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A zene boldog tavaszi 
csicsergés, a szöveg egy 
fölényes bölcs bájos mó-
kája. Yvain muzsikája a 
sajáit internacionális nyel-
vén szól hozzánk, mig a 
szöveg Heltai Jenőt vá-
lasztotta tolmácsul. Ked-
vesebb, okosabb és mes-
teribb tolmácsot nem is 
választhatott volna. 

* 

Szeretném az operett 
eredeti versein keresztül 
elmesélni, hogy mi mindent 
lát és hall az ember há-
rom órán keresztül a Ma-
gyar Színházban. Minde-
nekelőtt megtudjuk, hogy 
Párizsban, Valaindray vast-
gyáros lakásán vagyunk, 
már pedig a vasgyárosok 
Ohnet óta hajlanak a ro-

mant ika felé. Ennek a mi 
vasgyárosunknak, akit a 
színpadon Kertész Dezső 
jalakit megszokott köny-
uyed és szeretetreméltó 
modorában, szintén van 
egy bogara, vagy nevez-
zük életeivnek, ha igy elő-
kelőbb. Hogy tudniillik a 
férfi csak azt a nőt tart-
hat ja meg magának, aki-
nek ő volt az első szerel-
mese. Ezért olyan nagyon 
biztos ő gyönyörű felesé-
gében. (iilberte-ben (Tit-
kos Ilona), aki születelt 
Poumajac leány, apja ré-
széről vérbeli francia, 
anyja részéről perui in-
dián. De hadd beszélje el 
ő maga, ugy, ahogy a 
rendezői példányban ol-
vassuk, ahol a dal mini 
„perui szám" van elre-
gisztrálva. 

Hol zug az óceán 
S kókusz és banán 
Csügg a karcsú fán, 
Peruban egy tanyán 
Ott szült mid éjszakán 
Az indián anyám, 
Bár indián tanyám 
És indián anyám 
Régen elhagyóm, 
S Párizsba vitt az Ú-
Hazából egy hajó 
S Párizsban élni jó, 
Folyton kisért még a 

'[múlt 
Van mi volt, el se múlt. 

Bizony a múlt kisért. 
-Mert van valami, amit Va-
landray ur előtt gondo-
san eltitkoltak ugy (jil-
berte, mint vénkisasszony 
nővére (Berky Lili), hogy 
tudniilik Gilberte, még mi-
előtt áthajózott az óha-
zába, egy félévig felesé.'e 

,,Disz-tér 100, finom uri ház . . ." 
Berky Lili, Z. Molnár, Titkos Ilona, Kertész, Molnár Vera, Dénes 

Magyar Színház: „Csókról csókra" (Angelo foto) 
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,,IIol zug az óceán 
S kókusz és banán 
Csügg a karcsú fán : 
Peruban egg tanyán." 

Titkos Ilona és Dénes György 
Magyar Színház: „Csókról csókra" (Angelo foto) 

1* 
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Mit fog most rólam gondolni.' 
Dénes és Molnár Vera 

Magyar Színház: Csókról csókra 
(Angelo foto) 

újra jogot formál Gilber-
tere. A fiatal nő minden 
erejével küzd Thomson 
terve ellen s hogy el-
riassza maga mellől, el 
akarja vele hitetni, hogv 
már régen szeretője egy 
Charley nevii szeretetre-
méltó köbkübista festő-
nek (Dénes György), aki-
vel különben a második 
felvonásban egy szenzá- , 
eiós mexikói ének- és 
táncduettje van. Igazán 
vétek volna, ha legalább 
a refrént ide nem iktat-
nék: 

Itt a karcsú pálmák 
Hűs sötétje vár ránk, 
Bármit is csinálnánk, 
Nem mesélik el, 
Jöjj, siess a csókért 
Ês a többi jókért, 
Kár a cifra szókért, 
Most szeretni kell. 

Charley végül maga is azt 
hiszi, hogy Gilberte csak-
ugyan szerelmes beléje s 
rögtön meg is invitálja 
egy kis legénylakásba, 
amely a Disz-tér 100. alatt 
van s amelyet Gilberte egy 
másik imádójától, a pech-
hes Faradéitól (Z. Molnár) 
kért kölcsön egy délután-
ra. Igen ám, csakhogy ez 
a pompás fészek holnap-
utántól kezdve már Mr. 
Thomson .tulajdona, s-

.volt egy bolond ameriká-
nusnak (Csortos Gyula), 
akinek kitűnő emberi kva-
litásain tul van egy rög-
eszméje, hogv tudniillik 
lizenkétéves kora óta nem 
csókolt szájon nőt. 

Értik most már, miért 
tartott csupán félévig Gil-
berte és Mr. Thomson há-
zassága? 

És tetszik sejteni, hogy 
ez a Thomson a libret-
tista aljai intrikái folytán 
be fog csöppenni a mit sem 
sejtő fiatal pár fészkébe9 

Hát becsöppenik, mint 
leendő üzlettárs, jövendő 
milliárdok zsilipjeit sza 
kitva föl Valandray kép-
zeletében. Hiába inti Gil-
berte a férjét, hogy: 

Jobb ma egy pengő, 
Mint holnap keltő, 
Hogy lia lesz pénzünk, 
Arra se nézünk, 
Mit nekünk a finom ágy, 
A pompás asztal, 
Száz bajért egy árva 

[csók, 
IIa megvigasztal. 
Jobb ma egy pengő, 
Mint holnap kettő, 
Hogyha nincs házunk, 
Akkor sem fázunk, 
Összebújva télen, 
Ősszel és tavasszal, 
Szerelem, szerelem 
Más se kell nekem. 

A kapzsi férj csak lo-
vább tárgyal az amerikai-
val, aki értesülvén Valan-
draynak nőelméletéről, 
mint egykori első, titokban 

„Jobb ma egy pengő, mint liol'nap kettő" 
Kertész Dezsó és Titkos Ilona 

Magyar Szinház: „Csókról csókra" (Angelo foto) 
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,Iliit maya mért nem megu táncolni' 
Molnár Vera és Kertész Dezső 

Magyar Színház: „Csókról csókra' (Angelo foto) 
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Földszint egy, 
Csönget és bemegy. 
Várja önt egy kétszobás 
Kellemes legénylakás, 
Benne félhomály 
S a félhomályban annyi 

[báj. 
Hogy aztán mi történik a 
harmadik felvonásban, ahol 
minden főszereplő összejön, 
hogy lesz egy pár Mr. 
Thomsonból és az idősebb 
Pouimaijac kisasszon ybóil, 
Charleyből és Huguetteből, 
ezt csak ugy tudnók elme-
sélni, hia rendelkezésünkre 
állnának a harmadik felvo-
nás zseniális, szikrázó és 
meglepetésekben gazdag dia-
lógusai. Denique a végén 
mindenki boldog lesz, bele-
számítva a közönséget is, 
amely három órán ikeresz-
tiil kifogyhatatlan örömmel 
gyönyörködött zenében, szö-
vegben, énekben, táncban 

lia megijedek, rögtön csuklók 
Molnár Vera és Z. Molnár 

Magyar Színház: Csókról csók a 
(Angelo 'o.,.> 

minthogy az amerikai le-
pénzelte az indiszkrét ház-
mesternőt, ( Gombaszögi 
Ella) egy nappal korábban 
be is költözik. Thomson 
ur meghívja a Disz-tér 100 
alá utódját és üzlettársát, 
Valandrayt, mig Charley, 
alti egyáltalán nem biztos 
abban, hogy Gilberte eleget 
fog tenni a szíves meghívás-
nak, bebiztosítja magát a 
•szeleburdi kis Huguettevel 
(Molnár Vera), aki fejébe 
vette, hogy elvéteti magát 
Charleyvel. A meglhivás, a 
„Disz4ér .száz" ciimü .kupié, 
a legremekebb gyöngye 
Yvain—André Barde—iHel-
tai Jenő darabjának: 

Disz-tér száz 
Finom uri ház, J Gombaszögi Ella 

Magyar Színház: „Csókról csókra" (Angela foto) 
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,,Ilozok jegyet az eszkimó-görlökhöz" 
Z. Molnár László és Eterky Lili 

Magyar Színház: „Csókról csókra" (Angela l"lo) 
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és egy csodálatos, u j prima-
donnában, akii — Titkos 
Ilonának neveznek. 

Titkos Ilona neve mellel I 
az olvasó banalitásnak érzi 
a legkeresettebb hízelgő jel-
zőt is. De ez a Titkos Ilona, 
akiről mi szólunk, egy egé-
szen u j és meglepő valaki: 
egy édes, bolond, szerte-
len operett-szubrett, u.gy, 
ahogy ezt az alakot e műfa j 
mesterei valaha megálmod-
tak. 

Csoríos Gyula szintén kü-
lön fejezetet í r d emel ebben 
a beszámolóban. Már csu-
dálatos b u 1 d ogg-m a.szk ja 
dupla fogsorával, kacagás-
orkánt támaszt, amely 
mindannyiszor felújul, vala-
hányszor a szinre ép, vagy 
onnét távozik. Játékra ő 
közelíti meg leginkább a 
dolgoknak azt az elmó'ká-
zását, ahogy a szerzők >az 
egész operettet elgondolták. 
Tréfáit kár lenne szavakba 
foglalni, látni kell őt é-s 
szeretni, a maga robusztas, 

őshumortól ragyogó valósá-
gában. 

Iierky Lili asszony sze-
replése esemény minden da-
rabban. Az ember minden-
esetre ímeg tudja érteni Mr. 
Thomsont, hogy Gilberte 
után csak őt választhatta. 
Kél, finoman előadott diala 
után forró tapsokban tört 
ki a közönség. Molnár Vera 
ragyogó fiatalságának teljes 
gráciájával vitte diadalra a 
szerzők elképzelését. Éneke, 
játéka, (táncai, toalettjei tel-
jes mértékben hatottak. 
Kertész Dezső nélkül e víg-
játék-operett m ű f a j el sean 
képzelhető és legalább olyan 
elegáns volt, mint amilyen 
elragadó. Dénes György, 
aki a fiatal köbkubista sze-
repében mutatta ímeg, hogy 
miindenlképpen méltó ehhez 
az ensemble-hoz. Gomba-
szögi Elleának kicsiny, dc 
annál aranyosabb szerepel 
mértek ki a szerzők s e 
fiatal művésznő olyan kabi-
net-alakítást produkált, ami-
nőre még az ő sokoldalú 
művészetében som volt 

példa. Z. Molnár László 
pompás, mint mindig s a 
nyolc görl bátran szerepei-
heine Magyarország váloga-
tott görljeinek csapatában. 

Rosszindulatú hálátilanság 
lenne meg nem emlékezni 
a Csókról csókra zseniális 
főrendezőjéről, Bródy Ist-
vánról, akinél jobban ma 
senki meg nem érti e telje-
sen könnyű műfa j .szelle-
mét. Amit ebben a darab-
ban a díszletek és kosztü-
mök művész-tervezőjével, 
Pán Józseffel produkált, a 
iliegjobb Bródy-rendezések 
emlékét is elhalványítja. A 
zenekart Nádor Mihály diri-
gálta .színesen és pazar len-
dülettel. 

Megállapítva a Csókról 
csókra hangos sikerét, szán-
dékosan a legvégére hagy-
tuk e siker főtényezőj'ét, 
IIcitai Jenőt. Mint minden 
Írásában és apró ötletében, 
itt is egész szivét adta és az 
ő mosolyának szivárványán 
ál még a született pesszi-
misták is megszeretik az 
életet. 

Milyenek ezek az amerikaiak, egyszerre két hölgy keresi őket" 
Berky Lili, GombaszöRi Ella, Titkos Ilona 

Magyar Szinház: „Csókról csókra" (Angelo foto) 



— Kell-c csók, kell-e csók, kell-e csók? 
— Pas sur la bouche ! 

„ ,. . , . , Gsortos Gyiula Magyar Színház: „Csókról csókra" (Angela foto) 
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J0SBÏINE SZTAJ. 
** a világ egyik 

legünnepeltebb táncosnője 

Budapesten nyomorog 
és 80 fillérért ad olasz, írancia, angol és német órákat 

Aki személyesen ismerte Ferenc Józsefet, 
Victor Emánuelt és Vilmos német császárt 

Josefine Sztája nnost 81 
íves. Töpörödött anyóka. 
Hajós-utoa 26. szám alatt 
lakik nyomorúságos kis 
szobában. Alki most látja, 
igazán nem gondolhatja, 
hogy valamikor irigyelt és 
ünnepelt táncosnő volt, a 
kiválasztottak közül való, a 
sors kegyeltje, aki fényben 
és jólétben élt és akit kirá-
lyok is kitüntettek bizal-
mukkal. Az élettörténetét, 
izgalmasabb és érdekesebb, 
mint bármelyik film, igy 
mondja el ő maga: 

— Bécsiben születtem, 
édesapám .nagyon gazdag 
ember, a jelenleg is diva-
tos és népszerű Erzherzog 
Kurl szálló tulajdonosa 
voll. Hatéves ko,romban 
bekerül tem a bécsi udvari 
operaház balett jébe. Tíz-
éves ko romban Ischlben 
fel is léptem az ottani 
Höf thea te rben . Tizenöt 
éves koromban már szóló-
táncosnő voltam a bécsi 
udvari operában és rend-
ki vüK sikerrel táncol tam 
el „Reise in den Mond" 
cimü Látványos revü fő-
szerepét. 

