A dörömbölésre haragosan ki-
szól) : -Ne verje má azt az ajtót, az istenfáját 
az öklinek. Nem tud addig várni, mig ma-
gamra kapom a szoknyámat ? (Csakugyan 
szoknyát huz magára, de eközben suttogva 
biztatja a legényt.) No csak . . . frissen be az 
ágy alá . . . no . . . enicvejj . . . 

Legény (szabódik): Az ágy a l á ? . . . (A fe-
jét vakarja.) Ejnye . . . a fene látott i l l e t . . . 

Péter (kint): Nyitod mán ki? . . . hej ! ! 
(Veri az ajtót.) 

Juli (legényhez) : Gyerünk, gyerünk, no... 
iszen ecceribe rámtörí az ajtót ! . . . 

Legény : A ifene az égisz dógot 1 . . . (Be-
bújik az ágy alá.) 

Juli (erre kinyitja az ajtót). 

2. JELENET. 
Juli, Péter. 

Péter (a korhely vasúti bakter, elázva, tá-
molyogva be) : IA fene egyen meg ! . . . 

Juli : Egye meg kendet I 
Péter : Özvegy akarsz lenni ? Azé váracc 

odaíki a hidegbe ? . . . Hogy megfázzak? 
Juli: Ez a köszönés? Igy állit be az em-

ber a házába ? 
Péter : Micsoda ? Te akarsz arra engem 

kitanitani, hogy az ember hogyan állit be ? 
Juli : Igy .szokás köszönni ? 
Péter : Igy szokás aj tót nyitni ? 
Juli : Ollan sietős eccerre ? Mér nem 

sietett estétül fogva ? 

Táncolók figyelmét 
nem kell felhívni arra, hogy tánckőzben a 

hónalj izzad 
és k e l l e m e t l e n szagot t e r j e s z t . . . Mind-

kettőt t e l j e s e n megszttn ' 
,C O N T R A D O R " 

(nem formalinos.) Ara 3 pengő = 37.500 korona 
(2 hónapra elegendő). 

Készíti : V ik tór ia gyógyszer tár Budapes t , 
VI>., hrzsébet -kt frut 21. 

PALUGYAY BOR é s PEZSGŐ 
I g y u n k S z e n t L u k á o s f i l r d ő KRI STÂLY - á s v á n y v i z e t ! 



112 SZ iN HÁZI ÉLET 

kiviil lenni. Én itthon töltöm az üdőmet. 
Kend kóborol égisz iccaka, akár a kóbor 
kutya. 

Péter : Akar a ikóbor kutya ? 
Juli: Az hát, ippen olan. Tán a hódvilá-

got is meg szoktya ugatni. 
Péter : Eddig még nem. De hónap maj 

megtróbálom. Megájj csak . . . hogy is kő 
az tat ? . . . (Ég felé fordított fejjel ugat.) 

Juli (majd megpukkad dühében): Ugye 
kutyának érzi magát kend is ! 

Péter: Ühüm! (Vonít.) 
Juli : No, akkó kuss ki az ólba ! Kutyának 

az udvaron a (hele. 
Péter : Te . . . most má ölég vót ! 
Juli: ölég ám ebbü a se tüled, se hozzád 

élethű. Ami sok, a sok. Hát kicsoda kend? 
Hát micsoda kend? Legényember kend, hogy 
minden éccaka elmarad azon az istenverte 
kocsmán ? 

Péter : Mé ? Mi dógom van nékem itthun 
éccaka? Alunni? Aki alszik, a nem él. Maj 
alszok ölöget, ha meghóttam. 

Juli : Ne biztasson kend engem avval. A 
millen szerencsétlen (fehérnép vagyak én, 
elél még kend jó pár esztendőt. 

Péter : Hát az igaz, a te koporsódat én 
magam szeiméllesen szeretném kiválasztani, 
nehogy valami ócsika ivacak holmiba tegye-
nek le a ifőd alá. Rozunbengnél Fehérváron 
láttam egy igen szépet, fölül ollan cifra réz, 

alul meg jó keménytfa, abbu biztosan nem 
tudna kijönni. Csak siess lelkem, mer megen 
drágulás lesz. 

Juli : Azt nem éri meg kend hajasan, de 
kopaszon is bajosan. 

Péter : Kár. Pedig ollan szép temetést ren-
deznék neked, hidd el, öröan vóna látni. 

Juli : Jó az Isten, jól tuggya, kit döglesz-
szen meg hamarébb^ 

Péter : Persze, hogy tuggya. Sz'az a dóga. 
Ölöget gyakorúja. 

Juli : Kendet igen utálhattya. 
Péter : Magam is azt hiszem, mer hogy 

illen feleséget sózott a nyakamba. 
Juli: Mocsok. Nem is illen asszony köl-

lött volna kendnek, hanem az a cigány 
Kati, akinek félszeme hibádzik! Nem sül ki 
a szeme? 

Péter : Mér siilne ki ? iNem malacpecsenye 
az. 

Juli : Nem ám. Hanem disznó. 
Péter : Disznó ! 
Juli : ,S még hozzá részeg. 
Péter : Csákugyan . . . 'Kezdem disznónak 

érezni magamat. (Röfög.) 
Juli (dühösen) : No megájj on kend . . . 

majd visszaadok én kendnek mindent. 
Péter (nevet) : iMit acc vissza, mi ? 
Juli : Amit kend énvelem tesz. 
Péter: Nem sokat teszek én teveled. 
Juli : Az igaz, láttya kend ! . . . Bezzeg 

másutt . . . ! Hun vót kend az éccaka ? 
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Péters A Policernál. , 
Joli : S onnan hová ment ? 
Péten Haza. 
Juli î Útközbe nem tért be kend sehová se? 
Péter : A csurgónál a bokrok közé. Ró-

kázni. 
Juli: A Rostok Márinál nem vót kend? 
Péter (Ránéz, hallgat.) 
Juli : Annál a savószemü, piszkospofáju, 

repedtsarkú, dög Rostok Márinál nem vót 
kend ? 

Péter : Arra nem igen emtékszek. 
Juli : Kend . . . kend utósó. 
Péter s Utósó a vakapád. Hanem te Juli . . . 

máma má igen sokat kalatyusz Most még 
szép szóval főkérlek, hogy fogd be a pofád ! 
(Dupla egyes harangjelzés.) De külömben is 
mostan nein érek rá veled fönntartani a tár-
sadalmi érintkezést. . . mer gytin a vonat. 
(Fölveszi a zászlóját, tántorogva kimegy.) 

(Vonatzakatolás.) 
3. JELENET. 
Juli, legény. 

Legény (az ágy alól) : Még nem lehet ? . . . 
Juli : Még nem. 
Legény : Pedig bizisten má a derekam 

f á j . . . Jó vóna alám egy vánikus ! 
Juli: Ehun e. (Odaadja.) Hanem. . . jó 

lessz nem (fészkelődni annyit. 
Legény : Nem ám. Mikó annyi itt a baliia, 

akar az égen a csillag. Oszt akkorák, mint 
egy kölökikutya. 

Juli : Cssssst . . . gyiin má . . . 

4. JELENET. 
Juli, Péter 

Péter (gyön) : (Nem érteni . . . ollan dülön-
gélve ment az a büdös vonat . . . tán részeg 
a masiniszta. 

Juli : Vagy a bakter. 
Péter : Én ? Tökjózan vagyok. 
Juli : Igen ? Hát akkor .miért nem emlék-

szik kend, hogy vót-e a Rostok Márinál, 
vagy se ? 

Péter : Még hogy én nem emlékszek ? 
Juli : Szóval vót kend ? 
Péter : Es osztán, ha vótani . . . ? akkó mi 

lesz 1 . . . 
Juli : iSemnii. Csak ezt akartam tűnni. 
Péter : Hát vótaim, igen. Nem is rühellem. 

Nem biz én. Mulatok én mostanába, iszok is, 
meg szeretőt is tartok. De mér ? Mer ollan 
bánatom van énnékem, hogy majd a szivem 
szakad ki. Siratom a gyerekemet. A szép 
nagy gyerekemet, akit elengedtél abba a 
büdös Amerikába,- oszt ott veszett,, ott veszett. 
Arkansas Bolton Hull. lA dög essen bele, 
máig se tudom, hogy mi hull azon a bolton. 
Ott pusztut az én lelkem, gyerekem, abba a 
randa, nyüves Amerikába, hogy még azt a 
Kolombucot is a nyavala tőrgye iföl, aki fő-
tanáta, azt a büdös iKoJuinbuczsidót. De te 
vagy az oka. Mer nekem beszélhetett vóna, 

nekem ríhatott vóna, akarhogy is biztattak 
a sógorék, hogy velük lessz, hogy vigyáznak 
rá . . . de te montad legjobban, te cudar : 
engedje kend . . . Aggyon pízt neki kend l . . . 
hadd lásson világot ! . . . hadd keressen píztl... 
Mondd, hogy nem igaz, mi ? 1 

Juli : Ugy 1 Oszt azér jár kend a lyá-
nyokho, mer bánata van. 

Péter : Azér, igen. 
Juli : Az imás. Láttya, az égiszén más, 

Akkó lehet. 
Péter (ránéz.) 
Juli: Akkó meg lehet bocsátani. 
Péter (gyanakodna nézi a szeme sarkából): 

Meg hát. 
Juli : Meg bizony. (Kihúzza magát.) 

S' azér gyünnek hozzám is a legények. 
Péter (vidáman füstöl): Hm. 
Juli : Az ám. Magam is busulok nagyon, 

oszt hát én is igy vigasztalódok. Kendtü ta-
nutam. E •jóképű legény járt énhozzám má 
régebben is, de osztán elmaradt. Hanem 
mostan megen elgyütt. 

Péter (nevet): Oszt ki vóna az? Tán a 
Töpe Jóska vagy a Tipor Náci. 

Az üzlet 
sok gondot okoz és néha 
oly rettenetes fejfájásom volt, 
hogy ugy éreztem : széjjel-
megy a fejem. Akkor fele-
ségem nagyon jó tanácsot 

adott és hála a 

<Bay*. f é l e 
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érzem magamat, fejfájásom 

nincs többé. 
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féle eredeti csoma-
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papirszallagról 
ismerhetők feL 
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Jul! s Valaki. A legszebb legény a faluba. 
Péter : Ne hazuggy má asszony ! Oszt mikó 

gyütt vóna a nálad ? 
Juli : Mikó? Teszem fő . . . az éccaka is. 
Péter : Hogy aszondod, hogy itt vót I 
Juli : Itt hát. Mér is ne lett vón ? A Ros-

tok Mári se hált egyedül az éccaka. . . 
Péter : Má hogy aszondod, hogy itt vót. 
Juli : Hogy itt vót-e ? Két karomba szorí-

tottam, ugy öleltem magamhoz. Ezerszer is 
összecsókutam azt a szép arcát. Le sem 
hunytam a két szememet az égisz istenadta 
éccakán, csak őt öleltem, — csókutam, csak 
az ő jajdeszép szavát hallgattam . . . csak 
elmontaim néki, hogy ő az én aranyom, gyé-
mántom, szépviola-virágom, hogy ő az én 
egyetlen vigasztalásom. S hogy szeretett, 
hogy vigasztalt, hogy megsajnálta az én gyá-
szosbus életemet ! . . . 