Ferenc József ki-
rály, aki az udvari 

operaházat állan-
dóan látogatta, több 
izben páholyába hi-
vatott és barátságo-

san elbeszélgetett 
velem. 

Mint az udvari opera tán-
cosnője ér tem meg életem 
legnagyobb kitüntetését. 

Josefine Sztája 

Az osztrák-olasz háború 
utáni békeszerződés meg-
kötése után 'Ugyanis Fe-
renc József és Victor Emá-
nuel Velencében találkoz-
tak először. A ké t uralko-
dó találkozása óriási ün-
nepségek között ment 
végbe, este a Theater 
Fenicében nekem is fel 
kellett lépnem, itt látott 
meg táncolni Victor E m á -
nuel, aki a n n y i r a el volt 
ragadtatva táncomtól , 
hogy bemutattatott mayá-
nak és másnap értékes 

ajándékokat, karperecet 
és brilliáns gyűrűt kül-
dött nekem. Nem sokkal 
később Budapestre kerül 
lem, báró Podmaniczky 
Frigyes a Nemzetii Szín-
ház akkor i intendáisának 
meghívására a „Coppé-
liá"-t táncol tam el a pes-
tiek előtt. Ugyanekkor ta-
n u l t a m meg tökéletesen a 
m a g y a r csárdást . Ettől az 
időtől kezdve az élelem 
m á r csupa vándorlás . Be-
j á r t a m úgyszólván há rom 
világrészt. Táncol tam Kai-
róban a Thea t re Royal-
ban, Moszkvában, majd 
Szentpétervárt a Mály 
Theaterben. Szentpétervá-
ron éltem át életem egyik 
legnagyobb eseményét, itt 
ismerkedtem meg Sztája 
György osztrák-magyar 
követségi titkárral, aki ké-
sőbb a férjem lett. Eskü-
vőnk azonban nem S zent-
pétervárott , h a n e m csak 
jóval később Marseillesben 
volt meg. Bár fé r jhezmen-
tem, é le tmódom mégsem 
változott, mert fé r jem 
megengedte, hogy tovább 
folytassam régi mestersé-
gemet. Hosszabb amer ika i 
tu rnéra indultam, m a j d 
visszajöttem Franciaor-
szágba és Pár izsban solká-
ig vendégszerepeltem az 
Éden Theaterben. Fér je-
met később Indiába he-
lyezték át és ekkor te kel-
lett m o n d a n o m a táncról. 
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kiutasítottak és ineke.m 
vissza kellett j ö n n ö m és 
igy kerü l tem azután Ma-
gyarországra . 

— S e m m i m sem m a r a d t , 
csak az a nyolc nyelv, 
a m i kiitünöen tudak, most 
abból éllek, hogy leokeórá-
ikat adok . 

Egy lap Jcseline Sztája albumából, melyben a világ valamennyi 
újságjának róla irt kritikáit összegyűjtötte 

Evekiig vol tam Indiában 
és az indiai alkirálynak 
én voltam a tánctanár-
nője, úgyszintén én ren-
deztem az a lk i rá ly udva-
rában az összes táncos 
ünnepségeket . Érdekes , 
hogy a legnagyobb sike-
rem a magytair c sá rdás be-
taní tásával volt. Később 
azután az u r a m a t Berl inbe 
helyezték és i t t iért a z u t á n 
életem egyik legnagyobb 
ka t a sz t ró f á j a . Az uram 
egy másik táncosnőbe 
beleszeretett és engem el-
hagyott. Nekem azu tán 
ú j r a visisza ikellett t é rnem 
a régi mesterségemhez. A 
munkából azonban lany-
inyiïra 'ki jöt tem, ;hogy nem 
a k a r t a m eddigi világsike-
reimet kockáira tein.n;i és 
éppen azér t min t a r t i s ta -
nő ; igyekeztem megkeresn i 
kenyeremet . Rendkívül ér-
dekes számot t a n u l t a m be. 
két kis kutyával , az egyik 
tkutya tüzet evett, a más ik 
iközben eloltotta. Legna-
gyobb s ikerem ezzel a 
s zámmal Angliában volt. 
Angliában a z u t á n le is 
te lepedtem és pedig Man-
ches terben, a h o l évekiig 
mini t á n c t a n á r n ő működ-

tem. 1915-ben, 
háború másod ik 

világ-
évében, 

Joscfine Sztája most 6 
pengő nyugdijat kap az ál-
lamtól szegény alapon. 
Azonkívül 80 fillérért ad 
angol, olasz, német és fran-
cia óráikat. Nyolcvan fil-
lérért. S még igy is igen 
kevés jelentkező akad. 

Pedig Sztája Jaseline iga-
zán (megérdemelné, hogy 
pártfogolják. Olaszul Victor 
Emanuelről mesél, németül 
Ferenc Józsefről és angolul 
Edward királyról. Testvérek 
közi is megér 80 fillért. 

Barna Jenő. 

Josefine Sztája 
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Velencében... egy Don Juan-melódia 
szülte a „Don Juan"-t 

— mondja Fodor Lász'ó 
A Vígszínház március t izenhatodikán 

mula t ja be Fodor László u j darabját , a 
Díszelőadást. Mondanunk sem kell, hogy 
a dr. Szabó Juci szerzőjének u j darabja 
elé — (amelynek szeszélyes műfaj-meg-
határozása: „Kaland az operában" még-
jobban felcsigázta a kíváncsiságot) — 
fokozott érdeklődéssel lekinl a színházi 
világ. 

A darab főalakja, ahogy ez a herme-
tikusan elzárt színházi a j tókon keresz-
tül kiszivárgott, maga Don Juan, aki a 
Mozart-opera előadása napján, amikor 
a baritonista lemondja a díszelőadást, 
személyesen jelenik meg Donna Anna 
öltözőjében, hogy kisegítse zavarából a 
színházat. A téma adottsága folytán, 
ahogy már itt kitűnik, a darab a való-
ság és a fantázia birodalmában mozog 
egyszerre és a szinlapon a főszereplők 
kettős nevet viselnek, az énekesnő = 
Donna Anna f iguráját Gombaszögi Frida 
alakítja, a baritonista = Don Jüant Lu-
kács Pál és a sugó = ördögöt Somlaij 
A r'tur. 

A Vígszínház társalgójában beszéltünk 
Fodor Lászlóval, aki igy nyilatkozott a 
Díszelőadásról: 

— .4 múlt év őszén, Velencében ír-
tam a darabot. A Riva Schiavonin 
lakiam. Olyan csodálatosan szép ez o 
heh], szinte munkára ihletett. A „Rab-

szolgák partján" én is rabszolga vol-
tam: felvillanó gondolataim rabszol-
gája. Az ablakom alatt valaki egg 
Don Juan melódiát dúdolt. Kinéztem 
a lagunákra és valami furcsa érzés 
fogott el. . . Don Jüanra gondoltam 
és hirtelen megfogamzott bennem a 
terv: Megírom Don Juan históriáját! 

— De hogyan!? Vadul nekiláttam a 
munkának és le nem tettem a tollat, 
amíg a harmadik felvonás vége után 
oda nem írtam a feloldozó „Füg-
gömf'-t. 

— Velence levegője kellett ehhez a 
munkához és amikor készen voltam 
vele, ugg éreztem magam, mint ahogy 
a nyaralás után érzi magát az em-
ber . . . Boldog voltam és nyugodt . . . 
Azt hiszem, ez a legjobb, amit eddig 
valaha írtam. 

— A téma? Örök és régi... Meg-
próbálkoztak vele már sokan: klasz-
szíkusok és kontárok egyformán. En 
sc tudtam kitérni előle. Szembenéz-
tem minden nehézséggel és megírtam 
a Díszelőadást. 

— En megtettem a magamét, most 
döntsön a közönség! 

Z. Molnár és a „Csókról csókra" görljei 
(Harsdnyi felv.) 
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A 
színésznőnek 

nincs kora 
Irta: S Z E N E S B É L A 

Hiszen tudom, hogy 
manapság az úgyneve-
zett „civil nő"-k se na-
gyon sietnek azzal a 
megöregedéssel, de 
azért évenként néhány 
hónappal még is csak 
idősebbek lesznek. Az 
évek ha lassan is, de 
múlnak és ha huszon-
kilencnél, harmincki-

lencnél és végül negy-
venkilencnél hosszabb 
szüneteket is tartanak 
hölgyeink, lassan-las-
san mégis csak el-
hagyják még ezeket a 
»kilences" főállomáso-
kat is. 

De a színésznőnek 
nincs kora. És ez nem 
udvarias bók, hiszen 
ennek a minden való-
ságnál igazabb hazug-
ságnak ezer példáját 
látjuk magunk körül. 
A színésznő nem áll 
meg bizonyos évnél, a 
színésznő idje-oda fut-
kos. ö nem ismer kor-
látokat az időben, az 
igazán tehetséges szí-
nésznő — bizonyos 
élethatárokon belül — 
annyi idős a színpa-
don, amennyinek lát-
szani akar. 

Amíg élt, Sarah 

Fenn: Gyermekszerep. Lenn: Baküs-szerep 
(Somogyi Bogyó) 
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Aczél Ilona viszont 
a „Ladányi"-ban ősz 
hajjal jelenik meg és 
finom művészetével 
élethűen viszi színpad-
ra Ladányinét, a ked-
ves nagyasszonyt, ki-
nek már eladó sorban 
levő unokája van. 

De hogy a saját por-
támon maradjak, a 
„Nem nősülök" máso-
dik felvonásában Gaál 
Franciska közvetlen a 
színfalak mögött egy 
rögtönzött sátorszerű 
öltözőben, úgynevezett 
„gyors átöltözőnél" há-
rom perc alatt bubifri-
zurás, férfisziveket tip-
ró démonból átalakul 
rövid harisnyás, hosz-
szuhaju, tizenkét-tizen-

Bernhardtot szokták 
emlegetni, mint az örök 
fiatalság mintaképét, — 
de maradjunk egy ak-
tuálisabb magyar pél-
dánál. Itt van Rákosi 
Szidi, aki az elmúlt hé-
ten bizonyította be a 
Beöthy László keze 
alatt újra ébredő Bel-
városi Színházban, 
hogy olyan friss, jó-
kedvű, fiatalosan tem-
peramentumos, olyan 
kedves és élénk, hogy 
ha akarna, ennél a sze-
repénél sokkal fiata-
labb menyecskéket is 
eljátszhatna teljes illú-
zióval. 

Fent: Szubretl-szerep 
Lent: Klasszikus szerep 
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három éves kislánnyá 
és olyan tökéletesen, 
hogy a néző, ha nem 
ismerné Gaál Francis-
kát, azt hinné, hogy 
valami uj csodagyerek 
perdült be a Vigsziv 
ház színpadjára. 

Láttam már Vaszary 
Piroskát olyan vénasz-
szonynak, hogy az em-
ber szinte látta, mint 
potyognak ki a fogai 
és még ugyanazon az 
estén, színházi előadás 
után egy kabaréban 
egy olyan kislányt ját-
szott, aki az előbbi 
vénasszonynak az ük-
unokája lehetett volna. 

De száz meg száz 
példát lehetne mon-
dani, mert az igazi szí-
nésznő valóban elját-
sza a saját nagymamá-
ját vagy a saját uno- Fcnn : Anyaszerep — Lenn : Nagymama szerep 

káját egyforma tökéle-
tességgel, aszerint, 
ahogy a műsoron levő 
darab kívánja. 

Édes kis gyerek, — 
fejlődő csitri, — sze-
relmes nagy lány, — 
fiatal asszony, — ka-
cér negyvenéves, — 
tisztes matróna, — ha 
kell, egyetlenegy estén 
mindegyiket eléd va-
rázsolja a Színésznő, 
— a Színházi Életben 
ma Somogyi Erzsi, a 
Nemzeti Színház „Bo-
gyó"-ja ez a varázsló 
—> mintha rendelkezé-
sére állna Wells „idő-
gép"-e, mellyel tetszés 
szerint utazhat előre 
vagy hátra az időben. 
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A Biborruhás asszony: 
Kosúrij Emmy. Muszáj volt 
egymás mellé írni a darab 
ciméit és a primadonna ne-
vel. Ugy összeforrtak 
ők, bogy lia vala-
ki kiejti majd Kosárv 
Emmy nevét, ugy elöltem 
rögtön a Biborruhás asz-
szohy fejedelmi alakja fog 
megjelenni. Mert Kosáry 
Emmy örökre és felejlhe-
lelleniil mintázta meg az 

élnivágyó, szerelme sszivii II. 
Katalin cárnő alakját, a 
gyönyörűséges biborruhás 
asszonyét, aki egy szép na-
pon halálosan beleszeretett 
a Pál-kaszárnya dacos, lá-
zadó hadnagyába. 

Hogy ezt a nagy szerel-
met megértsük, tudnunk 
kell azt, hogy II. Katalin 
cárnő világéletében mindig 
csak arról álmodozott; egy-
szer, csak egyetlen egyszer 

szeretni egy férfit, minden 
társadalmi kötelék nélkül. 
Szóval a cárnőben felébredt 
az asszony. 

Különben ő maga is nyíl-
tan bevallja, hogy csak két 
öröme van az életben: a 
politika és a szerelem. És 
mint hirdeti: „szerelmes va-
gyok a politikában, politi-
kus a szerelemben". Ezt egy 
kis dalban adja tudomá-
sunkra: 

„Bemutatom feleségemet, a Stancit" 
Orosz Vilma, Kosdru Emma, Sziklau József 

Városi Sziliház: „A biborruhás asszony" (Angelo foto> 
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Mondd, liogy szeretsz" 
Király »Ernt> és Kosári] Emmy ! 