Péter (kijózanodott már, de nagyon) : Te 
asszony. . . hallod-e . . . ha te igazságot be-
széltél most. . . tudod-e, hogy akkor agyon-
csaplak egybe ? 

Juli : Oszt mér ? Nekem tán nem szabad ? 
Kendnek igen ? Dehogy csap kend agyon 
engem. Jól tuggya azt kend, hogy azér föl-
akasszák kendet. 

Péter : És hát ha főnégyeinek, megéget-
nek, kerékbetörnek, hát nem ütlek agyon ??? 

Juli : No nédd csak ! Öllan rosszu esnék 
az kendnek ? Hát én mit szójjak, mikó kend 
a condrájához jár 1 

Péter (elneveti magát) : Te asszony ! nem 
igaz az, amit te itten összekotkodálsz. Ko-
médiázol te, Juli. Nem vót teriálad senki. 

Juli : Nem ? De bizony meg is esküszöm 
rá, ha akarja kend. 

Péter : Megesküszöl ? ? 
Juli : (Meg én. 
Péter : Hát esküggy. 
Juli (a Szüzmária képre néz) : Esküszöm, 

a Szüzmária Istenre, hogy igazságot beszél-
tem. (Mereven nézi Pétert.) 

(Kis szünet.) 
Péter (megrendül) : J u l i i . . . Te képes 

lettél vóna illenre ? . . . Iszen . . . iszen te más 
ember vagy, mint é n . . mer én hitvány, 
utósó rossz ember vagyok. . . de te szent 
vagy J u l i . . . te szent vagy . . . 

MAGYAR W 
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Juli: Dehogy vagyok én szent. Asszony 
vagyok én is, akar a több i . . . Mind ezt tette 
vóna az én helembe. 

Péter s Akkó pedig meghalsz I . . . (Meg-
látja a csizmát az ágy alatt.) Hát igy va-
gyunk ! . . . még itt is van ? . . . 

Juli : Ebbü is láthattya kend, hogy igazat 
szóltam. (Eléje áll.) 

Péter : Eressz cisak hozzá e'kesennyég I . . . 
Juli : Nem ugy van a 1 iSzeget szeggel. Jo-

gomba van, ha kend is azt teszi. 
Péter : Eressz ha mondom .. . hadd ontom 

ki a bélit 1 . . . 
Juli : Mér ? .. . mer szeretem . . . mer szeret 

engem ? . . . 
Péter: Ereggy az utambu Juli, mer fo-

roglak, hogy éhenhalsz a levegőbe. (Az ágy 
alá.) Bujj elő, szép legényl . . . Hadd nézek 
a szemedbe ! 

Juli : Mit akar kend ? . . . meg akarja ölni? 
(Birkózik vele.) 

Péter : Jul i . . . engeggy 11 . . . 
Juli : Péter ! . . . (Sikit) 
Péter (ordit) : E n g e g g y ! . . . (Ellöki Julit, 

lábánál fova kihúzza a legényt, a pipaszárral 
nagyokat vág rá.) Gyere csak drágalátos. 
Gyere c sak! . . . 

5. JiBLENlET. 
Előbbiek, legény. 

Legény (felugrik) : Ejnye, idesapám . . . igy 
fogad engem kend, mikor megtérek messze 
Ameriikábul ? ? ? (Nevet és vakarja a meg-
csapkodott testrészeit.) 

Péter (megtántorodik) : Fiam . . . József 
fiam . . . (Sirva fakad, öleli, csókolja.) Meg-
gyüttél ? hát meggyiittél ? . . . hát nem vesz-
tél el ? . . . nem ? .. . (Tapogatja, nézegeti.) 

Legény : Nem hát. De ne bőgjön, ides-
apám, mer magam is ríva fakadok ! 

Péter : Oszt mikó gyüttél, Józsikám ? 
Legény : Az éccaka. Oszt idesanyám el-

panaszuta, hogy kend minő disznómódra vi-
selkedik, ort elhatároztuk, hogy igy móresre 
lanijjuk kendet. 

Juli (sir): ö vigasztalt a drágám.. . ö, az 
én aranyom, gyémántom, aki a legszebb le-
gény a faluba, aki azelőtt hozzámjárt, osz-
tán elmaradt, de mert megen e lgyütt . . . az 
én édes fiam . . . 

Péter: Kedves feleségem és József fiam. 
Tuggyátok meg, hogy ezentúl más élet gyün 
forgalomba. Akkó szakadjon a kocsma a 
Policer zsidó fejire, mikó én oda mégeccer 
beteszem a lábam. Te pedig Józsi fiam, ha 
mégeccer Amerikába akarsz menni, hát ugy 
pofánnyomlak, hogy a nyavalya kitör. En-
nek foltán Jóska fiam szaladjál a Policerhő 
és hozzál 5 liter bort. 

(Függöny.) 

Dr. Forgács Margit és Dr. Regdonné S ^ S ° í S S S S S V S L t l 
Areápolá«, kajssálak és ssemUcsAk végleges eltávolítása TUUDDTSI, hámUssté karák, Tibrádós TtUsnrssusais, 
krarekemMs, Usé- és fogyékarék. RsnMés i i. s. ll-tél i. s. Hí. - V a m I » * á • j • k • I kikéli«»*. 
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(Történik Ligetiéík otthonában, 
ELSŐ RÉSZ 
1. JELENET 

Laci, Sári, majd Ligetiné 
Laci (16 éves flu, húgával, Sárival sak-

kozik). 
Ligetiné (balról be): Jól van, csak játsza-

tok szépen gyerekek. 
Laci (felugrik): Szép kis játék! — itthon 

kell ülni, mert nem kaptuk meg a beígért 
ródlit! 

Sári: És az uj prémeskabátot se! 
Laci: És a korcsolyát se! 
Sári: Ês a szőrméssapkát se! 
Laci: És a si-felszeredést se! Közben már 

elolvad a hó, de kíváncsi vagyok, megkap-
juk-e az igért tennisziitőt, a tizenkét labdá-
val. 

Ligetiné: Minden meglesz gyerekek, min-
den meglesz, — ha a papa leteszi a vizsgát! 

Laci (türelmetlenül): Ha leteszi a vizsgát! 
Ezt már másfél év óta halljuk. A papa már 
kétszer elhasalt azon a vizsgán. 

Ligetiné: Ha a papa leteszi a különbözeti 
vizsgát, rögtön kinevezik főkönyvelőnek és 
ha kinevezik főkönyvelőnek, akkor lesz 
pénz és ha lesz pénz, akkor lesz minden, 
a fő, hogy a papa letegye a vizsgát! Hol a 
papa? 

Sári: Ott benn tanul. (Jobbra mutat.) 
Ligetiné: Szegény, milyen szorgalmas! Ma 

vasárnap és reggel hat óta tanul. 
Laci (bosszúsan): Sokat ér az ilyen ta-

nulás. (Fölényesen.) A papa nem tanul. A 
papa magol, — csak büffláz, büffláz anél-
kül, hogy értené, mit magol. Ho<vá mész? 

Ligetiné: Benézek egy kicsit a papához. 
Lad (szigorúan): Még az hiányzik, hogy 

bemenj hozzá diskurálni. 
Ligetiné (szelíden): De hiszen dél óta 

nem beszéltem vele. 
Laci: Nem is kell. Te menj csak szépen 

egy terézvárosi kislakásban.) 
vissza (baloldali ajtóra mutatva) oda, — a 
papa pedig maradjon (jobbra) ott és tanul-
jon. A házitanító tegnap már úgyis panasz-
kodott nekem, hogy a papa nem tanul ren-
desen. Holnapután lesz a vizsga, —• kíván-
csi vagyok, hogy fogja letenni a vizsgát, 
ha te minden pillanatban bemész hozzá és 
zavarod. 

Ligetiné: Jól van. Nem megyek be hozzá. 
(Balra indul, az ajtónál.) De egyet mondok. 
Azt a tanulást sem olyan jó nagyon forszí-
rozni. 

Laci (fölényesen): Mama, nekem akarod 
magyarázni, h o g y . . . 

Ligetiné: Jól van Lacikám, én tudom, 
hogy a te osztályodban te vagy a legjobb 
tanuló, de nézd, a papa inár mégis idősebb 
ember. Én nem mondom, hogy ne vigyázz 
arra, hogy szorgalmas legyen, de azért ha 
olyan tulszigoru vagy a papához, az se jó. 
(Balra ki.) 

Laci (Sárihoz): Meglátod, a papa sohasem 
fogja letenni azt a vacak különbözeti vizs-
gát. Pedig ha a papa most sem teszi le azt 
a vizsgát.. . 

8* 
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Sári: Az rémes volnál 
Lacit Pedig nem fogja letenni. Ma dél-

előtt kikérdeztem, — olyan rémes ostoba-
ságokat mondott. Én mondom: a papa me-
gint el fog bukni. 

( Csengetnek.) 
Sári: Valaki jön. 
Laci: Remélem, a papa házitanítója. Ez 

a házitanító se az igazi. Nem elég szigorú. 
A papa ad neki két szivart és akkor egész 
óra alatt beszélgetnek. 

2. JELENET 
Laci, Sári, Kövesi 

Kövesi (hangja kívülről): Itthon van a 
nagyságos ur? 

Sári: Ez nem a házitanító. Ez a Dezső 
bácsi. 

Laci: El akarja csalni a papát a kávé-
házba. Na de abból nem lesz semmi. 

Kiivesi (belép): Szervusztok, gyerekek. 
Sári: Kisztihand. 
Laci: Kezét csókolom. 
Kövesi: A papa itthon van? 
Laci: Miért tetszik kérdezni? 
Kövesi: Kérlek Laci fiam, mondd a papá-

nak siessen, mert a Révész már vár ben-
nünket. 

Laci: Hol? 
Kövesi: Hát hová megyünk mi minden 

vaisárnap délután. Már tiz éve, hogy együtt 
van az alsóspárti. 

Laci (határozottan) : A papa ma nem me-
het el a kávéházba. 