Városi Színház: „A biborruh&s asszony" (Angefo Into) 

2 



A politika és szerelem 
Ez a kettő csak az életem. 
Tüzesen dobon, ég kebelem. 
Egg kis vabankért, 
Egg less kalandért. 
S politika és szerelem, 
Nekem ez az éltető elemem. 
Mert a csóknál is 
Mindig az nger, ki mer, 
Egu kis terror ma csodát mivel. 

Es hogy térjünk a tárgy-
ra, a pétervári téli palota 
ragyogó termeiben éppen 
udvari bált tartanak, ami-
kor néhány forradalmár i f jú 
élén áttöri a testőrséget egy 
nyurga, kemény legény, Mi-
hálylovics Mihály hadnagy 
úr, aki nem kevesebbet ki-
van, minthogy vezessék sür-
gősen a cárnő elé, mert ö 
fontos ügyiben beszélni óhajt 
vele. A nagy zajra hivás 
nélkül is megjelenik II. Ka-
talin. A hadnagy ekkor elő-

„Milyen okos vagy te, Stancikám" 
Sziklag Júzsel — Orosz Vilma 

„Mit merészel, hadnagy?" 
Kosárg Emmg és Királg Ernő 

Városi Szinház: 
„A biborruhás asszony" 

(Angelo loto) 

terjeszti lázadó bajtársainak 
követelését: távolítsa el a 
cárnő maga mellől talp-
nyaló, kétszinü udvaron-
cait. A szokatlanul durva és 
követelődző hang hallatára 
a cárnő éktelen haragra 
gerjed és korbácsot ragad, 
hogy megleckéztesse a szem-
telen hadnagyocskát. De Mi-
hálylovics Mihály még ak-
kor sem hagyja magát meg-
ütni egy asszonytól, ha az 
cárnő is és kicsavarja 
úrnője kezéből a korbácsol. 
Ez után a határtalan és pél-
dátlan merészség után II. 
Katalán kiadja a parancsot: 
intézkedjenek a hadnagy 
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sorsa felől. Aztán egyedül 
maradnak a trónteremben 
a cárnő és a lázadó. És ek-
kor a fejedelem asszony 
megtudja, hogy tulajdonké-
pen a szegény legény nem 
akart rosszat, hü hadnagya 
hadseregének, aki hazája ér-
dekéhen a leglehetetlenebb 
é,s legvakmerőbb cselekede 1-
lől seoi riad vissza. És mi-
kor minderre ráeszmél, igy 
változtatja meg parancsát: 
intézkedjenek a hadnagy 
sorsa felől, hogy nyugod-
tan és bántódás nélkül el-
hagyhassa a cári palotát. 

A hadnagy már megszé-
dült a biiborruliás asszony 
szépségétől, folyton csak a 

cárnő jár az eszében. 
De a cárnő sem tudja 

elfelejteni a dacos fiut. Egy 
omski parasztlány ruhájá t 
magára öltve udvarhölgyé-
vel belopódzik a Pál-kaszár-
nya korcsmájába. 

És ekkor váratlan dolog 
történik. Gróf Szergics Vla-
dimir, a cárnő nagyratörő, 
reménytelen imádója, kato-
nái kíséretében megjelenik, 
hogy a lázadó hadnagyot az 
uralkodói parancs ellenére 
letartóztassa és Szibériába 
száműzze. A hadnagy, aki 
ekkor már megtudta, hogy 
Marinka álruhája alatt ki 
rejtőzik, nem árulja el cár-
nőjét, hanem szó nélkül en-

Kostíru Emmy 
Városi Színház: 

„A bibornihás asszony" 
(Anaelt) foto) 

gedelmeskedik a jogosulat-
lan parancsnak. És a lázadó 
katona, aki nemrég még ke-
zet emelt a cárnöre, most 
életét is haj landó feláldozni, 
csakhogy úrnője szent ne-
vén csoriba ne essék. 

Hogy-hogy nem, azonban 
sikerül Mihálylovicsnak őri-
zői elől elmenekülnie. A 
cárnő hálából feikinálja 
neki a testőrezredesi rangot, 
hogy állandóan közelébe le-
hessen szerelmese. De a csö-
könyös hadnagy nem haj-
landó beállni azok közé az 
udvaroncok közé, aki'k el-
len a harcot felvette. Viszont 
a ravasz II. Katalin leveli 
biborruháját, felveszi Ma-
rinka parasztöMöziékét és igy 
minden megváltozik. Mert 
a hadnagy nem a biborru-
hás asszonyi, hanem csak 
ogyesegyedül az érző, hohó 
asszonyt szereti a cárnőben. 

Jacobson és Oesterreicher 
izgalmas szövegkönyvét az 
ötletes Kulinyi Ernő fordí-
totta le. 

A rendezés mintaszerű, 
becsületére válik Sik Re-
zsőnek, a zenekart h'ral-
nói Károly lendülettel ve-
zette. „Nagyon téved, ezredes u r " 

Lőrinc;)) Vilma és D'Arrigo Kornél 
Városi Színház: „A bibornihás asszony" (Angelo foto) 
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Eljött a szőkeszín' tavasz, 
ahogy az már dukál. 
A pesti házsorok között 
tavaszi szél dudál. 

Már látni azt a gentlemant, 
ki szívet szédítőn 
kiskabátosan lejt le-fel 
a korzón, délidőn . . . 

Uj parfőmök varázsa gyúl 
s az illatos parázs 
a télbe fúlt szívekbe mar — 
s az villanyos marás . . . 

Kis lábuk nyomán fény terem 
s cikázik szerteszét. 
S a szél a fülbe zengeti 
a selymek lágy neszé t . . . 

A napsugár arany-nyilát 
érezni, ó mi jó! 
A vérben forró tűz bizserg -
kész revolúcló. 

Kinyiinak megint a szivek, 
a tavaszi kapuk. 
És rajtuk át a mézszavú 
vágy hegedűje b ú g . . . 

S a színházépület körül 
a márciusi láng 
színétől örvény kavarog: 
tavaszi ispiláng . . . 

Kégi szerelem újra él, 
és kél uj szerelem . . . 
Egy suttogás száll mindenütt; 
szeret? . . . ó, szeretem . . . 

A primadonna boldogan 
lapo.s az ibolyán. 
S a rossz kabátját ledobja 
a kis kőristalány . . . 

S muzsikát szürcsölni a szív 
a színházba siet; 
szerelmet súg a március 
megint mindenkinek . . . 

És szétnyílik a kortina 
és szétnyílik a szív. 
S az ajk is, mint egy 

[rózsával 
díszes győzelmi ív . . . 
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Kedves Farkas Imre ! Ne haragudjék, ha ezúttal illetéktelenül átvettem a Lelki klinika veze-
tését, de most olvastam egy rákospalotai szegény ördögről, aki diploma nélkül éveken át szerepelt, 
mint orvos. Talán egyszer én is beleárthatom magamat az ön praxisába. Tisztelettel és szeretettel 

Kálmán Jenő, 
lelki klinikai-gyakornok 

nyárspogár vagyok. Van egy jólmenő 
sörgyáram és egy leányom, aki egy 
könnyelmű magyar fenegyerekhez, egy 
huszárhadnagyhoz akar feleségül menni. 
Odaadjam? 

Válasz: Megtisztelő dolog, hogy végre 
nemcsak fiatal leángok, de komoly leá-
nyos apák is hozzám fordulnak kérések-
kel. Házasságközvetitő nem vagyok, de 
ha akár mint darab-, akár mint regény-
írónak az én kezeim közé kerül a téma, 
én könyörtelenül összeadnám a fiata-
lokat. 

Kérdés: Azt hittem, hogy a szinpad 
álomvilág. Most görl lettem a Repülj 
fecskémben és bizony keservesen tapasz-
talom, hogy rengeteget kell tanulni és 
szenvedni és hallgatni. 

Válasz: Vegye fel azt, amit a kitűnő 
Gara Zoltán kosztümtervező a maga szá-
mára előirt. De ne vegye föl, ha köz-
ben néhány szigorú szót kap a még ki-
tűnőbb Tihanyi Vilmos főrendezőtől. 

Kérdés: Hogy jö j jön ki a főrendező 
a tapsra? Frakkban, vagy munkaruhá-
ban? 

Válasz: Boldogan. 
Kérdés: Miért látni most Lázár Ödönt, 

a Király Szinház igazgatóját az Erzsé-
bet-téren? 

Válasz: Mert Farkas Imre kihasználta 
a direktor jókedvét és madarat akar 
vele fogatni. 

Kérdés: Létezik olyan darab, amely-
nek témája az aviatika? 

Válasz: Hogyne. A Repülj fecském. 
Kérdés: Fiatal lányok is megnézhetik 

a Repülj fecskémet? 
Válasz: Hogyne! Ez a darab olyan 

fehér, hogy fiatal leányok még a ma-
májukat is elvihetik hozzá. 

Válasz többeknek: Jövő héten „Repülj 
Fecském" számot ad a Színházi Élet. 

Kérdés: Isten tudja, hány darabot, 
regényt, verseskönyvet irtam, még sincs 
pénzem. Ezen a héten is bemutatták egy 
darabomat. 

Válasz: Az ember sorsa előre meg van 
irva. ön mindenesetre jobban írná meg 
önmagának. 

Kérdés: Hogy jöhet ki egy szegény 
mindenes-cseléd a béréből? 

Válasz: Ké,rdezze meg Mariankát a 
Repülj fecskémből. Ö az első mindenes, 
aki stargázsit kap. Az igaz, hogy vasár-
nap sincs kimenője, mig magának biz-
tosan van. 

Kérdés: Könnyelmű huszárhadnagy lé-
temre eladhatom-e hires lovamat, amely 
Fecském névre hallgat? 

Válasz: Csak a világháborúban lát-
tunk lónélküli huszárt. Próbálja magát 
más módon szanálni. Egyesek szerint 
erre jó a gazdag házasság. Én magam 
is ismertem olyan huszárhadnagyot, aki 
jó parti segítségével állt talpra. 

Kérdés: Én egy gazdag bécsi sörgyá-
ros fiatal leánya vagyok, a Liezl. Sze-
retek egy könnyelmű huszárhadnagyot, 
akinek papá ja annak idején nagyot vé-
tett az én papám ellen. Hozzámelietek-e 
feleségül? 

Válasz: A kérdésben van a válasz is. 
Elvégre nem a papája megy férjhez a 
maga kérőjének a papájához, hanem 
maga. Különben az egész helyzet élén-
ken hasonlít egy nagysikerű, uj operett 
meséjéhez, amely most megy a Király-
színházban. Nézze meg és azután dönt-
sön. 

Kérdés: Mit kaphat egy közhuszár, ha 
gazdájának könnyelműen eladott lovát 
elszökteti? 

Válasz: A hadbiróságtól kurtavasat, a 
közönségtől hosszú vastapsot. 

Kérdés: Én egy kedélyes, gazdag 
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Mistmguette feltalalta a Charleston 
és Black-Bottom, utódját 

Missing the step 
Jaz uj tánc neve 

I'úrizs, március. 
A Moulin Rouge igazgató-

nőjével, Mistinguette-el, ne-
hezen lehet beszélgetni. 
Mindig dolga wan. Alig van 
egy szabad perce. Az a nő, 
aki két generáció elragad-
tatását mondha t ja a magáé-
nak, többet dolgozik, mint 
színházának bármelyik al-
kalmazott ja. ö vezeti a 
kosztümtervező műhelyt, a 
szabó'mühelyt. ő a reklám-
osztály és az adminisztrá-
ció feje. Amellett állandóan 
u j ötleteken töri a fejét. 
Hogyan lehetne még egy 
jobb számot nyújtani a kö-
zönségnek? Nagyszerű üz-
letasszony és nagyszerű 
háziasszony is. 

, ,Sup er-prim adonna." így 
nevezik Mistinguetfce-et. Na-
gyobb a levelezése, mint 
egy miniszterelnöknek. És 
mindegyik levélre felelni 
kell. A népszerűség mind-
ennél fontosabb. 

A „Super-ddva" pedig 
sokat ad a népszerűségre 
Azt tar t ja , hogy addig jó 
minden, amig népszerű. 

Interjú? Nem is lehet 
beszélgetésnek nevezni a 
Mistinguette-el való cseve-
gést. Csak ő beszél és sen-
kit sem hagy szóhoz jutni. 

A tánccal kezdi: 
— Lealkonyul a mai 

táncok ideje. Már nem sze-
retik őket. Sem a charles-
tont, sem a black-bottom-t. 
Van már egy ujabb, amely 
mindegyiket detronizálja. 

— ? ? 

Ez a „Missing the 

step". Az én találmányom. 
Minden figurája tőlem szár-
mazik. Meg Is jósolom, 
hogy 1928-tól kezdve csakis 
ezt fogják táncolni. Jól meg 
kell jegyezni ezt a nevet. 
„Missing the step." Vala-
mi egészen uj, egészen 
más és nagyon szép. Már 
röpítem a jelentéseket a 
világ minden tája felé. Ugy 
hiszem, minden, amit mon-
dok, megvalósul. 

Nagyon büszkén meséli 
el az u j tánc megszületé-
sét. Megkérdeztük ezután 

tőle, minek köszönheti 
lábainak csodálatos frisse-
ségét és rugalmasságát. 