Kövesi: Beteg? 
Laci : A papának ma más dolga van 
Kövesi : Vasárnap ? 
Laci : Különben majd a papa megmondja 

a Dezső bácsinak. (Beszól a jobboldali aj-
tón.) Papa ! Papa, légy szives, gyere csak ki. 

3. JELENET 
Előbbiek, Ligeti 

Ligeti (tankönyvvel a kezében kijön, fá-
radt és szomorú. A fiával a köveik-izőkben 
mindig tisztelettel vegyes jélelemmel beszél): 
Mi az Lacikám, már itt a házitanító ? Te 
vagy az Dezső ? 

Kövesi : Érted jöttem Ödön. 

HITESSZERES 
zsíros, pattanásos 
arc ápolására egyedül biztos hatású a 

Gelée de Pureté 
a legkiválóbb arctisztító és finomító 

Kapható minden gyógytárban é s drogériában. 
Magyarországi r r i i i • > A m r 

főraktár : ™ ™ 
gyógyszertár . B u d a p e s t VI, Klrály-ut<*a 12. sz. 
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Ligeti (Laci háta mögött ijedten int Ró-
vesinek, hogy egy szót se). 

Kövesi (türelmetlenül) : Hát mi lesz a mai 
kártyapartival ? 

Laci (szigorúan néz apjára): Papa, te ma 
a kávéházba akarsz menni ? 

Ligeti : Hát hogy képzeled Lacikám, hogy 
én elmegyek kártyázni, amig nem tudom a 
leckét. 

Ligetiné: Gyertek uzsonnázni. 
Ligeti: Csak mejetek uzsonnázni gyerekek, 

én majd itt tanulok addig. (Leül. kétségbe-
esetten magolni kezd.) A Missisipi baloldali 
mellékfolyói . . . 

Laci : Majd ozsonna után visszajövök és 
kikérdezlek. 

Ligeti : Jól van Lacikám. 
Laci és Sári (balra be). 

4. JELENET 
Kövesi, Ligeti 

Ligeti (magol): A Missisipi baloldali mel-
lékfolyói . . . a Missisipi . . . (Leteszi a 
könyvet, behunyja a szemét, rettenetesen 
erőlködve.) A Miss . . . A Miss . . . A Miszt-
kiszni baloldali mellékfolyói . . . 

Kövesi (csodálkozva): Mi az a Miszt-
kiszni ? 

Ligeti : Az egy fölyó Amerikában. 
Kövesi : És mi közöd neked a baloldali 

mellékfolyókhoz ? 
Ligeti : Attól kapok én jobboldali guta-

ütést. Meglátod. (Újra elkezdi a magolást, 
valami érthetetlen szöveget dúdolva.) 

Kövesi: De hát mit csinálsz te itt tulaj-
donképen ? 

Ligeti : Nem imádkozom. Tanulok. (Két-
ségbeesetten.) Tudod, mióta vagyok én ott 
a Miszkiszni baloldalán ? Es nem vagyok 
képes átmenni a jobboldalra. 

Kövesi : Minden vasárnap délután együtt 
vagyunk a kávéházban és egy szót se szól-
tál arról, hogy újra iskolába jársz. 

Ligeti : Majd még hencegek is azzal, hogy 
megbuktam a vizsgán. 

Kövesi: Már megbuktál? 
Ligeti : Kétszer. Most megyek neki har-

madszor. , 
Kövesi : És most ? 
Ligeti : A fiam jóban van az igazgatóval. 

Beszélt vele. Talán átcsuszok. 
Kövesi : És miért akarod letenni azt a 

vizsgát ? 
Ligeti : Nem passzióból. Az ugy volt : ná-

lunk a cégnél tavaly megüresedett a főköny-
velői állás, mert a főkönyvelő meghalt bá-
natában. Amikor ezt én meghallottam, bero-
hantam a főnökhöz és azt mondtam: Schoss-
berger ur, most, hogy a szegény jó főköny-
velő barátom meghalt, remélem, ezt az ál-
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lást nem kapja meg más, mint én, aki már 
liz éve várok erre a szerencsétlenségre. Erre 
azt mondja a főnök : nézze Ligeti, a mi cé-
günknél a könyvelő mindig érettségizett em-
ber volt, de magának tudtommal csak hat 
polgárija van. 

Kövesi : Aha, értem, — erre te feltetted 
magadban, hogy leteszed a vizsgát. 

Ligeti : Feltettem. De letenni már nem 
tudtam. Most megyek neki harmadszor a 
vizsgának ! És ha most is megbukom, akkor 
vége, akkor más kapja meg az állást és én 
nem merek a%gyerekeim szeme elé kerülni. 

Kövesi : Az előbb csak hallgattam, hogy 
hogy beszél veled a Laci. Ugy veszem észre, 
nincs előtte semmi apai tekintélyed. 

Ligeti : Hát hogy legyen ? A fiam egy osz-
tállyal lejebb jár és mégis mindent. jobban 
tud, mint én! Ez borzasztó ! (A könnyeit 
törülgeti.) 

Kövesi : Olyan jó tanuló a fiad ? 
Ligeti : A legjobb az osztályában. Sajnos. 

(Kétségbeesetten.) Nem mondhatom neki, 
hogy ez a lecke nehéz, mert ő egyszer elol-
vassa és már tudja. 

Kövesi (nevetve): Értem már a helyzetet. 
A fiad mindent jobban tud, mint te és ő 
most visszaél ezzel. 

Ligeti : Olyan szigorú hozzám az a gye-
rek, azt el se tudom neked mondani. 

Kövesi: Biztosan Ígértél neki valamit, ha 
leteszed a vizsgát. 

Ligeti : Egy ródlit és egv tennisziitőt. 
Kövesi: És mit fog kapni? 
Ligeti (körülnéz, aztán súgva) : Ha lete-

szem a vizsgát, először is két pofont kap, 
azért, mert olyan szigorú volt hozzám. De 
félek, hogy ebből a két pofonból nem lesz 
semmi. Ilyet még nem is láttam ! Minél töb-
bet tanulok, anál kevesebbet tudok! (Szo-
morúan.) Rémes. 

Kövesi : És nem kaphatod te meg ezt az 
állást vizsga nélkül ? 

Ligeti : Eleget könyörögtem annak a gaz-
embernek. 

Kövesi : Ki az a gazember ? 
Ligeti : Hát ki lehet ? A főnököm. A 

nagyságos Scliossberger ur. 
Kövesi : És azt mondja, muszáj letenni a 

vizsgát ? Miért olyan fontos az neki ? 
Ligeti : Azt mondja, hogy egy ilyen nagy 

cégnél, mint a mienk, legalább egy müveit 
embernek kell lenni ! (Dühösen.) De ő nem 
akar müveit ember lenni, nem ! Mert ő min-
den rosszat csak az alkalmazottainak kíván! 

Kövesi (az óráját megnézve): Az idő mú-
lik. Hát jössz a kávéházba, vagy . , . 

Ligeti: Pszt. 

Kövesi: Mi az? 
Ligeti: Ne olyan hangosan. (Súgva.) A 

gyerekek mindjárt elmennek a moziba, ak-
kor titokban meglógok egy kicsit hazulról. 

(Csengetnek.) 
Kövesi: . Valaki jön. 
Ligeti: A házitanító. 
Kövesi: Az is van? 
Ligeti: Mikor nem ment a tanulás, a fiam 

fogadott mellém egy házitanitót. 
Kövesi: Miért nem a Laci tanít téged? 
Ligeti: Isten íments. Ez a tanitó legalább 

nem olyan szigorú hozzám. De ha a Laci 
jön és azt imondja, hogy ki akar kérdezni, 
már remegek, ö kérdez valamit. Én felelek 
valamit. Akkor ő rámnéz és gúnyosan moso-
lyog és azt mondja: „Papa, a földrajzt vedd 
át még néhányszor, mert ez még gyatrán 
megy. És a számtant és a vegytant is vedd 
át, mert az is gyatrán megy." Gyatrán. Más 
szót nem is használ. Rémes. 

5. JELENET. 
Előbbiek, Stramm. 

Stramin (jókedvű, kövér ember): Alászol-
gája. 

Ligeti: Jónapot, tanár ur. (Bemutatja.) 
Stramm ur, a házitanitám; Kövesi ur, a ba-
rátom. 

Stramm: Stramm vagyok, örvendek. Na, 
Ligeti úr, hogy megy a tanulás? 

Ligeti: Képzelheti. (Keserűen.) Már vala-
mivel kevesebbet tudóik, mint tegnap. 

Kövesi: Mondja, kedves tanár ur, .még 
vasárnap se ad pihenőt az én szegény bará-
tomnak? 
V W V W W W W "V 
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Stramm: Tessék elhinni, én nem tehetek 
róla. 

Ligeti (siránkozva): Ez igaz. ö nem tehet 
róla. Csak a Laci! Olyan szigorú hozzám az 
a gyerek. 

Stramm: Az ugy van, kérem. 'A Laci kitűnő 
tanuló és azt hiszi, hogy másnak is olyan 
sokat kell tudni, mint neki. 

Ligeti: Nem kunszt, ha többet tud, mint 
én, hiszen harminc évvel fiatalabb! Külön-
ben hagyjuk ezt. A legjobb, ha te, Dezső, 
lemész a kávéházba 'kártyázni, mi pedig el-
kezdjük a tanulást, mielőtt a gyerekek 
visszajönnek. 

Stramm (vágyakozón): Kártyázni tetszik 
menni? Ha nem volna holnapután a Ligeti 
ur vizsgája, akkor én ilyenkor vasárnap dél-
után semmi pénzért nem adnék órát, mert 
már évek óta minden vasárnap alsózni szok-
tunk baráti körben négyedben. 

Kövesi: Megjegyzem, lehetne hármasban 
is. 

Stramm: Persze' hogy lehetne hármasban 
is. 

Ligeti: Milyen jó volna. De a Laci a mult 
héten elzárta a kártyát. 

Stramm (egy pakli kártyát húzva ki a zse-
béből): iNálam mindig van kártya. 

Kövesi: Akkor nagyszerű. Kezdjünk hozzá. 
Ligeti: De ha a Laci bejön, gyorsan el-

dugni a kártyát. 
(Kártyáznak.) 

Stramm: Az az egyórai tanulás már nem 
olyan fontos, legfeljebb egy fokkal rosszabb 
lesz az a bizonyítvány. 

Ligeti (kártyázás közben): A fő, hogy át-
csússzak. A többit nem veszem olyan szigo-
rúan. Fontos nekem a jó bizonyítvány? Mi 
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vagyok én, szakácsné?.. . Bemondom a 
trullt, az uítimót, a százast, a kétszázast és 
az összes adut. 

Kövesi: Hogy érti ezt a mesterséget. 
Ligeti: Bár a földrajzt tudnám ilyen jól. 