így leplezte le a titkot, 
amire minden nő kíváncsi: 

— Nem titok ez. Masz-
százs és lábgyakorlatok. 
Minden izmomat külön-
külön foglalkoztatom. Lá-
baimnak kötelességük egész-
ségesnek és tökéleteseknek 
maradni, mert félmillió 
dollárra biztosítottam őket. 

— Mi az életének tanul-
sága? — kérdezzülk. 

Tágra nyi t ja szemeit 
Mistmguette és igy felel: 
_— Az, hogy az állatok 

jobbak, mint az emberek... 
Kacag, kezet nyúj t és 

már fogja a ceruzát: össze 
kell adni a napi bevétele-
ket. Saját maga csinálja, 
hátha tévedett a t i tkár. 

Mistmguette; 
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A BIBORRUHAS ASSZONY 
LEGARANYOSABB VICCE 

A „Biborruhás asszony" 
házi főpróbáján történt. A 
II. felvonásban Sziklay Jó-
zsef a szerep szerint va-
lami nagyon fontosat akar 
mondani Király Ernőnek. 
Előre figyelmezteti: 

— Most jól figyelj arra, 
amit mondok. 

— Csupa fül vagyok! — 
feleli Király. 

Mire Sziklay halkan meg-
jegyzi: 

— Látom. 
* 

U. i. Ennek a rögte j é s n e k 
olyaji hatása volt, hog> rögtör 
elővették a sugópéldányt és be-
irták a darabba. 

TALÁLÓS KÉRDÉS 

felvonást be nem fejezte. 
Ezzel az esettel kapcsolat-
ban Tcrzs Jenő a mult 
héten egy találós kérdési 
adott fel az állandó pech-
jéről közismert színpadi 
szerzőnek. 

— Tudja, mi a különb-
ség Farkas Imre és maga 
közötti 

— Fogalmam sincs — 
felelt az iró. 

— Hát Farkas Imrét 
azért kellett bezárni, hogy 
darabot írjon, magát pedig 
azért kellene bezárni, meri 
darabot ír. 

CSAK ENNYI A KÜLÖNB-
SÉG 

Talán tetszettek értesülni 
arról, hogy Farkas Imrét 
a „Hepülj fecském" próbái 
alatt a Király-Színházban 
bezárták egy szobába és 
addig nem engedték ki, 
inig a féligkész harmadik 

Egyik ismert és elismert 
színészünk multkorában elő-
adást tartott egy ügyetlen-
kedő partnerének a helyes 
játékról. A segéd-színész 
hetvenkedve fogadta a ma-
gyarázatot, mire a nagy 
művész dühösen rendre-
utasította: 

— Hallja, fiatal ember, 
hogy beszél maga velem?! 
Több tiszteletet érdemelek 
én magától. 

— Ugyan, kérem -— fe-
lelte az illető —, a mester 
tehetsége nélkül épp olyan 
tehetségtelen volna, mint 
én, 

NAGY JENŐ KIS SZEREPE 
A Fővárosi Operettszili-

házban most osztották ki 
a szerepeket a következő 
újdonságból, egy francia 
bohózatból, amelyet Stella 
Adorján fordított magyarra. 
Szabolcs Ernő m á r heteik-
kel ezelőtt telebeszélte 
Nagy Jenő fejét, hogy mi-
csoda ragyogó szerepet 
osztottak rá a bohózatban. 
Nagy Jenő, amikor meg-
kapta a szerepet, meglepe-
tésében majd hogy hanyatt 
nem vágódott. A szerep-
könyv pontosan iyen nagy-
ságú volt és ez állt r a j t a : 

i t * e 

Az utolsó mondat : „Ren-
dezés szerint", annyit je-
lent, hogy Nagy Jenőnek 
négyszavas szerepéért egész 
előadás alatt a színházban 
kell maradnia, hátha a 
rendezőnek eszébe jut, 
hogy valamelyik jelenetben 
behozza őt ismét a szín-
padra. Nagy Jenő termé-
szetesen kétségbeesve sza-
ladt Szabolcshoz, aki igy 
mentegetőzött: 

— Kérlek szépen, ez a 
szerep egyáltalán nem voll 
bent az eredeti darabban, 
csak Stella Adorján, a for-
dító, irta be — direkt a te 
részedre. 

Mine nagy Jenő szomo-
rúan megjegyezte: 

— Pedig hát ez nem egy 
Nagy szerep. 
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A LIPÓTMEZEI KABARÉ 
UTÁN 

ha már egyszer engem is 
felléptetnének egy ilyen 
lipótmezei kabarén . . . 

Salamon Béla: Na hál 
azért azt ne hidd, hogy 
azok annyira bolondok . . . 

* 

Egy ápoltat is fel akar-
tunk léptetni a kabarén — 
meséli Salamon —, de nem 
lehetett, mert szegény, 
amint a színpadra lépett, 
zavarba jötl . . . 

— Igazán? 
— Igen. Elmezavarba . . . 

MEGÉRDEMLIK 

Egyik énekes színhá-
zunkban a diireiktor hosszú 
huzavona után végre fel-
lépteitte az agyon prote-
zsált művésznőt. Az elő-
adáson a nagy ária után 
senki sem tapsolt, csak — 
az igazgató. 

— Miért tapsol, direktor 
ur? — kérdi meglepetten a 
litkár. 

— Én — hangzott az 
igazgató válasza —azoknak 
tapsolok, akik nem tap-
solnak. 

NEMZETKÖZI ÉRTÉK 
Egy futurista költő nem-

régen felolvasta műveit 
Petheő Attilának. Petheő 
végül a következő kritikát 
mondta: 

— Maga az egyetlen 

Szőke Szakáll, aki most 
Berlinben három színház-
nak népszerű művésze, 
küldte Pestre egyik levelé-
ben ezt a két jóizü viccet: 

Berlinben tiltott szeren-
csejáték a póker. Három 
játékost legutóbb raj ta-
csíptek a pókeren. Az 
egyií >. itolikus, a másik 
luteránus, a harmadik zsi-
dó volt. A kihallgatás a 
rendőrségen igy folyt le: 

— Uraim, figyelmeztetem 
önöket, hogy vallomásukra 
esküt keli tenniök. Hamis 

költő, aki külföldön is 
éppen ugy megállná a he-
lyét, mint idehaza. 

— Miért? 
— Mert a maga versed I 

angolul éppen ugy meg le-
het érteni, mint magyarul. 

esküért két évig terjedő el-
zárás jár. Első vádlott, 
jászott-e pókért vagy nem? 

A katolikus megesküszik, 
hogy nem jászott pókért. 

— Második vádlott, ját-
szott pókért? 

A luteránus is megeskii-
szi'k, hogy nem játszott. 

A rendőrbiró utoljára a 
zsidóhoz fordul: 

— És ön? 
— Mondja, biró ur, hát 

lehet egyedül pókerl jál-
szand? 

KÉT SZŐKE SZAKÁLL-VICC 
igen pártfogolta nemes mű-
vészetünket. Gázsit nagyon 
ritkán és nagyon későn 
kaptunk. 

Egyik este Hamletot kel-
lett volna játszanom. Dél-
után odamentem az igaz-
gatómhoz: 

— Direktor ur — mond-
tam —, legalább borotvál-
kozásra adjon pénzt. Ilyen 
csúnya borostás arccal iga-
zán nem játszhatom Ham-
letot! 

— Nem játszhatod ilyen 
arccal Hamletot? Ügyelő! 
í r ja ki egy táblára a pénz-
tár elé: „Ma este műsor-
változás. Hamlet helyett 
Schiller örökbecsű müve a 
Haramiák kerül színre." 

A németeik nagyszerű 
drámai színésze, ' Basser-
mann mesélte: 

— Fiatal koromban kis 
vidéki társulatnál játszot-
tam, mint drámai hős. 
Nem volt valami viirágos 
a helyzetünk, mert bizony 
a városka közönsége nem 
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Csak a ligetben érdemes már 
bonvivánnak lenni... 
A Jókai-szinkör publikuma élelmiszert, cigarettát, 
sőt gyürüt és aranyórát is ajándékoz kedvencének 

A sztárgázsi : havi 280 pengő 
Az iroda a j ta ján kézzel 

irt tábla: 
Igazgató 

És a kis Íróasztal fölött 
három ember vitatkozik. 
Két borotvált ur és egy 
idősebb, szőke hölgy. 

— Nehéz publikum ez, 
kérem, — mondja a hölgy, 
— ezek be nem vesznek 
egy u j tagot addig, amig 
valami nagy dolgot nem 
csinál. . . 

Az egyik borotvált ur 
helyeslőleg bólint és a 
szőke hölgy folytatja: 

— Itt van például a 
Komáromi Tusi esete. Amig 
öngyilkos nem lett, nem 
törődtek vele... Most bál-
ványozzák. 

Helyben vagyunk. 
A Jókai Színkör igazga-

tói i rodájának küszöbére 
érkeztünk, ahonnan a Li-
get egyetlen téli színházát 
dirigálják. 

A riporter azért láto-
gatta meg ezen a korai ta-
vaszi napon Pest egyik 
legérdekesebb színházát, 
hogy megtudja, igaz-e a 
hir, amit a fővárosi kő-
szinházak beérkezett tagjai 
közt hallottunk, miszerint 

a ligeti szinház minden 
egyes nézője valóságos 
mecénása a társulat-
nak és cigarettától 
.kezdve az aranyóráig, 

szinte elhalmozzák 
ajándékokkal kedven-

ceiket. 

A látogatás első percé-
ben meggyőződtünk a hir 
valódiságáról. A szinház 
apraja-nagyja lelkendezve 

Kardos József, 
a Jókai-szinkör bonvivánja 

erősítgeti, hogy Kardos 
József, a szinház bonvi-
vánja egy aranyórát és 
egy aranyláncot kapott 
ajándékba egyik nézőjétől. 

A korsó sörök, a virág-
kosarak, a cigaretták és a 
kolbászkarikák, az edclig 
feladott ajándékok elve-
szítették a tekintélyüket, 
mindenki a romantikus 
aranyóráról mesél, ame-

lyet Kardos József kapott 
ajándékba. 

A bonviván csinos fia-
talember. Ügyes szinész, 
jóhangu énekes. Úgyneve-
zett stramm fiu. Felesége 
is van, Kőműves Erzsi, a 
jónevü vidéki drámai pri-
madonna. 

Miklóssy Aladár, a szin-
ház igazgatója a követke-
zőket meséli a romantikus 
ajándékról: 

— Kérem itt minden-
napi dolog az i lyesmi. . . 
Ez a közönség csupa sziv 
és az ingét is odaadná a 
kedvenceiért. Hogy virágot 
vagy cigarettát ne kapjon 
valaki, anélkül nem múlik 
cl előadás. Kardos József 
pedig most tényleg egy 
aranyórát, egy láncot és 
egy gyürüt kapott. 

— Gyürüt is? — kérdez-
zük. 

— Gyürüt is, — feleli. 
Az ilyen ajándékozás 

körülményeiről érdeklő-
dünk. 

— Megvannak ennek 
kérem a bevett formái, 
— hangzik a válasz. Az 
első felvonás után bejön 
a jegyszedő és jelenti, 
hogy melyik művésznek 
van csomagja. Tudniillik 
az ajándékokat be kell 
csomagolni és át kell adni 
az előadás megkezdése 
előtt a jegy szedőknek .,. 
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— És aztán? 
— Aztán, az első felvo-

nás után kezdődik az ün-
neplés. Kijön a függöny 
elé à megajándékozott és 
hajlongva megköszöni a 
csomagot, amelyet a néző-
térről a jegy szedő felnyújt 
neki. Így kapta Kardos is 
az aranyórát. 

—- Ki küldte az órát? 

A csomagban névjegy is 
volt és a névjegyen ennyi: 
„Egy tisztelője." 

— Nem tudják, hogy ki 
csoda? — kérdezzük. 

A direktor vállat von: 
— Mi nem . . . Kardos 

bizonyosan t u d j a . . . de ő 
a világ minden kincséért 
sem árulja el . . . 

— A művész felesége 
mit szólt az ajándékhoz? 
— kérdezzük mosolyogva. 

A direktor nevet: 
— Kérem, csak ne tes-

sék rosszra g o n d o l n i . . . 
Ez az ajándék csupán a 
plátói tisztelet jele. Kar-
dos mindennap kap vala-
mit. 

Komolyra fórul a szó: 
— Tessék elhinni, ko-

moly munkát végez ez a 
kis művészcsapat itt a pe-
riférián . . . Hat hónap 
alatt 45 darabot mutattunk 
be, szóval minden héten 
két premiert hozunk. Egy 
drámait és egy operettet. 
E héten a Szeretőt és a 
Fraskitát. 

— Milyen a közönség"' 

— Akik a Szondy-utca 
és az Aréna-ut között lak-
nak. Egyszerű emberek. 
Lefizetik a huszezerkoro-
nás jegy árát, természete-
sen ebben benne van ru-
határi di j is. De sokszor 

előkelő társaságok is jön-
nek, persze nekik mi csak 
ligeti attrakció vagyunk 

— És a premiereken? 

— Tessék elhinni, külön 
premier-közönségünk van. 
Szinte személy szerint is-
merjük őket. Körülbelül 
pár ember, akik minden 
darabot megnéznek. 

— Milyenek a fizetések? 
— A legnagyobb gázsija 

a bonvivánnak van, Kar 
dósnak, havi három és fél 
millió, a primadonna Ko-
máromi Tusi, ő három 
milliót kap. 

— És a kóristák? 