(Kártyáznak, egyszerre odakinn a Laci 
hangja.) 

Laci: Siess, Sári, mert elkéssük a mozit. 
Addig bemegyek a papához és kikérdezem őt. 

Ligeti (izgatottan): Hamar eldugni a kár-
tyát! Te pedig, Dezső, bujj el valahová. Mert 
ha itt lát, nem megy el a moziba! (Elbujtatja 
Kövesit egy spanyolfal mögé.) Aztán csende-
sen maradj itt és nehogy elnevesd magadat. 

K5vesi: Miért nevetnék? 
Ligeti (szomorúan): Nem hallottad? A Laci 

ki akar kérdezni a leckémből. 
Kövesi: És az olyan mulatságos lesz? 
Ligeti: iNekem nem. Pszt. (Gyorsan leöl és 

morogva magolni kezd.) 

6. JELENET. 
Előbbiek, Laci. 

Laci: Jónapot, tanár ur. 
Stramm: Jó napot, Lacika. Éppen szorgal-

masan tanulunk. 
Laci: Ráfér a papára. (Körülnéz.) A Dezső 

bácsi elment? 
Ligeti: Lacikám, én úgy el voltam mé-

lyedve a tanulásban, hogy azt se tudom, itt 
van-e vagy elment. 

Laci: Papa, nekem nincs jogom beleszólni 
a dolgaidba, de ez a Dezső bácsi csak köny-
nyelműségre csábit téged. Ilyenkor, vizsga 
előtt, ez nem a megfelelő társaság. Papa, 
légy szives, adj ötvenezer koronát két mozi-
jegyre. 

Ligeti (boldogan): Tessék, fiacskám. 
Laci: De hiszen ez százezer korona! 
Ligeti: Azt akarom, hogy nézz meg két elő-

adást egymásután. Általában nem tudom, 
miért nem jársz egy kicsit szórakozni. Egy 
ilyen nagy flu, mint te és egész nap otthon 
ülsz. Mire való ez? 

Laci (szigorúan): Én nem érek rá szóra-
kozni. Mert első a kötelesség. 

Ligeti: Persze. 
Laci: Éppen ma határoztam el, hogy az 

idén két vizsgát teszek le egy év alatt. 
Ligeti: Lacikám — egyet talán helyettem. 
Laci: Megyek a moziba . . . 
Ligeti (félre): Hál' Isten. 
Laci: De mielőtt elmegyek . . . 
Ligeti: Jaj. 
Laci: Még kikérdezlek. Remélem, tanár 

úrnak nincs kifogása ellene? 
Stramm: Ó, kérem. 
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Ligeti: Lacikám, nem lehetne azután, ha 
hazajöttél a moziból? 

Laci (könyörtelenül): Azután majd még-
egyszer. 

Ligeti: Nem lesz az sok? Nem lustaságból 
mondom, de nem akarom (a spanyolfal felé 
néz), hogy kinevessenek. 

Laci: A tanár ur előtt nem kell szégyelned 
magadat és tudtommal más nincs itt. 

Ligeti: Persze. Tudtoddal más nincs itt. 
De késő van, mindjárt kezdik az előadást. 

Laci: Mindjárt megyek, csak előbb össze-
vissza kérdezek pár kérdést. 

Ligeti (megadva magát sorsának): Jó. És 
én majd össze-vissza felelek. 

Laci : Hát vegyük előbb a vegytant. 
Ligeti (rezignáltán) : Vegyük. 
Laci : Vagy ne azzal kezdjük ? 
Ligeti: Nekem mindegy. (A házitanitó-

hoz) : Stramm ur, súgjon. 
Laci : Mi a viz vegyi képlete ? 
Ligeti (erőlködve): A viz vegyi képlete... 
Laci (szigorúan): Szóval nem tudod? 
Ligeti : Miből gondolod, hogy nem tu-

dom ? Sőt. (Kétségbeesetten): Stramm ur, 
súgjon. 

Laci : Hát milyen elemekből áll a viz ? 
Mi van a vizben ? 

Ligeti : Viccelsz, Lacikám. Hát mi volna 
a tiszta vizben ? Viz. 

Laci (gúnyosan): Bizonyos elemek talán 
mégis vannak benne ? 

Ligeti : Pesten. Ahol nem tiszta a viz. 
Laci : Gondolkozzál, papa, egy kicsit. Mi 

van a vizben ? 
Stramm (súgja) : Hydrogén. 
Ligeti (erőlködve) : Hid . . . 
Laci: Na? 
Ligeti : Hid ? (Dühösen a házitanító 

felé): De a hid az nem a vizben van, ha-
nem a viz fölött. Hajók vannak a vizben. 

Laci : Papa, papa ! 
Ligeti (félre): Csak ne nézne rám ez a 

flu ilyen gúnyosan. 
Laci : Várj, majd segitek. A vizben van 

két rész hyd . . . 
Ligeti (rettenetesen erőlködve): Hiddö... 
Laci : Hydro . . . 
Ligeti (rácsapva): Hydroplán I 
Laci : Talán hydrogén. 
Ligeti : Persze, hydrogém. 
Laci : És mi van még benne ? Egy rész... 
Stramm (sug) : Ox . . . 
Ligeti : Ox ? Ezt nekem mondja ? 
Laci : Oxigén. Na, ez elég gyatrán megy. 
Ligeti : „Gyatrán". Már vártam, mikor 

fogja mondani. 
Laci : Szóval a viz vegyi képlete : H2O. 
Ligeti (értelmetlenül pislogva): Hogyne. 
Laci : Na térjünk át valami más tan-

tárgyra. A földrajzot hogyan tudod ? 
Ligeti : Nem olyan perfektül, mint a 

vegytant, de azért azt is tudom. 
Laci : Majd meglátjuk. Hát : hol van 

Newyork ? 
Ligeti (kedélyesen) : A Newyork ? Itt az 

Erzsébet-körut és Dohány-utca sarkán. 

Laci (szigorúan): Mindig a kávéházon 
jár az eszed. Én azt kérdeztem : Newyork 
amerikai város hol van ? 

Ligeti : Amerikában. 
Laci : Amerika nagy. 
Ligeti : Elég baj az nekem. 
Laci : Hol van San-Francisco ? 
Ligeti (erőlködve): San... San...(Stramm-

ra néz.) 
(Stramm (súgni akar, de Laci ránéz, mire 

zavartan köhög). 
Ligeti (dühösen): Szép kis súgás. 
Laci : Hol van tehát San-Francisco 1 
Ligeti : Olaszországban. 
Laci (gúnyosan): Ugy. És Olaszország-

nak melyik részén ? 
Stramm (a fejéhez kap). 
Ligeti (félreérti ezt): A felső részén. 
Laci (gúnyosan): Nagyon jó. Büszke le-

hetsz a földrajztudományodra. 
Ligeti (szerényen) : Hát ha az ember ta-

nul, akkor tud is. 
Laci (dühösen): Na, nekem elég volt! 

Én megyek a moziba. Amig visszajövök, a 
tanár ur majd megmagyarázza neked, hogy 
hol van San-Francisco. Mondhatom nagy 
földrajztudós vagy te, papa. 

Ligeti (kétségbeesetten) : Már megint gú-
nyolódik. Ugy látszik, nem jól mondtam. 

Laci (szigorúan): Papa, mielőtt el-
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megyek, én csak azt mondom, hogy tudod, 
hogy megy nálad a tanulás ? 

Ligeti : Tudom. Gyatrán. 
Laci (tetőtől talpig végigmérve apját): 

Nagyon gyatrán. (Sarkon fordul és ki.) 
Kövesi (előbújva): Nahát, hogy ez a fiu 

hogy beszél veled ! Na de, üljünk le kár-
tyázni. 

Ligeti (kinéz az ajtón, aztán az ajtót be-
csukva): Elment. Leülhetünk. (Hirtelen 
dühösen) : Jaj, csak tegyem le a vizsgát, 
hogy ezt a Lacit, hogy pofonvágom ! — de 
nem gyatrán ! — Hanem alaposan ! 

(Függöny egy pillanatra le!) 
II. RÉSZ 

(Két gongütés után a függöny újból széjjel-
nyilik.) 

1. JELENET 
Ligetiné 

Ligetiné (kétségbeesetten fel-alá futkos a 
szobában) : Jaj, Istenem, jaj, Istenem, jaj, 
Istenem.. . (Megnézi az óráját, a telefon-
hoz siet, izgatottan) : Halló . . . kérem a 
mentőket . . . igen a mentőket.. . halló . . . 
Mentők ? . . . örvendek. Itt Ligeti könyvelő 
n e j e . . . kérem, nem törtéirt a délutáni 
órákban valami öngyilkosság? (Felsikoltva): 
Hogyan ? történt ? . . . úrilány ? — férfi 
nem ? — nem ? . . . két úrilány lett ön-
gyilkos, — hálásan köszönöm. (Leteszi a 
kagylót, tovább futkos a szobában.) 

2. JELENET 
Ligetiné, Laci 

Laci : A papa még nem jött meg ? 
Ligetiné : Nem. 
Laci s Akkor bizonyos, hogv megint meg-

bukott. 
Ligetiné : Bánom én. (Zokog.) 
Laci : Mama, te elfelejted, hogyha a 

papa most is megbukik, akkor vége min-
dennek. 

Ligetiné : Csak már látnám szegény pa-
pát élve. (Sirva.) Nekem olyan rossz sej-

KE R ÉSZTÉ LX 
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telmeim vannak. A papa ma a reggelinél 
olyan finoman beszélt velem. Mielőtt el-
ment, olyan hosszan csókolt meg, külön-
ben ez nem tartozik rád. (Könnyeit le-
törölve, remegő hangon) : Laci, én nem 
akarok neked szemrehányást tenni, de ha a 
papának valami baja lesz, annak te leszel 
az oka. Szegény papát a halálba kergetted 
ezzel a rettenetes szigorúságoddal. 

Laci: Majd mindjárt megtudok mindent. 
(Indul.) 

Ligetiné (felsikoltva): Hová mész. Az 
Istenért ! A férjem után most a fiamat is 
elveszítsem ? 

Laci : Nyugodj meg, mama. Én csak az 
iskolába megyek. Beszélek a papa tanárai-
val. Talán még nem késő. Talán mégis át-
engedik a papát kegyelemből az én ked-
vemért. Szerencséje a papának, hogy ilyen 
fia van, mint én vagyok, azt mondhatom. 
(Büszkén el balra.) 

Ligetiné (utána): Laci, várj még egy pil-
lanatra. . . Istenem, Istenem.. . (Balra el 
Laci után.) 

3. JELENET. 
Ligeti, Stramm. 

(Szin egy pillanatig üres, aztán lassan, 
óvatosan nyilik a jobboldali ajtó.) 