— Hatszázezertől föl 
egészen egy millióig. Hét-
köznap egy előadást tar-
tunk, vasárnap hármat. 
Vasárnap itt vagyunk dél-
után négy órától kezdve 
éjjel tizenkét óráig ... 

Közben vége van az 
első felvonásnak. Bejön a 
jegyszedő és jelenti: 

— Kardos urnák cso-
magja van ... 

Megnézem a csomagot. 
Egy skatulya memphis ci-
garetta keresztül szúrva 
egy fehér szekfüvel. Mint 
egy sziv a tőrrel a képes-
levelezőlapokon. 

Slezák Margit 
Slezák Leó, a hires tenorista leánya színésznő lett. Wienben aï; 

„A. B, C." revüben lép fet 
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Fodor László 
és 

Török Rezső 
is színre kerültek 
PÁRIZSBAN 

a 

„Párizsi Magyar 
Színtársulat" 
kabaré-előadásán 

A Páriái Matyar SzIntârcoJal eliô I...[nr..'V.ni . 

egy kis hazai s zin elő-
adásra. 

Néhány lelkes fiatal ma-
gyar, Párizsnalk egy szép 
és elegáns termét a Salle 
des Ingenieurs-t kibérelve, 
végre megtarthatta a „Pá-
rizsi Magyar Színtársulat" 
első kabaréelőadását. 

Jakab Ferenc, a társullat 
fiatal igazgatója, Hont Fe-
rencnek, az Odeon kitűnő 
magyar segédrendezőjénék 
együttműködésével olyan 
kellemes és ügyes progra-
mot mutatott be, hogy 
még a legszkeptikusabbbak 
ís szép jövőt jósoknak a 
párizsi magyar színtársu-
latnak. 

Párizs, február. 
Majdnem két évi szünet 

után ismét alkalma nyilt 
a párizsi magyaroknak 
magyar előadást hallani. 
Az utolsó kísérletek siker-
telensége bizony meggon-
dolásra késztette azokat, 
kik főleg üzleti szempon-
tok által vezérelve magvai 
színházat akartak Párizs-
ban létesíteni. Pedig Pá-
rizs és környéke még ma 
is közel negyvenezer ma-
gyart számol. Ha ezeknek 
legnagyobb része a kedve-
zőtlen gazdiasági viszonyok 
folytán nem is engedheti 
meg magának az állandó 
szinházjárást. cgy-kélszer 
havonta szívesen ellátogat 

Pethes Margit 
a Nemzeti Szinház művésznője, akii a Pa t r ia bálján a „Tavasz 

királynőjévé" választottak 
(Angelo foto) 

A nívós kabaréelőadás 
keretében két nagysikerű 
egyfelvonásost, Fodor László 
Katalin-ját és Török Rezső 
Krumplikapálás-lít játszotta 
a színtársulat, meglepő 
ügyesen. Cziffer, Marosi, 
Paulovits ügyes játéka mel-
lett nagy feltűnést keletett 
Veres Ilonka, ki nagy tehet-
séggel és am.atőriségét meg-
cáfoló ügyességgel bármely 
pesti színpadon sikert arat-
hatna. 

A miagánszámokból .ki-
emelkedik Ticxi Mera tánc-
művésznő, ki Tchaikovsky 
Debussy zenére láncolva 
megérdemelt sikert ént el. 

(b. gy.) 



Hadzside Miisztafa török hercegnő, akivel egész hélen foglalkoztak a lapok, abból az alkalomból, 
hogy különváltar. élő férjétől , Abdul Kadir hercegtől — aki az elűzött török szultán másodszülött fia 

két kis gyermekót elvitette és magához vette 
(Strelisku-fiók felv.) 
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INTIM PISTA, hogy... 
— Ha megengedik, ma már a kez-

detnél közbe vágok. Úgyis tudom, hogy 
miről akarnak kérdezni. 

— Na m iről ? 
— A Magyar Színház operettjéről. 
— Nyert. Gyorsan fogjon hozzá! 
— Ha megengedik, először is a: 

Yvain-operett fordítójáról fogok be-
szélni, mégpedig tudományos alapon. 

— Na ne ijesztgessen! 
— Heltai Jenő, aki ezzel az egy for-

dítással megérdemelte a francia állam 
becsületrendjét, különösen a „Jobb ma 
egy pengő, mint holnap kettő . . ." kez-
detű sláger versével remekelt. A jazz 
raffinait ritmusára olyan édes, kis ma-
gyar dalt irt, hogy iskolakönyvben van 
a helye. A nóta egyébként arról szól, 
hogy ha a szerelmeseknek egyszer sok 
pénzük lesz, mit vesznek rajta? A dal 
minden sora fokozás és amikor már 
házat is vetet a boldog párral Heltai 
Jenő, szinte betetőzésül, a legnagyobb 
boldogság csimborasszójaként követke-

zik az a sor, amely viszont azt ígéri, 
hogy „ha lesz házunk, egész nap kár-
tyázunk . . ." 

— Hol itt a tudományos alapf 
— Most következik. Ez a verssor a 

legpompásabb illusztrációja a freudiz-
musnak, illetve a tudat alatti vágy te-
remtő erejének. Heltai ugyanis szenve-
délyesen szeret kártyázni. A híres 
,,Fészek"-beli hármas-alsós alapító tagja 
ő, de rengeteg dolga miatt csak néha-
néha, késő este jut hozzá, hogy hódol-
jon Piatniknak. Természetes tehát, 
hogy a teljes boldogságot kifejező vers-
sor nála csak az lehet, hogy „ha lesz 
házunk, egésznap kártyázunk!" . . . 

— Aranyos. És hogy megy az Elnök-
nek a kártya? Nyerni szokott, vagy 
veszteni? 

— Veszteni e héten Rákosi Jenő 
vesztett a legtöbbet. 

— Rákosi Jenő? 
— Egy teljesen kész háromfelnoná-

sos drámájának kéziratát. 
— Borzasztó . . . 
— A darab hősnője Xantippe. Sok-

rales felesége. A drámát Rákosi Jenő a 
kommün alatt irta, azóta a fiókjában 
őrizte és a „nomun prematur" kilenc 
esztendeje az idén lejárván, elő akarta 
venni a darabot. De a kézirat nem volt 
sehol. Sokrates felesége eltűnt nyom-
talanul. 

— Ez érthető, hiszen egy feleség, 
amikar szükség van rá, rendszerint el-
tűnik . . . 

— - Rákosi fiatalos lendületén azon-
ban még egy Xantippe se tudott ki-
fogni. 

A 27 darab ajándék, amelyet Szenes Béla a „Nem nősülők" ötvenedik előadása alkalmából a Víg-
színház művészei között kiosztott (Macsi fetu.) 
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Fogta magát, leült az íróasztalhoz 
és .... 

— És újra megírta Xantippét9 

— Azt nem. Most már óvatosabb 
volt és nem kezdett asszonnyal, hanem 
II. Ijajos királyról irt darabot. . . 

— Alig várjuk a premier napját. 
Virágot fogunk küldeni a premier-
bankettre . •. . 

— Apropos, bankett... A legérde-
kesebb e héten a New Yorkban folyt 
le. Kosáry Emmi tiszteletére rendez-
ték A biborruhás asszony bemutatója 
után. Az egyetlen méltóságos prima-
donnát Márton Miska köszöntötte fel 
és a szellemes dikciót így végezte: 
,,Legnagyobb sajnálatomra a Kosáry-
i észvények még nincsenek bevezetve 
a tőzsdére. . . Ha be lennének ve-
zetve, azonnal vennék ezer kötés 
Kosáryt, mert ez a primadonna olyan 
érték, amelynek árfolyama állandóan 
emelkedik . . ." 

— Miért ez a sok tőzsdei terminus 
technikus? 

—Ja, maguk még nem tudják? 
Márton Miska rövidesen tőzsdetag lesz 
és most állandóan gyakorolja uj 
metierjét. Felvételi kérelmét Bettel-
heim Mór bankár nyújtotta be és 
ajánlói báró Madarassy-Beck Marcell 
és báró Kornfeld Pál voltak. 

— Szeretnénk benne lenni valami-
vel Márton Miska üzleteiben. 

—- Miért nem voltak benne a „Nem 
nősülök!"-ben, ott már a mult héten 
realizálhattak volna!? 

— Ezt nem értjük. 
— Majd megmagyarázom. Szenes 

Béla az ötvenedik előadáson minden-
kit megajándékozott, aki „valamivel 
benne volt" a darabban. Pontosan hu-
szonhét fehér dobozzal érkezett a szín-
házhoz. A dobozok tetején arany N. 
N. betűk hirdették a diadal jelét és a 
födelek alatt remek ajándékok vára-
koztak Ia jubileum pillanatára. 

— Ki mit kapott? 
—- Varsányi ezüst tálon arany ró-

zsát. Gaál Franci antik ezüst dobozt. 
Góthék egy hatalmas serleget. Rajnai 
Gábor arany gombkészletet brilliánsok-
kal. Lukács Pál ugyanezt brilliánsok 
nélkül és a többiek ezüst tárcákat és 
hasonló jókat. Mály Gerő a tárcán kí-
vül kapott még 100 svájci frankot is. 
Ö ugyanis a premier napján fogadott 
Szenessel ötven előadásra és a vesztes 
szerző boldogan és pontosan fizetett. 

— Szenes mit kapott? 
— A fiától egy kettes Hardmuth ce-

ruzát, amelyet Szenes György ur a kö-
vetkező beszéd kíséretében nyújtott át 
apjának: „Kedves papa, fogadd tőlem 
ezt a ceruzát és írj vele egy jó darabot. 
A szerződéssel azonban vigyázz, föltét-
lenül benne legyen az is, hogy amíg a 
darab jól megy, ne lehessen a nyakunk-
ra hozni egy másikat!.. ." 

— Remek! Tehát igaz a Szenes— 
Fodor harc? 

— Dehogy igaz. Az egész úgynevezett 
harc alatt a legjobb barátságban volt 
a két szerző. Sőt megegyeztek abban is, 

(Angelo foto) 
Berky Lili, Kertész Dezső és Berky Lili, Molnár Vera 

Magyar Színház: ,.Csókról csókra" 
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hogy a Díszelőadás főpróbáját Szenes 
a Fodor páholyából fogja végignézni. 

— Mi is ott leszünk. 
— Hát akkor tapsoljanak a darab 

hat rendezőjének. 
—• Hatan rendezik a darabot? 
— Jób Dániel, mint főrendező, Bródy 

Pál, mint rendező, Pethő karmester, 
mint zenei rendező, Erdélyi Géza, mint 
táncrendező, Brada Ede, mint balett-
rendező és mivel rendkívül sokat vív-
nak a darabban, Fodor István mester, 
mint vívó-rendező. Egyébként a Víg-
színház apraja nagyja lelkesen dolgo-
zik a sikerért. Gombaszögi Frida toa-
lettjei egyenesen szenzációsak lesznek. 

— Ki tervezte őket? Faragó, vagy 
Rcrkovits? 

— Velasquez. 
— Tessék? 
— A ruhákat hires Velasquez-képék-

ről másolták. 
— Mi következik a Fodor-darab 

ulán? 
— Már határozott a szinház: Szép 

Ernő Grófkisasszonya. A két főszerepet 
Hajor Gizi és Gaál Franci játsszák. 

— Szenzációs! 
—• Szenzációkban nem szűkölködünk 

e héten. Például Farkas Imre a Repiilj 
fecském főpróbájára el se ment a Ki-
rály Színházba, hanem tíz óráig a 

Király Ernő 
Városi Szinház : „Biborruhás asszony" 

(Annelo foto) 

S Z Í N H Á Z I ÉL I:T 

Színházi Élet szerkesztőségében ült cs 
a Lelki klinikát csinálta. Végre hosszas 
kapaeitálásra engedett és a harmadik 
felvonás közepére beiilt a kabala-pá-
holyba. 

— Kabala-páholy? Hát ez micsoda9 
— Farkas Imre minden főbróbáján 

jelen van egy páholy mélyén két ba-
rátja, Cottelly és Bernáth. Ez az ő ka-
balája. Enélkül ő nem tud sikert csi-
nálni. 

— A premier hogy folyt le? 
•— Farkas Imre kapott egy életnagy-

ságú lovat virágból. A szenzációs arran-
gement nyergében egg kis Mókus ült. 

— Kitől kapta? 
— Titok! 
— Mi újság az Operában? 

- Marcell Journée annyira el van 
ragadtatva Relie Gabitói, hugi/ szer-
zőződést csinál neki a párisi Nagy 
Operához. 

— És a Nemzetiben1 
— Zilahy Fehér szarvasára készül-

nek. A második felvonásban Kiss Feri 
eigánykisérettel magyar nótákat énekel. 

— Külföldön mi újság? 
— Hármat tudok. Egy: Pupp Jolii 

eljeggezte az argentinjai köztársaság 
elnökének öccse. Kettő: Csekonics Pál 
gróf San Remoban hatvan személyes 
dinert adott. Az estélyen megjelent 
Stresemann német külügyminiszter is. 
Három: Nestlberger, Récs magyarul is 
jól beszélő népszerű bonvivánja, Pest-
re készül és fel fog lépni egyik operett-
szinpadunkon. 

— És a pletyka? 
— E héten nagyon érdekes. 
— Gyorsan ki vele! 
— Hogy is mondjam? Egg színész, 

s egy színésznő, akik még eddig 
sohasem játszottak együtt, most 
szembekerültek a rivalda fényé-
ben és tekintettel arra, hogy az idén 
olyan váratlanul és gyorsan beköszön-
tött a tavasz, az ibolyával együtt ki-
virult a szerelem is . . . 