Stramm (lábujjhegyen, óvatosan jön 
elől, aztán hátraszól): Nincs itt senki. 

Ligeti (csak a fejét dugja be): Biztos? 
(körülnéz, bejön. Sápadt, fáradt, szomorú. 
Szinte leroskad egy székbe.) 

Stramm (szintén leül.) 
Ligeti (hosszú szünet után, sóhajtva): 

Ajajaj. 
Stram (szintén sóhajtva): Hát bizony 

igy van ez. 
Ligeti (minden szó után óriási szünete-

ket tartva): Bizony. Sajnos. De mit csinál-
jak? Elvégre. Na nem igaz? 

Stramm: Hogyne. 
Ligeti: Na ugv-e? És mégis. — I>e tehe-

tek én róla? 
Stramm: Á. 
Ligeti (fejét csóválva): Szszsz. Ilyesmi. 

— Megint. — Jóllehet. — És hiába. (Köny-
nyeit törölgetve): Rémes. 

Stramm: Ligeti ur, legyen férfi. Ugy vi-
selkedik, mint egy gyerek. 

Ligeti (könnyezve): Hát hogy viselked-
jék vizsga után? 

Stramm: Érdekes, hogy éppen földrajzból 
bukott meg. 

Ligeti: De még milyen érdekes. 
Stramm: Az volt a baj, hogy nem tudta 

neki megmutatni a térképen, hogy hol van 
San Francisco. 
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Ligeti: Már az első kérdésnél láttam, 
hogy a földrajztanár pikkel rám. 

Stramm: Nem is emlékszem: mi volt az 
első kérdés? 

Ligeti: Hogy hol van Jeruzsálem? (dü-
hösen): Hol van Jeruzsálem, — ilyesmit 
nem kérdeznek ok nélkül egy embertől. 

Stramm: A földrajztanár nem antisze-
mita. Véletlenül tudom, hogy zsidólányt 
vett feleségül. 

Ligeti: És azt rajtam bosszulja meg? Hogy 
jövök én ahhoz? 

Stramm: Hát ami történt, megtörtént. 
Most már a legjobb lesz behivni a nagysá-
gos asszonyt iés a Lacikát . . . 

Ligeti: Megálljonl — meg akar ölni? 
Stramm: Egyszer csak meg fogják tudni. 
Ligeti: Egyszer. De nem rögtön. •— Nézze, 

a feleségemnek majd csak megmondom, de 
a gyerekeknek, — pláne a Lacinak, arról 
momentán szó sem lehet. Nem mondom, 
majd ha egy kicsit összeszedtem maga-
mat . . . 

Stramm: Legjobb volna talán, ha én most 
távoznék. 

Ligeti: Bár én távozhatnék. De hát isten 
vele, tanár ur. Majd csak elintézem vala-
hogy a dolgot. Eleinte hazudok, hülyének 
tetetem magamat, később lassan bevallók 
mindent, éppenugy, mint a múltkor. Elég 
nagy praxisom van ebben. Sajnos. 

Stramm: Bizony már harmadszor tetszett 
megbukni. 

Ligeti: Egyik bukás a másik után. Egy 
színigazgatónak is sok volna, — nem egy 
könyvelőnek. Na isten vele tanár ur. Isten 
vele Stramm ur. Kérem, ne haragudjon rám 
azért, hogy nem hoztam tul nagy dicsőséget 
magára, de senkinek se fogom mondani, 
hogy magánál tanultam 

Stramm: Haragudni? Én nekem igazán 
nincs okom haragudni aziért, mert Ligeti 
ur megbukott. (Széles mosollyal és kezeit 
dörzsölve.) Én öt millió koronát nyertem 
ezen. 

Ligeti: Micsoda? 
Stramm: Én tegnapelőtt este a kártya-

parti után, mikor hazamentünk a Kövesi 
úrral, öt millió koronába fogadtam, hogy 
Ligeti ur megint meg fog bukni a vizsgán. 
Hál Isten, megnyertem a fogadást. 

Ligeti: Most értem, hogy miért mosolygott 
maga folyton a vizsgán. Minél nagyobb 
hülyeséget mondtam, maga annál jobban 
mosolygott. 

Stramm: Kérem, öt millió korona az pénz. 
(Nevetve): Bár még egy pár ilyen tanítvá-
nyom volna. Alászolgája. (El.) 

Ligeti (utánanézve): Szép kis házitanító. 
Kontreminbe megy a tanítványával szemben. 

4. JELENET. 
Ligeti, Ligetiné. 

Ligeti (sóhajt): Ajajaj, mi lesz itt. 
Ligetiné (be, boldogan): Ödön! Csak-

hogy hazajöttél élve. 
Ligeti (megdöbbenve): Élve? Hát máskép 

is jöhettem volna haza? 
Ligetiné (izgatottan): Hát mondd! — Be-

szélj! — Mi volt az iskolában? Letetted a 
vizsgát? 

Ligeti (savanyúan): Igen. Megint letettem 
a vizsgát. Még pedig alaposan. 

Ligetiné: Mi az, csak nincs baj? 
Ligeti: Itthon van a Laci? 
Ligetiné: Igen. 
Ligeti: Akkor baj van. 
Ligetiné: Már megint? 
Ligeti: Nézd mama, én neked megmon-

dom őszintén, én már nem vagyok egy mai 
fiatalember . . . 

Ligetiné: Tudom. 
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Ligeti: Na látod. Én már nem tudok 
annyi ujat tanulni. Én már örülök, ha nèm 
felejtem el azt, amit eddig tudtam. 

Ligetiné: Szóval megint megbuktál. 
Ligeti: Nem tanúsítottam kielégítő elő-

menetelt 
Ligetiné (sopánkodva): Megbuktál, megint 

megbuktál. 
Ligeti (idegesen): Megbuktam. — Ez már 

miniszterelnökökkel is előfordult. 
Ligetiné: De hát miért buktattak meg a 

tanárok? 
Ligeti: Szokásból. — És a földrajztanár 

pi'kikelt is rám. Képzeld, azzal kezdi, hogy 
hol van Jeruzsálemi... (odakinn a gyere-
kek hangja.) Mama, neked mindent meg-
mondtam, de igérd meg, hogy a gyerekek 
előtt egy szót se! 

Ligetlné: De mit mondasz majd a Laci-
nak? 

Ligeti: Majd össze-vissza beszélek min-
denféle butaságot. Ma már benne vagyok. 

5. JELENET. 
Előbbiek, Sári, Laci. 

Sári: Kezét csókolom papa. 
Ligeti : Szervusz (Sárikám. 
Laci (várakozóan) : Kezét csókolom papa. 
Ligeti : Szervusz Lacikám. 
Laci : Hát mi újság papa ? 
Ligeti : Még nem olvastam a mai újságo-

kat. 
Laci : Nem az újságokról vian szó, hanem 

arról, hogy letetted-e ? 
Ligeti : Hogyne. Letettem. 
Laci, Sári: Letetted? 

Szerénység. 
Közéig születésem napja: 
Autót nem adhat nekem, 
Akkor inkább Najád pudert, 
Najád parfüm-öt vegyen l 
Aztán egy pár Najád szappant, 
Najád krémet: Brázayt, 
E kis kincsek túlhaladják 
Szívem leghőbb vágyait. . . 

Ligeti : Még az előszobában. 
Laci : Mit ? 
Ligeti: A kabátomat, (vérfagyasztóan) 

Haha. Jó vicc ugy-e ? 
Laci (vigan): Jól van papa, úgyis tudom, 

hogy most az egyszer letetted a vizsgát. 
Ligeti : Ugy. És honnan tudod te azt ? 
Laci : Az előbb láttam Stramm urat. Egy 

konflisba ült és az arca csak ugy ragyogott 
az örömitől. 

Ligeti: Azt elhiszem, öt milliót keresett 
ezen az üzleten. 

Ligetiné : Miféle üzleten ? 
Ligeti : Kontremin üzleten. 
Laci : Nagyon szégyeltem volna, ha most 

se tetted volna le a vizsgát. Gratulálok, 
papa. 

Sári : Én is gratulálok, papa. 
Laci : Na, most hogy érzed magadat ? 
Ligeti : Mint az esküvőmön. Mindenki 

gratulált, csak én tudtam belülről, hogy 
nincs okuk gratulálni. (Mint előbb.) Haha. 

Laci : Most pedig lássuk a bizonyítványt. 
Ligeti (félre): Ajaj. Kezdődik. 
Laci : Mutasd. 
Ligeti : Mit ? 
Laci : A bizonyítványt. 
Ligeti : Ja a bizonyítványt ? Azt még ott 

tartották. 
Laci : Ott tartották ? Miért ? 
Ligeti : Lehet, hogy még egy kicsit gyö-

nyörködni akartaik benne. Azt mondta az 
igazgató, hogy nincs még egy olyan bizo-
nyítvány, mint az enyém. 

Laci : Olyan jó, vagy olyan rossz ? 
Ligeti : Lacikám, nagyszerű műsor van 

ma a moziban. Nem mennél moziba ? 
Laci : Köszönöm, nein. Én jobb szeret-

ném látni azt a bizonyítványt, amelyikben 
benn áll, hogy letetted art a vizsgát. 

Ligeti : Azt én is szeretném látni. 
Ligetiné (súgva) : Ödön, egyszer csak meg 

kell mondani. 
Ligeti (elszánva magát): Jól van. Meg-

mondom neki. De te maradj a közeiben. — 
Nézd Lacikám, beszéljünk őszintén. Nézizük 
meg, mi történt. A földrajztanár annak ide-
jén egy zsidó lányt vett feleségül és azt most 
én velem éreztette. Képzelheted, hogyan 
pikkel rám ez az ember, ha . . . 

Laci (fölényesen) : Hagyjuk ezt papa. Ha 
te a földrajztanár feleségénél kezded, akkor 
már úgyis tudom, hogy mi történt. 

Ligeti : Lacikám hová mész ? 
Laci : Az iskolába. Beszélek a tanáraid-

dal. Azoktól majd hamarabb megtudom az 
igazat. (Balra el.) 

Ligetiné : Ezt a fiút nehéz .becsapni, en-
nek annyi esze van. 

Ligeti:" Hogy kitől örökölte? — Arról 

¥ 1 A u n i r I ) ORl és HÖLGY FODRÁSZ ERZSÉBET-KÖRŰT 29. 
I f t A l V l l l r H MANIKÜR« HAJFESTÉS A l l ROYAL-ORFEUM MELLETT 
U i l l l l / L L H L-QRKAl HENNÁVAL jj^ F I Ó K Ü Z L E T : S I Ó F O K 
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még egyszer beszélünk nyogodtabb idők-
ben. (Hirtelen.) De mi lesz itt, ha ez a gve-
rek hazajön. (Meglátva a szobába jobbról 
berontó házitanitót.) Mi az Stramm ur? 

6. JELENET 
(Előbbiek, Stramm.) 

Stramm (szuszogva, lihegve, levegő után 
kapkodva): Kövesi ur, Nagyságos asszonyi 
Egész uton ugy rohantam, hogy már a 
lépcsőn alig birtam felfelé jönni. 

Ligeti: Lefelé könnyebben megy majd. 
(Fenyegetően.) Kontremin ur! 

Stramm: Nagyságos asszonyom. Ligeti ur! 
Ligetiné (ijedten): Stramm ur az istenért, 

szedje össze magát, mi baja van ? 
Ligeti: Hagyd, nincs ennek semmi komoly 

baja, csak megbolondult örömében. Mert 
sok pénzt kapott egyszerre. 

Stramm (levegő után kapkodva): Kérem, 
nem én, hanem ön. Ligeti ur. (Lihegve.) Az 
egész város önről beszél, önről. Ligeti 

Ödönről. (Fuldokolva.) ötvenezer, ötven-
ezret tetszett örökölni. 

Ligetiné (felsikolt) : Örököltünk. Hála 
isten, ötvenezret 1 

Ligeti: Mit örülsz még? Várd meg, hogy 
ötvenezer micsodát. 

Stramm (lihegve) : ötvenezer, ötvenezer 
dollárt. 

Ligetiné: Dollárt? 
Ligeti : Most már örülhetsz. (Boldogan.) 

ötvenezer dollárt. 
Stramm: Itt van benn az újságban. 
Ligeti: A pénz? 
Stramm: Nem, a cikk. Ligeti Ödön köny-

velő példátlan szerencséje. Egy nagynéni, 
bizonyos Holzingerné . . . 

Ligeti : A Berta néni I Meghalt ? Szegény 1 
(Boldogan dörzsöli a kezét.) 

Stramm (az újságot lobogtatva): özvegy 
Holzingerné. A vagyonának a felét, ötven-
ezer dollár értékben önre hagyta. 

Ligetiné (boldogan, az újságot olvasva) : 

Lábfájások — A Szent Rókus Lábsó uj lábat csinál 
Elegendő, ha egy csekély mennyiséget ebből a láb-

sóból beleteszünk egy lavór meleg vizbe és áztat juk a 
fájós lábat 10—15 percig. Ezen idő múlva a láb dagadt-
sága, zuzódása, a kínzó égető érzések egy csapásra meg-
szűnnek és többé ú j ra el nem kezdődnek. 

Hosszabb áztatás megpuhí t ja a tyúkszemet és 
bfirkeményedéseket annyira, hogy azok könnyűszer-
re l , k é s vagy borotva n é l k ü l eltávolíthatók. 

A legégetőbb, legmakacsabb lábfájások, fa-
gyáaok elmúlnak a Szent R ó k u s Lábsó hasz-
nálata által. A Szent Kókus Lábsó a lábat töké-
letesen (íjjá alakít ja, a lábat a legjobb állapotba hozza. 

úgyhogy a szük cipő, sőt az u j cipő is éppen olyan ké-
nyelmes lesz, min tha évekig hordta volna. Megszabadítja 
ö n t a láb különböző zavaraitól, annyit járkálhat , ameny-
nyit akar , gyalogolhat vagy állhat egyhelyben órákig, a 
fáradtság vagy fájdalom legcsekélyebb érzése nélkül. 

ügy nagy c s o m a g Szen l Rókus Lábsó 
ára 16 e z e r korona . Kapható minden gyógyszer-
tárban. Ha nem kapná, forduljon a magyarországi kél 
viselethez : Szent R ó k u s gyógyszertár B. I 
Budapest, VII, Rákóczi-ut 70. Telefon : József 106—34 

t gyógyszertár II. 
Telefon : Józsi 

Vidékre a pénz előzetes beküldése mellett 
18 ezer korona, utánvét 23,500 korona 
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Ödön, itt áll! A vagyonának egyik felét, öt-
venezer d o l l á r t . . . 

Ligeti : És ki kapta a másik felét ? 
Stramm: ötvenezer dollárt jótékonycélra. 
Ligeti : Csekélység. Kevesebb nem is lett 

volna elég ? Erről ráismerek a Berta nénire. 
Miért nem volt addig jótékony, amíg élt ? 
Most már az én kontómra könnyű neki jó-
tékonynak lenni. 

Sári (ki egy pillanatra kiment jobbra, 
most vissza) : Papa, egy szolga hozta ezt az 
irást az amerikai követségről. 

Ligetiné (az irást olvasva, boldogan): ök 
is azt irják, hogy ötvenezer d o l l á r . . . 

Ligeti: Mi az, ujabb ötvenezer dollár? 
Hát ez most már igy fog menni ? (Az Írásba 
belenézve bosszúsan.) Holzínger Miksáné. 
(Csalódottan.) Mit akarsz, ez ugyanaz az 
ötvenezer dollár, amiről az újság ir. 

Ligetiné (az irást olvasva): Az örökhagyó 
San Franciscóban halt meg. — Ödön, tudod, 
hogy hol van az ? 

Kéthónapos tanfolyam urinöknek 
Kalapkészités, szabászat, varrás, modellkészltés. Ipari lag 
vizsgáztatok. Dob-u 73, Erzsébet-kőrúttól harmadik ház. 
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A l e g s i k k e s e b b a n g o l , f r a n c i a é s 
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Vas-, rézbutorok 
Ä D R O H Á S Z K A G Y Á R 
szállít : r VI. Gróf Zichy Jenö-n. 48. 

R 

sodrony ágybetétek, 
ö s s z o c s u k ó s 
l ego lc sóbban 

ITÜAC7AIT A n AC m f l v é s z t m f l t ő m é s e , h a r i s -
V W \ S L Í \ n l \ W \ ù n y á k m f l v é s x i j a v í t á s . 

Dr. KASSAINÉ: l p a r m f i v é s z e t t m ű h e l y é b e n 
VII, L f l v 5 1 d e - t é r 1 . sz. T e l e f o n : J ó i s e í 9 5 — U . 

S v O l t T ^ n 1 A f Hajszálak végleges eltávoll-
B e c I l C H U U • tésa felelősséggel kenöca-
csel . Képzett arcftpolás minden arctisztátalanságnál* 
SzemBleslrtás. Posta) szétküldés . Gyorshatásu szeplő-
elleni krémek. Kovácsné kozmetikája , Rákóczl-nt 86.1. 

T 7 r Z Í V C J T * --<ll»*tArgvuk 
ü l Li U Ö 1 evfteszkttzHk 
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-választékban gyári árban 
S C H L E I F E R EZÜSTÁRUGYÁR 
VIL. Kazlnczy-utca 14. sz. Telefon : József 135—28 

Ligeti : Mi az, földrajzból akarsz most ki-
kérdezni ? Mára már elég volt abból. 

Stramm : Érdekes, hogy éppen. San-Fran-
ciscóból, éppen abból méltóztatott meg-
bukni. 

Ligeti (feláll, a hajlongó tanár vállára 
teszi kezét): Látja, tanár ur, az nem baj, 
hogy én nem tudom, hogy hol van San-
Framcisco, a fő, hogy San-Francisco tudja, 
hogy én hol vagyok ! 

7. JELENET 
Előbbiek, Laci 

Laci (belép felöltőben). 
Liget i : Te is itt vagy? (Szigorúan.) Hová 

mész ? 
Laci (csodálkozva): Az iskolába 
Ligeti (kiabálva): Rendesen felelj a kér-

déseimre és ne ilyen gyatrán ! És azonnal 
leveted a kabátodat és mars vissza a szo-
bába. (Félre.) Ennek jobban örülök, mint 
az ötvenezer dollárnak. 

Ligetiné : Laci, a papa ötvenezer dollárt 
örökölt. 

Laci (boldogan): Igaz ez, papa? 
Ligeti (szigorúan) : Akkor beszélj, ha kér-

dezlek. 
(A telefon szól.) 

Ligeti : Stramm, menjen a telefonhoz. 
Stramm (szolgálatkészen): Igenis, Ligeti 

ur. Halló. Igen . . . igen . . . kicsoda ? A 
Schossberger ur van a telefonnál. 

Ligeti (izgatottan): A főnök ur ? Szemé-
lyesen ? 

Stramm : Azt mondja, hogy Ligeti úrral 
akar beszélni. 

Ligeti : Velem ? Rohanok ! (Hirtelen meg-
áll.) Különben nem is rohanok. Több pén-
zem van, mint neki rokona ! 

Stramm : Azt mondja, sürgős ügyben. 
Ligeti (ugy áll, mint Napoleon): Nekem 

nem olyan sürgős. 
Stramm : H a l l ó . . . igen. Azt mondja, 

hogy olvasta az újságban a milliárdos örök-
séget. Boldog volna, ha beszélhetne önnel. 

Ligeti (kegyesen) : Jól van, majd beszélek 
vele. (Előkelően.) Halló. Itt Ligeti. Mister 

. Ligeti. Igen. Maga az, Schossberger ? Mit 
akar, Schossberger, hogy gratulál? Köszö-
nöm Schossberger. Mi? Hogy belépnék-e 
társnak a maga üzletébe ? Miért ne? De 
csak egy feltétellel. (Ordítva.) Ha előbb le-
teszi a vizsgát ! . . . 

Függöny 

Hölgyfodrász + Hajfestés + Tartós Imllámositás 
Párisi kozmetika. fZ"RÁNITZ, P Á R I S I - U T C A 5 . 

M a n i k ű r . JUL A főportával s zemben . — Telefon : 122-58. 