—- Valami ismertető jelet kérünk! 
— Kérdezzenek! 
— Ki az egyik? 
— Férfi. 
— Jó vicc . . . a másik pedig asz-

szony . . . Ezt tudjuk . .. Valami mást 
kérünk! 

. — Mással nem szolgálhatok. Ha 
még egg szót szólok, még rájuk is-
mernek. Kezüket csókolom. 
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ElÚSZÖV történt az Operában, 
hogy az „Istenek alkonyá"-t 
minden szereplő magyarul 

énekelte 
Uj betanulással és u j be-

állításban hozta színre e 
héten az Operaház az Is-
tenek alkonyá-l. A zene-
dráma, amely a Nibelung-
gyürü utolsó része, még 
sohasem került színre ugy, 
hogy minden szereplő ma* 
gyárul énekelt volna. 

Beszéltünk Márkus Lász-
lóval, az Istenek alkonya 
rendezőjével, aki ezekel 
mondotta: 

— Hosszú idő után sike-
rült színpadra hozni a tel-
jes magyar Wagner tetra-
lógiát. A Rajna kincse, 
Walkür és Sziegfried után 
most az Istenek alkonya 
került sorra. Sok ujitást 
végeztünk. A régebbi elő-
adásokon a művészt meg-
akadályozták az éneklés-
ben a kUlsőségek, Szieg-
l'riednek mindig félnie 

Pilinszky Zsiamond 
(Hägen) 

Operaház: „Istenek alkonya" 
( Vajda M. Peil felv.) 

kellett a lótól. Ez a ló el-
maradhatatlan volt, a mű-
vésznek pedig több gondot 
okozott, mint az ének. 
Most mindent inkább sej-
tetünk a színpadi kiilsősé-

Relle Gabi 
(Gutrune) 

Operaház: „Istenek alkonya" 
(Vajda M. Pál felv.) 

gekből és a muzsikára, 
énekre, valamint a szín-
pad összképére fektettük a 
hangsúlyt. 

Az u j magyar Sziegfried 
Pilinszky Zsigmond volt. 
Rajta kivül igy festell a 
színlap. Gutrune — Relie 
Gabi, Brünnhilde Se-
heök Sári, Waltraute 
Basilides Mária, Woglinde 

Halász Gitta, Wellgunde 
— Tihanyi Vilma, Floss-
hinde Budanovits Má-
ria, Normák: Bársony Dó-
ra, Sándor Mária és Bo-
dor Karola, Günther 
Pusztai. Hägen Kálmán 

és Alberich — Pogány dr. 
A díszleteket Márkus 

László tervezte. Tittel Ber-
nát vezényelt. — Az Iste-
nek alkonya teljes magyar 
előadásának nagy sikere 
volt. 

Lengyel 
vagy olasz-e 

ADA SARI? 

Két ország, Olaszország 
és Lengyelország egyaránt 
magának vindikálja Ada 
Sárit, a Scala koloratur-
pr imadonnájá t , aki siker-
rel énekelt néhány estén 
ál Budapesten. 

Spanyolországban. Svéd 
országban és Lengyelor 
szágban énekelt legutóbb 
Ada Sari, aki március 
14-én ismét Budapesten ad 
koncertet. 

Ada Sari nemsokára 
amerikai turnéra indul. 
Hosszabb időt fog tölteni 
New Yorkban. Csak a jö-
vő szezónban tér vissza. 

Kálmán Oszkár 
(Sigfried) 

Operaház: ,,Istenek alkonya" 
(Vajda M. Pál felv.) 
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XII. F E J E Z E T 
A T Ü S S Z E N T É S 

» R T X X : C H A I U L T T 

A Krisztus utáni VIII. században élt hírneves 
angol szerzetes. Alkuin volt az első, aki írásban 
fejezte ki azt a kegyes véleményét, hogy a tüsz-
szentésben mindig valamelyes jövendölés lako-
zik. De tévedés volna azt hinni, hogy Alkuin 
alapította meg a tüsszentésre vonatkozó baboná-
kat. Ezek szájról-szájra kellett, hogy szálljanak 
évezredeken keresztül, mert tudjuk, hogy már 
a régi egyiptomiak is babonás jelentőséget tu-
lajdonítanak a tüsszentésnek. 

Skóciában azt t a r t j a a néphit, hogy a fél-
kegyelműek képtelenek tüsszenteni és ha valaki 
tüsszent, az már bizonyos jele a szellemi képes-
ség egy bizonyos fokának. 

Ugy a f lamandok, mint a magyarok azt tar t-
ják, hogyha beszélgetés vagy alku közben valaki 
eltüsszenti magát, az feltétlenül a mondottak 
szinigazságát igazolja. 

A kínaiak szerint újév előestéjén tüsszenteni, 
igen rossz előjel az egész következő esztendőre. 

A japáni babona szerint egy tüsszentés azt 
jelenti, hogy valaki dicsér bennünket, két tüsz-
szentés azt jelenti, hogy valaki ócsárol bennün-
ket, a három tüsszentés pedig egyszerűen beteg-
séget jelent. 

Az indiai brániin, ha tüsszent, rögtön meg-

érinti a jobb fülét. A rossz szellemekről ugyanis 
azt ta r t ja a hindu, hogy a fülön át megy be a 
testbe, de ezt a fül megérintésével meg lehet 
akadályozni. Itt jegyezzük meg, hogy az a szokás, 
amely szerint ásitáskor kezünket a szánk elé 
t a r t juk , csak félig ered esztétikai okokból, mert 
eredetének másik főoka, hogy a nyitott szájra 
váró és behatolni akaró démonok ellen védekez-
zünk. 

Speke és Grand afrikai felfedezők azt mesélik 
uti leírásaikban, hogy egész afrikai ut juk alatt 
semmiféle vallás nyomát nem találták, csak egy 
imádságszerü felkiáltást, amikor valaki tüsszen-
tett . 

Hajdan Franciaországban az udvar ias ember 
kalapot emelt, ha a társaságban valaki eltüsszen-
tette magát . Ilyenkor a tüsszentő udvarias ka-
laplengetéssel viszonozta a figyelmet. Ugyanez 
volt a szokás Angliában is. A XVII. században 
az egzeteri püspök 1627-ben megemlékezett írá-
saiban egy emberről , akit örök időkre kizárt 
barátai sorából, mert az illető nem vette le a 
kalapjá t , amikor ő tüsszentett. 

Sziám lakói érdekesen magyarázzák a tüsszen-
tést. Szerintük az istenek állandóan forgat ják 
azt az óriási mennyei könyvet, amelybe minden 

Ha két ember egyszerre tüsszent : Jó előjel 
(Dózsa és Bárdi Ödön) (Strelisku-fiók felu.) 

F 
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más népek is a tüsszentéskor azt kívánják a 
tiisszentőnek, hogy Isten éltesse ! 

Ha az újszülött tüsszent, akkor a babona ab-
ban a tüsszentésben a gyermek kitűnő életre-
valóságának jelét lá t ja . Az esti tüsszentést álta-
lában jónak t a r t j a a babona, ezzel szemben az 
éjféltől délig ter jedő időben tüsszenteni nem jót 
jelent. Azt is mondják, hogy aki pénteken este 
tüsszent, vagy nevet, az vasárnap sírni fog. 

Arra is szokott figyelni a néphit, hogy ki me-
lyik irányba kapja a fejét, amikor tüsszent. 
Jobbfelé jót jelent, balfelé rosszat jelent. 

Nagyon rossz jelentőségű dolog öltözködés köz-
ben tüsszenteni. Az ilyen ember okosan teszi, 
ha rögtön ágyba fekszik, mert biztosan beteg 
lesz. 

A macska tüsszentése általában nem jót jelent 
az egész házra. A macska aligha van ezen a 
véleményen, mert a tüsszentő macska rendszerint 
beteg. Megfigyeltem azonban, hogy az én macs-
kám akkor is tüsszentett, amikor semmi baja 
sem volt, de megfigyeltem azt is, hogy ilyenkor 
tüsszentésének a hangja egészen más volt. 
Ugyanezt a megfigyelést tettem embereknél is és 
ezért a magam részéről mindig szigorúan meg-
különböztetem a nedves tüsszentést a száraz 
tüsszentéstől. Elvégre aki a napba néz, az is el-
tüsszenti magát, ha makk egészséges is. 

A legtöbb helyen azt ta r t ják , hogy két tüsz-
szentés jót jelent, négy tüsszentés szintén jót je-
lent, de viszont egy tüsszentés, vagy három tiisz-
szentés annál rosszabb. A négynél többszöri 
tüsszentésről már nincs magyarázat a babona 
szótárában. 

Rendkívül jó előjelnek számit, ha két ember 
pontosan egyszerre tüsszent. 

Az egyszeri tüsszentés baljóslata alól csak egy 
kivétel van: hétfőn egyszer tüsszenteni igen jó 
hetet jelent, kétszer tüsszenteni rossz hetet, vi-
szont éppen fordí tva, vasárnap egyszer tüsszen-
teni nem jó, kétszer tüsszenteni igen jó. 

Ha őszinték akarunk lenni, meg kell mondani, 
bogy éppen a tüsszentési babunk érdekében kell 
koronként, esetenként sürgősen ellentmondani 
egymásnak. Innen látszik, hogy a babona az em-
berek csinálmánya és nem kell túlságosan aggód-
ni, ha valamelyik babona az ember számára 
rosszat jelent: a világ különböző fa jának és né-
pének ezernyi babonája között feltétlenül lehet 
találni olyant is, amely éppen ar ra az esetre 
éppen a legjobbat jelenti. (Vége következik.) 

kinek ítélete be van írva. Ha 
az ember eltüsszenti magát, ez 
annak a jele, hogy az istenek 
éppen most érték az ő lapjá-
hoz. 

A régi egyiptomiak, akik ál-
talában igen nagy figyelmet 
szenteltek az agy székhelye, a 
lej minden jelenségének, azt 
tanították, hogy a tüsszentés-
ben rejlő értelmet mindig a 
csillagok állásával kell össze-
függésbe hozni. 

Anglia déli részén a tüsszen-
tést általában baljóslatú elő-
jelnek t a r t j ák . Európa többi 
részében a tüsszentésnek vál-
tozó a jelentősége. El ter jedt 
babona, hogy ha egy férfi há-
romnál többször tüsszent. az 
közeli kellemetlenséget jelent. 
Középeurópa egyes vidékein 
három tüsszentés azt jelenti, 
hogy négy tolvaj settenkedik a 
ház körül. Hogy miért éppen 
három tüsszentés, miért éppen 
négy tolvajt jelent, azt eddig 
nem sikerült kikutatni. 

Hajdan azt tar tot ták, hogy a 
tüsszentéskor a lélek egy szem-
pillantásra kiugrik a testből, de 
rögtön vissza is ugrik belé. Bi-
bizonyára ezzel a hittel magya-
rázható, hogy az olaszok, ma-
gyarok, osztrákok, németek és 

Az ors:. M. kir. Színművészeti Akadém'a vizsgáé lőad/isa: 
,Pillangó kisasszonu" Vég h Sári, Török Ilona, Salamon Erzsi, 

Bánhidg, Nagy, Ilorvdth Magda, Szathmőru Margit, Bondíj 
(Macsi felv.) 

Öltözködés közben tüsszenteni : rossz előjel 
(Latabár Árpád) 

(Strelisku-fiók felv.) 
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bécsi művésznő a Carment és Mignont 
énekli március végén Budapesten. 

* 
A Három a kislányt 1917 óta szaka-

datlanul játsszák Amerikában. Még min-
dig sikert arat. 

* 
Zilahy Világbajnok cimii darabjának 

francia bemutatóján Carpentier játssza a 
címszerepet. 

* 
Alpár Gitta, a kitűnő énekesnő Lon-

donba megy vendégszerepelni április 
első hetében 

* 
Romain Coolus Vakációja március 

utolsó hetében kerül szinre 'a Belvárosi 
Színházban. 

* 
Inselbrand címmel irt érdekes drámát 

Georg Schaffner német iró. Bremenben 
mutat ják be. 

* 
Jerltza Mária levelet irt Kadnay 

Miklósnak, amelyben értesiti. hogy áp-
rilisban Pestre jön. 

* 
Grisa Kaus svájci Írónő darabját 

,,'1'oni" cimmel nagv sikerrel játsszák. 
Diákleánv drámája . 

* 
Valesca Gert a hires groteszk lán-

cosnö nemsokára fellép Budapesten. Je-
lenleg Berlinben van. 

* 
Areiibasev, a Szanin, Féltékenység és 

Szenvedések szerzője negyvenkilenc éves 
korában meghalt. 

* 
Halasiné Serfőző Etel, a debreceni 

Csornai Színház tagja most tartotta 40 
éves jubileumát. 

NOSZTY FIU 125 
A Noszty flu sikere 
Igazán ritkítja párját, 
Most még csak az hiányzik, hogy 
Külföldön is Nosztifikálják. 
Ks a közönség, amely csupán 
A statisztikának ad hitelt, 
Nyugodtan elkönyvelhet most 
Harsányinak egy harsány sikert. 
S e verses krónikához, mely 
Noszty karriérjének tükre, 
Van még egy ötletein, de azt 
Hagyom a százötvenedikre. 

Kálmán Jenő. 

Tairoff moszkvai színházának újdon-
sága: Turlupin. Perut/, regényéből lud-
kjewitsch ville színpadra. 