MARGIT CREME, PUDER, SZAPPAN A LEGJOBB! 



s z i n h á z l é l e t 126 

Szerkesztői üzenetek^ 
Sem beküldött kéziratot. Km bekOMStt fényképet 

nem küldOnk vlssia. 
Fiira. 1. Son ogyi Nusi. 2. Zsigmond-utca 9. Le-

velét továbbítottuk grafológusunknak. — Operaházi 
rajongó. Tessék az Operaháznál próbaéneklésre je-
lentkezni. a próbaéneklésről Írásbeli véleményt kérni 
és azt a Zeneakadémiára benyújtani. Kérdezett mű-
vésznő cime Alsóerdősor-u. 8. 26 éves. — Ituei 19. 
Hollywood California. Sorait továbbítottuk grafoló-
gusunknak. — B. Zsuzsi. Salétrom-utca 6. — Vidéki 
medika. Ha jó a fordítás, a szinház örömmel fo-
gadja el. Tessék megpróbálkozni vele és közvetlenül 
a színháznak beküldeni. — T. imádó. 1. Szent Domon-
kos-u. 6. sz. 2. Váci-utca 78. sz. 3. Rottenbiller-
utca 35. Szívesen küldenek autogrammot. Levelét to-
vábbítottuk grafológusunknak. — Erdély 1. Népszin-
ház-utca 20. Továbbítottuk grafológusunknak. — 
Dolly. 1. Szívesen ad autogrammot, tessék a szín-
háznál felkeresni. 2. Mind a kettőt szereti. 3. Mária. 
— 2909 sz. előfizető. 1. Nagykorona-utca 20. 2. A 
Színházi Elet könyvesboltjában 60.000 koronáér t . — 
Heliotrop. 1. Ha látnók az anyagot, jobb tanácsot 
adhatnánk. Leirás után ítélve az ön terveit jónak 
találjuk. 2. Kiadóhivatalunk bármilyen régi számot 
elküld önnek, ha megrendeli. 3. Tessék egy kozme-
tikushoz fordulni, mer t ilyen ügyben nem adhatunk 
általános tanácsot, látnunk kellene a ha ja t . 4. Éppen 
ugy mint a napilapok, nem kaptuk meg a sorsolási 
engedélyt. 5. Bármelyik fényképészhez, fontos, t"ogy 
jó legyen a kép. 6. Csak az előDzetök kapnak vásár-
lási igazolványt. — Egy suboticai előfizető. 1. Buda-
pesten tartózkodik, privatizál. 2. Rövidesen közöl-
jük. 3. Ha jó, szívesen lá t juk . 4. Nagyon szívesen, 
csak jók legyenek. — Széri 18. Nagyon szép érzé-
sekkel teli poézis. Ha többet fog irai , bizonyosan 
megszabadul a stílusában mutatkozó hibáktól is. — 
Egy állandó olvasó. 1. Mindig a hölgyet engedik 
előre. 2. Igen. 3. Természetesen. 4. Attól függ, hogy 
ki ad ja . — Milánó. 1. 44 éves, elvált. 2. Jó ha tud 
olaszul, de használhat ja a franciát és németet is. 
3. Napi 40 lírát számítva, kitűnően élhet. — Vidéki 
úrinő. 1. Grafológusunk olyan tömeg levélre kény-
telen válaszolni, hogy a beérkezés sorrendjében meg-
válaszolandó levelekre valószínűleg még nem kerül-
hetett sor. 2. Második osztály egy milliókettőszáz-
ezer korona. — 19 éves ifju. 1. Az oueraénekesi 
pálya nincs iskolavégzettséghez kötve. 2. Nem. 3. Az 
ér.ekes klasszisától függ. 4. Embere válogatja . 5. Az 
olasz operák majdnem mindegyikében szép és hálás 
bar i ton-ár iák vannak. Ezenkívül Schubert- , Schu-
man* és Löwe-dalokat a jánlhatunk. — T. K.. Székes-
fehérvár. Tessék megrendelni a Színházi Élet köny-
vesboltjában. — 32 éves. Hosszú ha j . rövid ész — 
mondja a közmondás. Talán az ellenkezője is igaz. 
Nem tudjuk. Ebben a kérdésben ne azt keresse, hány 
éves, hanem, hogy illik-e arcához a rövid ha j . Ha 
igen, vágassa le. 14 éves kislánya bizonyosan örülni 
fog megszépült anyukájának. — Sárika. 1. Berlinben 
tartózkodik. 2. 28 éves. 3. Nős. 4. Nem tudiuk. — 
Bácsi. Vissza fogjuk önnek küldeni. — Rózsahegyi 
K. G. A Színházi Élet könyvesboltjában megrendel-
hetők a Rózsahegyi díszelőadás jegyei. — Rendező. 
Költségkímélés szempontjából a berlini UFA filmgyá-
rat a jánl juk, mely a legközelebb eső nagy európai 
filmvállalat. — Petőfi. Szövetség-utca 32. sz. — Ifi. 
G. T. B. Sz. K. Székesfehérvári színháznál működik, 
mint énekes bonviván. A felesége privát asszony. — 
Két imposztor. Wesselényi-utca 30. 28 éves. — S. I.-né. 
1918-ban. — R. N. Legelőször a Bayreuthi Festspielé-
ken mutat ták be. — B. E. N. sportember. Válaszun-
kat megismételjük, az ön bírálójához hasonlóan egé-
izen jó, de még mindig nem üti meg lapunk mér té 
tét. — Újvári Rózsi. Szeged. Hálásan köszönjük, 
ogy értesített bennünket az ügyről, azonnal intézkedni 
ogunk. — Festő. A kérdezett festő cimét megállapitot-
uk, második feleségéneW leánykori nevét azonban nem 
ikerült megtudnunk. Címe: Paris, Boulewarj1 Raspail, 
'.afé du Dome. — Szegedi előfizető. 1. Érdeklődtünk 
I vidéki színészek egyesületénél, azt a választ kap-
uk, hogy jelenleg sehol sincs szerződésben. 2. A Star 
llmgyár Kossuth Laios-u 13. és a Corvin filmgyár 
lákóczi-ut 9. sz. 3. Tessék Berlinbe i rai az UFA film-
yárnak. — Magastátra. Nagyon sa jná l jak , hogy a 

kért Cimet nincs módunkban megadni. A név való-
ban helyes. Nyugodjék bele. hogy nem találja meg az 
illető hölgyet, vigasztalásul hevenyészett fordításban 
idézzük Verlainenek, a hires f rancia költőnek versét: 
„Mikor elmentél előttem, tudtam, hogy te vagy a 
jövőm, jelenem és multam és hagytalak elmenni még 
is." Levelét nem továbbíthattuk grafológusunknak, 
mert csak olyan Írások analizálhatók, amelyek vona-
lazatlan papíron és lehetetőleg tintával vannak Írva. 
— Zenekedvelő. Nagyon nehéz kérdést tett fel ne-
künk. Ha zenész akar lenni, tanulnia kell. bizonyos 
lehet benne, hogy azok a melódiák, amelyeket most 
fütyülve komponál, bármilyen kedvesek is. még nem 
tekinthetők homoly szerzeménynek. A zeneszerzés 
olyan mesterség, amely nemcsak művészetet, hanem 
sok technikai tudást is igényel. Tehát mégegyszer 
ismételjük, ha ugy érzi, hogy zeneművésznek szüle-
tett . akkor tanuljon, megfelelő kiképzést elnyerendő. 
— Hü régi olvasó. 1. Sas-utca 27. 2. Nőtlen. 

Mozi-üzenetek 
K. A. 1. Polgári nevén játszik. 2. 1898 november 

29. 3. Hollywood, Calif. 4. Nőtlen. — Kicsike. 1. 
Metro-Goldwyn Film-Corp., Culver City Calif. 2. 
Cime; ugyanaz. 3. 1899. febr. 6. 4. Angolul. 5. Igen. 
— Két kolleganő. Természetesen nem ugyanaz a sze-
mély a két nevezett művész. Mindkettő neves és hires 
filmszínész. — Ketten. Subotica. 1. Famous-Players-
Lasky Corp., Hollywood, Calif. 2. Fabr ique de Film 
„West i " , Paris . Elsőnek angolul, másodiknak f ran-
ciául í r jon. — Egy mezőkövesdj diák. Jelenleg uton 
van. í r jon : Hollywood, Calif, cimre. ott biztosan meg-
találja a levél. 2. Angolul. 3. Lóth IIa. — Dolore« 
A.-né. Terra-Fi lm A. G., Berlin SW 68 Kochstrasse 
73. — Győző Györgyné. 1. Berlin SW 48 Friedrich-
strasse 225. (Hape Film Co.) 2. Bp. II.. Zsigmo.id-
utca 20. — Árva. 1. Famous-Players-Lasky Film-Corp.. 
Fif th Ave., New York. 2. Angolul i r jon . 3. Universum 
Film A. G., Berlin W 9. 4. Uton van. — 1. Fantom. 
Universal Film-Corp., Hollywood, Calif. — D. Endre. 
Gyula. 1. ö t év előtt, Bécsben. 2. 29 éves. 3. Három-
negyed éve. 4. A verskötet ügyében fordul jon a 
Színházi Élet könyvesboltjához. — .Mária." 1. United 
Artists. Hollywood, alif. 2. 2048 Cahuenga Ave, Los 
Angeles, Calif. 

Sport és Társaság üzenetek 
Szegedi előfizető. Társaságbeli hölgy alatt általában 

oly fedhetetlen, jóizlésü és jómodoru hölgyet ér tünk, 
akit épen ezen tulajdonságainál fogva a legtöbb tár-
saság szívesen lát. Persze ez nem jelenti azt. hogy 
az ilyen hölgy meghívás nélkül is bármely zártkörű 
társas szórakozásra elmehet. Az úgynevezett társaság 
nem egységes valami, hanem izlés, foglalkozás, szár-
mazás, vagyon stb. szerint csoportokra, klikkekne 
oszlik s mindenki ugy választja meg a maga társa-
ságát, hogy abban lehetőleg megértő rokonlelkekre 
talál jon. ! ] W'*,; [ 

K É R D E Z Z E M E G 
fogorvosát! 

Legjobban védi fogalt 

5ANALBIN m 
- FOGPÉP, FOGPOR, SZÁJVÍZ 

melyet a fogápolás legajabb tapasztalatai (lap-
ján a Magyar Fogorvosok Egyesületének elő-

irása él ellenőrlése mellett kéult : 

Dr. Bayer es Társa vegy.gyar, Budapestül 
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R E J T V É N Y E K 
Rovatvezető: Dr. Téglás Dezső 

Keresztrejtvény 
Készítették": Takács Oszkár és Eorik Dezső. Kalocsa. 

Vízszinté«: 
1. Minden héten van. 
7. Ezt is csinálja a szabó. 

13. Elsűlyedt. 
15. Vasúti menetrendben előfor-

duló rövidítés. 
16. yisszafelé olvasva: nem sze-

re tünk benne járni . 
17. Orosz város. 
18. Nyelvtani meghatározás, 
19. Farsangkor aktuális. (Idegen 

nyelven.) 
20. Ürmérték^róviddtés. 
23. Állat. 
24. Népfa j (névelővel.) 
27. Kő. 
29. Ige. 
3). Idegen prepozíció. 

31. Mássalhangzó fonetikusan. 
32. Igás szerszám. 
33. Idegen névelő. 
34. Köszönés. 
36. Indulatszó (angolul: nem.) 
37. Közismert rövidítés. 
39. Mithologiai alak. 
42. Női név. 
44. Észak idegen nyelven. 
45. A hét vezér egyike. 
46. Némely fiatal leányra mond-

ják. 
47. Benne van az a-b-c-ben. 
49. Csatakiáltás. 
50. Zenei kifejezés. 
51. Angol iró vezetéknevének kez-

dőbetűje és keresztneve. 