* 
Fleta, a kiváló tenorista májusban 

egy estén vendégszerepel az Operaház-
ban. 

* 
A Marika, Zágon István darabja Prá-

gában is szinrekerül Otto Tresslerrel és 
H. Wagnerral. 

* 
Kettőezernégyszáz színész él szerződés 

nélkül Németországban. A kormány se-
gélyezi őket. 

* 
Anday Piroska, a magyar származású 

Gömöry Vilma és Vasiary Piroska 
Nemzeti Szinhéz: ,,Te cs;ik pipálj, Ladányi" 

(Angelo foto) 
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Egy pesti urileány lesz 
S A L J A P I N 

állandó zongorakísérő je 
Vermes Lilit, egy fiatal 

pesti zongoraművésznőt 
nagy szerencse érte: Fjed or 
Saljapin, a világhirü orosz 
énekes őt választotta ál-
landó zongorakisérőjének. 

Saljapin állandóan tur-
nézik, minden hónapban 
másutt vendégszerepel és 
igy Vermes Lili is körül-
já r ja majd néhányszor a 
világot. 

Miért lett éppen ő ez a 
szerencsés kiválasztott? 
Amikor száz és száz nagy-
szerű művész vetekedne 
ezért az állásért. Erre fe-
lelt nekünk Vermes Lili, 
amikor felkerestük: 

— Van egy nagybátyám 
— kezdte Vermes Lili •—, 
aki orosz ember. Édes-
anyám nővérét vette el fe-
leségül. Alexander Guschoff 
a neve. Nagyon gazdag 
ember volt a háború előtt. 
Moszkvában éli családjá-
val együtt és palotájában 
sok fényes estélyt adotl. 
Ezeken az ünnepélyeken 
résztveti Saljapin, a nagy 
orosz énekes is, aki igy 
szorosabb barátságot tar-
totl fenn nagybátyámmal. 
V bolsevizmus Alexander 
Guschoff-ot is elkergette. 
Stockholmba menekült, aho ' 
ma is él. 

— Kél évvel ezelőt Pes-
ten járt Saljapin. Innen 
európai turnéján Stock-
holmba is eljutott. Ott ta-
lálkozott nagybátyámmal, 
sőt náluk is lakott. Egy-
szer, beszélgetés közben, 

szó került a zongorakisé-
rőről. Saljapin emiitette, 
hogy szüksége volna egy 
állandó, az eddiginél jobb 
kísérőre, aki önálló számo-
kat is tud adni a hangver-
senyeken. Nagybátyám ek-
kor említést tett rólam. 
Saljapin csodálkozással 
hallgatta azt, hogy barát-
jának magyar liuga van. A 
kezébe csapott és igy szólt: 

— No, nem bánom! Má-

jusban ugy is Budapestre 
megyek és meghallgatom 
a kislányt. Ha valóban 
olyan nagyszerű . . . akkor 
magammal viszem. Ezzel 
el is intéződött az ügy. 

— Néhány héttel ezelőtt 
Pesten járt nagybátyám. Ö 
hozta a hirt és biztatott. 

—És most? — kérdez-
tük. 

— Most szorgalmasan 
gyakorolok — felelte Ver-
mes Lili és várom Salja-
pint. 

A fiatal zongoraművész-
nő a mult esztendőben 
végezte a Nemzeti Zenede 
művészképzőjét. 

Vermes Lili 
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Interníu egg színházi ben-
Jentessel, ahí életében még 
soha nem volt színházban 

A Nemzeti Színház kazánjai — a siker hőmérői 
Amelyik darabnál sokat kell fűteni: megbukott 
Amikor sDÓrolni lehet a szénnel: siker van 

Kz M különös ember: Gi'tl-
lik Károly, a Nemzeti Szín-
ház alkalmazottja. () a fii-
lője a színháznak; vagyis : 
a Népszínház épületének. 
Negyvenhat évvel ezelőtt 
kezdte; tehál: négy évvel a 
Népszínház megnyílása után. 
De a színház épületében is 
alig-alig járt ez idő alatt; 
meri a Nemzeti Színházat, 
— azazhogy: a Népszín-
ház épületéi! — a szom-
szédból: a Bezerédy-utcá-
Itól tutik: onnan vezetik ál 
széles földalatti csöveken a 
meleg gőzt a színházba. De 
azért sokszor a színpadon 
is szerepel a derék Giíllik 
Károly, aki nagy bajuszos, 
őszhaju, kistermetű ember; 
olyan csillogó szemmel, 
amilyennel szerelmes szí-
nész is lehetett volna; nem-
csak fűlő. Színpadi szerep-
lése abból áll, hogy néha-
néha egy-egy tragédia vagy 
más efaj ta darab előadásán 
színpadi gőzökre, gomolygó 
füstfelhőkre van szükség : 
ezt i,s Gállik barátunk life-
rálja kifogástalan művé-
szettől. 

Délelőtt a próbákra fiit 
Gállik Károly, délulán és 
esle az előadásokra. Majd-
nem egész napját ott tölti 
tehát a Bezerédy-utcai ház-
ban kedves kazánjai mel-
leit; — most legutóbb u j 
kazáni kapott: hogy szereti, 
hogy becézi, hogv gondoz-
za azt! — előadást tehát 
nem láthat. Szabadnapja 
nincs soha; nyáron, a va-
káció afojll pedig: elmegy 
falura és hallani se akar a 
színházról. Pedig télen: ra-
jong érte és szereti a mes-
terségét. 

Szóval: ezt az érdekes 

Színházi interjú egy szin-
házi emberrel, aki még 
sohase volt színházban. 
Furcsa dolog, - ugy-e? — 
hátha még elmondom, hogy 
ez az ember: negyvenhat 
éve színházi alkalmazott. 

Nem is mondhatom hál róla 
igazában, hogy nem voll 
még soha színházban; de 
mondhatom és állíthatóim 
azt a legnagyobb határo-
zottsággal, hogv: sohasem 
lótott még színházi előadási. 

Pásztor Mária 
it mult héten a Rákosi-iskola vizsgaelőadásán nagy sikerrel .lát-

szotta el a ,,Sybill" címszerepét 
(Angelo foto) 
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ainbert kerestem föl a b i -
ten. Ott találtam a Beze-
rédy utcában a kazánja 
mellett. Nem is csodálko-
zott, amikor megkérdeztem: 

— Kedves uram, mi a 
véleménye a CscUhó Kál-
mán uj darabjáról, a „Te 
csak pipálj Ladányi"-rólf 

— A „Te csak pipálj, La-
dányi — felelte, — kitűnő 
darab és nagyon nagy a si-
kere. 

— Honnan tudja ezt Gál-
lik ur? 

— Mert a Csathó Kál-
mán minden darabja ki-
tűnő darab és mindegyik-
nek nagy sikere volt 

— Én tudom csak iga-
zán meghatározni ezt! 
folytatta azután némi joj-
gos önérzettel. I— Mert én 
itt ülök. a kazánom mel-
lett és ha azt az utasítást 
kapom, hogy: Csak keve-
set fűteni, Gállik bácsi!" 

akkor már tudom, 
hogy: „4 hó, táblás há-
zunk van!" Az „Uj ro-
korí'-nál vagy fétszázszor 
kaptam ezt az utasítást; 
igv volt ez a „Házasságok 
az égben köttetnek" cimii 
Csathó-darabnál és most, 
— kérem szeretettel — a 
premier óta is állandóan 
ez az utasításom: „Keve-
sebbel fűteni, már megint 
nagyon meleg ixai a szín-
házban!" 

— Elhiszi-e az ur, vagy 
nem hiszi el: |— mondta 
tovább Gállik mester — 
nem tudom; de ugy van, 
hogy én a régi jó időkben 
mindig tudtam, hogy a 
lilaháné játszik-e, vagy a 
Pálmay, a Hegyi Aranka, 
a Kiiry Klára, a Fedák 
Sári? Mert aszerint, hogy 
milyen divatban voltak 
éppen, ugy kellett füte-
nem. Amikor a drága Bla-
háné a „Suhanc"-ol, a 
„Fatinicá"-!, a „Király-
fogás"-t vagy a „Szóki-
mondó"-! játszotta, alig 
fűtöttünk; elég meleg volt 
a színházban. Igy volt a 
Pálmay Ilkával a „Rip van 
Winkle" estéken, vagy 
amikor a Hegyi Aranka a 

„Lili'-t játszotta, a Kiiry 
Klára a „Casanova"-!, a 
Fedák Sári a „Bol> her-
ceg"-et. Én mindig felír-
tam, hogy mennyi szenet 
fűtöttem el és ebből ponto-
san meg tudtam mondani, 
hogy jó-e a darab és si-
kere van-e?! I)e amikor 
kaptam a szemrehányáso-
kat, hogy: „Gállik bácsi, 
tegnap már megint hideg 
volt a színház!" — akkor 
tudtam, hogy baj van: 
megbuktunk. Mert volt 
ilyen esel is kérem . . . 

Az utóbbi években a 
legkevesebbet Kilőttem a 
„Vén gazember"-nél, a 
,,Siil a nap"-nál és alig-
alig kell megrakni a ka-
zánt, amikor az „Ember 

tragédiajá"-t adjuk! . . . 
— Színészeket nem is-

merek. Az igazgatókat se 
ismertem soha személye-
sen, de azért tudom, hogy 
melyik a jó direktor. Ez a 
mostani, a Hevesi: nagyon 
jó; hiszen alig fűtöttünk 
el még valamit még az 
idén a szénkészletünkből... * 

Ezeket mondotta Gállik 
bácsi a hozzá intézett kér-
désekre. Közben pecke-
sen, önérzetesen, mond-
hatnám: büszkén járt fel-
alá és énnekem az volt az 
érzésem, hogy egy érté-
kes, érdekes emberrel van 
dolgom; aki amellett kitű-
nően ért a színházhoz is. 

Faragó Jenő 

Petrúss Sári és fér je . Gordon Crocker Nizzában 
(Anuelu foto) 
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Operettet irt 
a nagyatádi szolgabíró 
A Városi Szinház 
mutatja be az uj 
operettet, mely 
hadüzenet a char-

leston ellen és 
egyik szereplője: 
I. Ferenc József 

lalkozás, mint az első pil-
lanatban. 

A felfedezés után a zene-
szerző természetesen már 
nem maradhatott tovább 
titokban és a szolgabíró 
barátai egyenesen azt hir-
dették mindenfelé, hogy 
Angyal Ernő személyében 
egy második Kálmán Im-
réje van Magyarországnak 

A történet Dunántúlon 
kezdődik. Egy előkelő 
arisztokrata kastélyában. A 
gróf Pestről magas vendé-
geket kapott és egy dél-
után, a hallban, a társaság 
mulattatására egy jól meg-
termett, sportruhás fiatal-
ember a zongorához ült és 
eljátszott három dalt. 

A pesti vendégek el vol-
tak ragadtatva a produk-
ciótól, a három kis dal az 
exkluzív társaságban ha-
talmas sikert aratott. 

— Ki irta ezeket a dalo-
kat? — hangzott egyszerre 
többfelől is a kérdés és a 
fiatalember szerémy vá-
lasza csak egy szó volt: 

— É n . . 
A zongoránál 

dr. Angyal Ernő nagy-
atádi szolgabíró ült, 

aki a pesti vendégjárás 
idejében véletlenül szintén 
a kastélyban tartózkodott. 

És a három dal után 
sokszor három más kom-
pozíció következett és a 
társaság a hall örökzöldjei 
között felfedezett 

egy uj magyar zene-
szerzőt. 

A zeneszerző civilben 
szolgabíró. Kissé furcsán 
hangzik az első pillanat-
ban. De ha a gondolat-
társítás fantázia-paripáján 
elibünk villan, hogy Far-
kas Imre miniszteri taná-
csos és Fráter Lóránd hu- ' 
szárkapitány, már nem is 
olyan csodálatos ez a fog--

Dr. Angyal Ernő 

és tréfásan el is nevezték 
a nagyatádi komponistát 
sokorópátkai Kálmánnak. 

Egyébként nemsokára a 
közönség • is fölfedezheti 
Angyal Ernőt. A Városi 
Szinház elfogadta előadás-
ra Harmath Imre társasá-
gában irott „Csak azért 
is . . ." ciinii háromfelvo-
násos operettjét és a Vá-
rosi Szinház folyosóján be-
szélgettünk az u j magyar 
muzsikussal. 

— Először is azt óhajtom 
leszögezni, kezdte mo-
solyogva — hogy nem va-
gyok naturalista. A Zene-
akadémiát végeztem és igy 
a mesterség technikai ré-
szével teljesen tisztában 
vagyok. 

A „Csak azért is"-ről ér-
deklődünk: 

' — Milyen az operett? 

— Az operett hadüzenet 
a Charleston ellen, — hang-
zik az energikus válasz. — 
A szüzsé a régi jó időkben 
játszik és külön érdekessé-
ge, hogy 

Ferenc József király 
személyesen is megje-

lenik a színpadon. 
— Egyébként, ahol csak 

tudok, harcolok a jazz el-
len, van egy számom, 
amelyben egyenesen kifi-
gurázom a cliarlestont. 

— Hol dolgozik? 
— Odahaza, Atádon. 
—• Persze idillikus kör-

nyezetben . . . 
Nevetve int nemet. 
— Szállodában lakom, 

de az ablakban muskátli 
van... A muskátlin tul a 
Kossuth-szobrot látom és 
a szobába beárad a friss 
falusi levegő édes jó szaga. 
De sokszor hazaszaladok 
Csurgóra, az édesapámhoz, 
aki ott gimnáziumi tanár 
és a régi kisdiák zongorá-
ján születnek aztán a da-
lok . . . Pesten nem tudnék 
zenét szerezni. . . Nekem 
kell a muzsikához a vidéki 
miliő . . . 