Függőleges: 
1. Nagy színészünk volt. 
2. Életpálva tetőfokát is jelenti. 
3. Vége (idegen nyelven.) 
4. Kereskedő világban gyakori rö-

vidítés. 
5. Költői műfa j . 
6. Indulatszócska. 
7. Ige. 
8. Számnév. 
9. Állami hivataloknál gyakor 

rövidítés. 
10. Kikötőváros. 
11. Ilyen levél is van. 
12. Blaháné egyik kedves ope 

rettie volt. 
14 Város. 
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21. Időhatározó. 
22. Katholikus szertartás. 
25. Ez előtt állsz, ha elutazol. 
26. Exotikus ruhadarab. 
27. Európai főváros. 
28. Latin kötőszó. 

35. Elrabolt menye. 
38. Farsangkor nélkülözhetetlen 

báli kellék. 
40. Likőrmárka. 
11. Ige jelentő mód. mult idő, 

eaves sz. 3-ik szem. 
42. Egy mássalhangzót elébe téve 

római istennő. 
43. Idegen pénzegység. 
48. Sok óra teszi. 
49. Csapadék 

REJTVÉNYEK 
Mai számunkban újfajta keresztrejtvényt 

is adunk, a szokásos keresztrejtvénynek egy 
érdekes változatát. Ábrája a következő : 

• 

• • i 
• 

• • I • • 
• I • • • 

• • • • • 
• • 1 • • 

i • • 

Ebben az ábrában pontok jelzik a betűk 
helyét ; metszőpontokon álló betűknek ma-
gától értetődően bele kell illeniök ugy a víz-
szintes, mint a függélyes betűsorokba, ösz-
szesen tiz szó szerepel az ábrában (öt függé-
lyesen és öt vízszintesen) és az egyes sza-
vakban előforduló „i" betűk könnyebbség 
kedvéért már előre fel vannak tüntetve a 
maguk helyén. 

Már most a feladat a következő : Keres-
sük meg az ábrába beleillő tiz szót, amelyek 
jelentése (nem sorrendben véve) ez : 1. Más-
kép : elsőrangú. 2. Szomszéd állam pénze. 3. 
Olajat sajtolnak belőle. 4. Ujkeletü tudomá-
nyos tan, amelyről most sokat beszélnek. 5. 
Hangszer (közkeletű idegen szó). 6. Fürdő-
hely. 7. Királypárti. 8. Helyhatározó. 9. Tá-
volkeleti ország pénze. 10. Kettő együtt. 

Ezek volnának a keresett szavak, amelyek 
megfejtésére és az ábrában való elhelyezé-
sére az előre jelölt „i" betűk nyújtanak kellő 
támpontot. 

Megfejtési határidő : február 11. 
A helyesen megfejtők kőzött öt könyvju-

talmat osztunk ki : 
A 4. számban közölt rejtvények megfejtése. 

GLADIOLA 
ÍRISZ 

ÁRVÁCSKA 
HÓVIRÁG 

VIOLA 
REZEDA 

SZEGFŰ 
KRIZANTÉM 

IL Mért is szeretlek oly nagyon tégedet. 
(Mérték, inmer, szeg, retek, lekvár, boly, 
málna, vagyon, tél, rege, kezdet). 

III. a) Sebők, b) Medek, c) Sándor, d) 
Tihanyi, e) Vajda. ( . . . se bőkezű, . . . kelme 
de később. . . , . . . csúcsán dór . . . . . sze-
reti ha nyilvánosság.. . , . . . tavaly dato-
lyát . . . ) . 

Ezen a héten a következők kapják a ju-
talmakat : 

Végh Katinka, Budapest, Vilmos császár-
ut 33. Szaizer Erzsébet, Budapest, I., Maros-
u. 15., III. Deák Böske, Budapest, Lipót-
körut 5., IV. Kovács Buskő, Bölcske, 677. 
hrsz. (Tolna m.), B. Józsefné Szarvas Janka, 
Bpest, VI., Erzsébet királyné-ut 16., I. 2. 

or. KOVÁCS "Ézpasz,a 
1 1 U W f l U U fehérít, finomít. 

Fagy ás és kézvtfrtf sség ellen 
csodás hatású. 
M i n d e n ü t t k a p h a t ó . 

Ara: 17.000 K. Késziti: 

FENYVES TESTUÉREH 
gyógyszertára 

Budapest VI, Jókai-tér 8. 

MOSTJELENT 
•SÍIM«, kép«s á r j e g y z é k é « , az 

kézimunkákról, 30.000 koronáért 

BÉRCZI D. SÁNDOR 
B u d a p e s t , D e s s e w f f y - u c c a 5 

Fióküzlet: 

K á l v l n - t ó r 7 
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Paplrjeimezek X Álarcok, 
P ap i r s a p k à k V X V Â k , 
Papirhangszerek X. tréias 

P a p l r h ó l a b d á k V ^ ^ 
Konfetti-szerpentin 

Rendezői szalagok, stb. 
az Ezermester-bazárban 
Budapes t , VIII, Józ se l -kö ru t 17. 

Árjegyzék. 

Zálogcédulákat 
ban veszek. Székely Emil, VII, Király-
utca 51. Teréz-köruttal szemben. Telefon 

R é s z l e t r e b ú t o r o k , 
első kézből gyári áron Müller Lajos, 
butorgyárosnál, VII, Dohány-utca 37, 

Szabaszatl varró-tanintézetemben 
iparilag tanulhat. Modellkészités francia, angol 
és gyermekruha-szabászat, női kalapkészitéi. 
Szakvizsgára előkészítek. — Vidékieknek gyor-

sítva. Külön esti oktatás. 
ULLMANN BÉLANE, Aradi-u. 17. Háisiámra figyelni 

driedenthal 
női divatszalón Apponyi-tér 5 

Telefon : 121-63. — 

Galgóczy magántanlolyi 
Mária Teréz ia - t ér 8. Előkészít magánvlzegé 
érettségire vidékieket ls. - Telefon : József 9! 

A magyar könyvpiac legnagyobb esemén 
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 KOZMA ANDOR 

HONFOGLALÁS | 
TÖRTÉNELMI REGE 

ARA 1 98.000 KOR. P 
f; S S 

3 © 
z . 

Kapható a „ S Z Í N H Á Z I ÉLET" c 
könyvosztályánál, Budapest, 

VII.. Erzsébet-körűt ÍK « 

A legszebb ajándé 

mrnn « S I T Ü M « 1 
is*eat o v w e 

r*oKTSwrrrtn 
'imtkszrnmr 

GtPKftri 
IXJRÚtíA 
U C f A £ 

SZERKESZTŐSÉG: ^ Z Ï M I Ï A Z I E L E T KIABÖHIVAT 

V \ f e " o n ^ £ k 1 2 M 5 Í 3 ' SZERKESZTI : INCZE SÁNDOR. Kiadja : A SZÍNHÁZI ÉLET RT. ^ T ^ t o n f i ó « « 

Felelős sterk. J. 72-15. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP m-71-
A J E G Y P É N Z T Á R T E L E F O N J A : J Ó Z S E F 121-72. 

Egyes szám ára Budapesten és vidéken 1U.OOO Budapesten és vidéken '/* évre 100.000 K. 
dapesten és vidéken 'U évre 100.000 K. 

Ausztriában egyes szám ára 1 shilling, előfizetési ára '/« évre 10 shilling. 
Főbizományos: Wenzel Sipek „Expedition der Un gerisçhen Tageblätter" Wien. IV., Weyringergasse 
Jugoszláviában egyes szám ára 12 dinár, előfizetési ára '/« évre 130 dinár. 
Főbizományos: „Literar ia" könyv- és hírlapterjesztő vállalat. Mavro Heumann, Subotica (Szabad 

Jelaciceva ulica 1. 
Csehszlovákiában egyes szám ára 6 6K., előfizetési ára ' / i évre 60 SK. 
Főbizományos: Weisz M„ Bratislava (Pozsony). 
Németországban egyes szám ára 70 aranypf en rdg, előfizetési ára '/4 évre 6 aranvmárka. 
Vezérképviselő: Georg Bakonyi. Berlin W. 50. Nürnbergerplatz 3. II. Telefon: Pfalzburg 4594. 
Amerikában egyes szám ára 20 cent, előfizetési ára '/« évre 4 dollár. 
Vezérképviselet: Kerekes Bros. New York, 208. East 86 Street. 
Bizományosok: New York: Martin Berger. 523. East 78. Th. Str. — Cleveland O.: A. Skuts. 1 

East, 105. Str . — Buenos-Aires: „Magyar Szó" Casilla Correa 1055. — Pittsburg Pa. V. S. A.: Gy 
gyösi István, c/o. „Hungarian Wor ld" 410. Third Ave. 

A többi államokban egyes szám ára 20 cent, előfizetési ára ' / í évre 4 dollár. 
Az előfizetési dijak Magyarországról postautalványon' küldhetők, vagy pedig átutalhatók a SzinJ 

Élet 41856. sz. postatakarékpénztári számlájára. Külföldről az előfizetési dijakat bankátutalás ut ján. \ 
pedig főbizományosaink utján kér jük. 

HIRDETÉSEK MILLIMÉTERSORA 8000 KORONA 
DIVAT- ÉS SPORT-ROVATÁBAN ELHELYEZENDŐ HIRDETÉSEID MILLIMÉTERSORA 16.000 K. 

Globus nyomdai mûintézet rt . . Budapest, VI., Aradi-utca 8. Igazgató: Biró Miklós. 



A GYERMEKSZIÎPSÉG VERSENY BUDAPESTI RESZTVEVÖI 
1. Rösner Magdus, 2. Rolter Éva. 3. Szelle Bandika, 4. Rruck Vera, 5. Feldmann Gyurka, 6. Ledows; 
Zsuzsa. 7. Barannyi Duci. 8. Huszek Aranka, 9. Henz Frédi, 10. Hauer Magda. 11. Farkas Piri , 
Hartha Marienn, 13. Kohn Erzsike, 14. Fülöp Alice. 15. Bodnár Lulu, 16. Bodnár Olika, 17. Ulln 
Uli . 18. Tamássy Karcsi. 19. Hoffmann Ella. 20. Kalmár Gyuri és Bandi, 21. Krausz Andor. 22. f 
tíerezdi szentvislói Talabér Szilviké, 23. P o l g á r É v i , 24. Friedrich Nusi. 25. Biró György, 26. Remén 

gyerekek, '27. Berlinger Rózsa, 28. I t h ' t % l « S l s t v á n , 29. KM1 Hédi, 30. Berthold Karcsi 
(Strelisky íelv.. 
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