— Mikor dolgozik leg-
szívesebben? 

Meglepő válasz követke-
zik: 

— Legjobban azok a 
számaim sikerültek, ame-
lyeket egy nagy vidéki mu-
latozásból hazatérve, haj-
nalban, mámoros fővel 
komponáltam . . . 

— Hogy kapott kedvet a 
zenéhez? 

Nyolc éves voltam, 
amikor édesapám megta-
nított zongorázni. Tizenöt 
éves koromban irtani egy 
diák-dal játékot . . . Szinro 
is került a csurgói gimná-
zium m a t i n é j á n . . . — Mo 
solyog. Persze dörgő si 
kerrel . . . Rengeteg hábo-
rús dalt irtam aztán . . . 

— Melyik az operett slá-
gere . . .? 

— A „Szó sincs róla . . ." 
Atádon már a suszterina-
sok is fütyülik . . . 

Reméljük, Pesten is fü-
tyülni fogják nemsokára. 
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Grosavescu sirja a lugosi temetőben 
(Miklós Andor felv.) 

!.. Ka t i i l i n , K i s k ő r ö s : 
LEVÉL: Egy könyvet szeretnék öntől . . . 
VÁLASZ: Pár hónait múlva megjelenik az uj 

könyvem, szívesen küldök. Csak arra kérem, 
akkor juttassa eszembe az ígéretemet. 

Putty: 
LEVÉL: Elvették a Ferit . . . 
VÁLASZ: Feri etw csapodár! .tó, hogu már 

most tudjuk róla. Még mindig jobb ezek után, 
hogu a Ferit elvették, mintha a Feri vette uolnu 
el magát. 
S. Hincze: 

LEVÉL: Szeretjük egymást . . . 
VÁLASZ: Akkor nincs akadálg! Illetőleg, ha 

van is — ez az erő, amely mindent legyőz. Csak 
aztán ugu is lernten. 

Sándor Sarolta, Szekszárd: 
LEVÉL : Örülök, hogy ú j r a van „Lelki klinika". 
VÁLASZ: Éri vedig külön köszönöm önnek szí-

ves sorait. ,1 kiadóhivatal a rovat szünetelése 

alatt etküldöttc nekem kedves, sürgető levelet 
És különb jutalma egy irónak sen lehet. Mégegy-
szer: hálásan köszönöm. 
A. I . : 

LEVÉL: íme, a sorsom . . . 
VÁLASZ: Kérem a pon tos cimét Levélben 

válaszolok. 

Egy régi előfizető: 
LEVÉL: Egy fogadásról van szó. A fogadás 

tárgya: óriási tábla csokoládé, ün volt-e a múlt-
kor egy szőke asszonnyal — és egy kis gyerekkel 
— a színházban? 

Válasz. Nem én voltam. Nincs feleségem .1 csf-
koIádéból kérek. 

Dénes: 
LEVÉL: Mit szól ön a vágyaimhoz? 
VÁLASZ: .,Egészséges akarok lenni és dolgozni 

azért a kislányért, akit szeretek . . . !" Brávó ! 
Ha minden ifjú igu gondolkodna, nem volna baj 
a világon 
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M. I.Ï 
LEVÉL: Elküldöm egy ra jzomat . . . 
VÁLASZ: Köszönöm. Nagyon örültem neki 

H. Győr: 
LEVÉL: A gyermekemről van szó. Ugy látom, 

a lelkületében van valami hiba. Rossz tanuló . . . 
kétségbe vagyok esve. 

VÁLASZ: Igen szívesen tanácsolnék önnek va-
lamit, de a g y er \nek neveléshez nem ertek. Leg-
feljebb tanácsot adhatok. hogy kihez forduljon: 
egy jó pedagógushoz, akivel őszintén meg tud 
beszélni mindent. Az. hogy valaki nem jö tanuló, 
kellemetlen, de még nem tragikus. 

Péter Ilona: 
Csinos az a költemény, amit Amsterdamban 

diktált fiatal szivének a honvágya : 
Álmaimban otthon járok. 
Ott vagyok veletek. 
Napsütötte kis kertünkben 
Fehér rózsát szedek. 
Kiviszem a temetőbe. 
Apám sir halmára, 
Tudom én azt, hogu alatta 
Szebb lesz majd az álma . . . 

Egy barna kislány: 
LEVÉL: Eddig még nem szeretett senki . . . 
VÁLASZ: Ez a barna kislángok közös sorsa 

Mindaddig nem szereti őket senki, mig egyszer 
aztán elkezdi őket szeretni valaki. Ezt aztán ugg 
hivják, hogg: az első szerelem, — és ennek az 
első szerelemnek a meglepetése során a barna 
kisláng sokszor igg sóhajt fel: milgen jó volt, 
mikor még nem szeretett senki . . . 

Elluska: 
János bácsi földet vesz. Az utóbbi eredeti és 

színes. Erős Mikszáth-hatás, de az egész írás-
munka figyelemreméltó. 

Keringő-rcfratn: 
LEVÉL: Játssza I el ezt a kis dalt és mondjon 

véleményt róla. 

VÁLASZ: Könnyű, kedvesen perdülő kis dallam, 
nem teljesen eredeti, semmiesetre sem lehet kö-
vetkeztetést vonni belőle szerzője tehetségére, 
fantáziájára, zeneszerzői kvalitására. A zongo-
rára való alkalmazás zavart kissé, mert primi-
tivül van letéve. 

F. T. C.í 
LEVÉL: Táncolt velem, de csak velem, csak 

tangót és hideg volt, mint a márvány. Eltűnt 
az életemből. 

VÁLASZ: Ilyenkor sürgősen mással kell tan-
gózni. 

Lakos András: 
Íme, itt az ön szép 'verse: 

Lángokban lent a Város. 
A Hold sápadva szalad, 
Mig fekete, halálos 
Örvénybe bukik a Nap. 
Lázasan és remegve 
Csöpp hófehér kacsok 
Simulnak a kezembe: 
Most születik a Csók1. 
S mint gyászfekete mente, 
Ugy omlik rá az este, 
Fázósan merernegve 
.t lármás Budapestre. 

Butterfly: 
LEVÉL: Bün volna-e levelezni egy kedves, ren-

des fiatalemberrel? 
VÁLASZ: Aki a kérdést igy formulázza, az már 

bátran levelezhet. Cseréljék ki csak bátran a 
gondolataikat — és később a gyűrűiket. 

LEVÉL: Jegyesem életében egyszerre fölmerült 
egy fér jes asszony . érzem, nincs erőm meg-
küzdeni vele. Mit tegyek? Föl vegyem-e a har-
cot, vagy igyekezzem elfelejteni . . . ? 

VÁLASZ: Egy baj van. Hogy az ön nagy intel-
ligenciája nincs egyenes arányban nyugodtságá-
val, fölényével és idegein való uralkodni tudásá-
val. ön világosan látja a helyzetet, de tépelő-
dése, kissé a búra hajló termésiete és a problé-
mája kapóra jön önnek, hogy kedvére kiideges-
kedje, kibúsulja magát. Nincs igazam? Én nem 

A lugosi templomtéren beszentelik Grosavescu koporsóját 
(Miklós Andor felv.) 
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irom meg a határozott utat, amelyen haladnia 
kell, mert ön ezt ugy is tudja. Határozottság. — 
a tépelődéstől és bánkódástól való tudatos eltáuo-
Iodds — ez az ön kötelessége ! A többi magától 
jön. 

Vigasztalás: 
LEVÉL: Szegények vagyunk, a üu 20 éves, 

anyja ellenzi a házasságunkat, biztos állása nincs. 
Mit csináljak? 

VÁLASZ: ön szép szines csokorba kötötte az 
összes elképzelhető akadályokat. Ha ezeket le-
győzik. kivárják, ellensúlyozni tudják, akkor 
igazán komoly és nagy a szerelmük. 

Game: 
LEVÉL: Tenniszpartnereket keresünk. 
VALASZ: A lelkiklinika rovatban? Nem értem. 

Tellmány: 
LEVÉL: Mi a kokettirozás? 
VALASZ: Pár liarmónikus taktus, előzene u 

melódia előtt. 

Válogatós: 
LEVÉL: A lány azt mondta nekem: „maga egy 

l ink" . Mit szól ön ehhez? 
VÁLASZ: A legújabb belügyminiszteri rendelet 

értelmében nem nyilatkozhatom. 

Elhanyagolt feleség: 
LEVÉL: A fér jem elhanyagol. Egy másik férfi 

tünt fel a láthatáron . . . 
VÁLASZ: Vigyázzon ! Ar asszonyok néha bebe-

szélik maguknak, hogy elhanyagolja őket a fér-
jük, csak azért, mert az a másik az nem hanya-
golja el őket. Pedig — az is csak egy ideig nem 

llalmy Irén és Horti Lajos 
Győri Szinház: „Zsiványkirály" (Jánosi felv.) 

hanyagolja el őket. És higyje el, ha már valaki 
hanyagol — akkor hanyagoljon a férj. 

PANNI. SZOLNOK: Nincs válaszom. 
N'ebánts virág: 

LEVÉL: Illő volna-e egy művésznőnk lakására 
fölmenni, autogrammot kérni tőle? 

VALASZ: Kérje tőle levélben. Amilyen kedves 
és szeretetreméltó, biztosan fog önnek válaszolni. 

Szomoru asszony: 
LEVÉL: Két hónapja asszony vagyok és már 

szomoru. Az uram este jön haza, akkor is fád, 
közönyös, alszik, nem tudjuk egymást megérteni. 
Már megkezdődtek a veszekedések és az első 
szemrehányások. 

VÁLASZ: Íme, a szokásos probléma. A lány, 
tiki azt hiszi, hogy az álmok országába jut a 
házasság révén — és a férfi, aki nyugalmat, 
csöndet, talán kissé unalmat is akar. Ilyenkor 
minden az asszonytól függ. Le kell szállani a 
csillagok közül a valóságba, derűt, napsugarat, 
kedélyt, kacagást kell hoznia a kis lakás falai 
közé. A legsivárabb prózából kezd aztán az egy-
mást megértő emberpár emelkedni lassan, más 
utakon, a megértés és az összeszokds utján a 
csillagok, a boldogság felé . . . 

Emlékkönyv — Temesvár: 
I.EVÉL: Ezt a versel, amit önnek beküldök, a 

szerelmesem emlékkönyvébe szántam. 
VÁLASZ: A vers sorainak első betűi ezt a ne-

vet formálják: Erzsike. Ne vegye rossz néven, 
uram, de mennyivel szebb ez a név, így, egy-
szerűen leírva, vers nélkül, hogy: Erzsike. 

Akarat — Oradea: 
LEVÉL: Hogv lehet kiküzdem egy írónak a 

babért? 
VÁLASZ: Erős akarattal és erős tehetséggel, 

(in még igen fiatal. Türelmetlen, nyugtalan és 
elégedetlen. Pedig — hej de solcal kell küzdeni, 
pláne ezen a pályán. Kitartást kívánok önnek 
és belső, lelki harmóniát. 

L'art pour l'art: 
LEVÉL: Jól zongorázom, ügyesen festék. Me-

lyikben képezzem ki inkább magam? 
V'ALAS'Z: Önnek kell tudnia, melyik művészeti 

ághoz érez határozottabb és mélyebb vonzódást. 
A dolog ugy áll. hogy a festészet nehezebb pá-
lya, mint megélhetés, a zongora az sok ifjú 
hölgynek ad biztos és szép kenyerei. Talán én 
azért hajlok a muzsika felé. mert az én leghí-
vebb barátom a zongorám. Köszönöm, hogy le-
velében csak vidám és kedves gondolatokkal ta-
lálkoztam. Kívánom, liogg csak élénk szinek le-
gyenek a palettáján és csak vidám melódiák a 
zongorája szivében. 

J. F.: 
LEVÉL: Érzem, hogy szerelmes vagyok egy 

Feribe . . . 
VALASZ: Érzem, hogy ez a dolog Ferit sokkal 

jobban érdekli, mint engem. Ha megírja neki 
szereiméi, ezt a szót. hogy ,.szerelem", parnn 
csoljon egy ,,l"-lel írni. 

Ideál 1569: 
LEVÉL: Kétségek gyötörnek, hogy a lány, akii 

komoly szándékkal szeretek, szeret-e valóban? 
VÁLASZ: Minden komoly szándék előtt indo-

kolt és természetes a megfontolás. De a meg-
fontolás még nem jelenti azt, hogy kételkedés. 
.1 lány azt mondja önnek, hogy szereti, ön nem 
hiszi. Ugy tetszik, ön ab ovo kételkedő 
természet. Viszont előttünk a sötét, semmit nem 
tudhatunk előre, akár kételkedünk, akár nem. 
Az óvatosság ajánlatos, a gyanakvás, a bizony-
talanság mellőzendő. Az a férfi, aki egyenesen 
és fölemelt fővel tud haladni. 
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fthanouersenypödlumoir 
mutatkozik be 

egy Ismert amerikai 
: operaanehesnö 

A chicagói és filadelfiai 
operaházak egyik kolora-
tura énekesnője, Helen 
Mara márciusban mutat-
kozik be Budapesten, ön-
álló hangversenyt ad, de 
valószintileg a Városi Szín-
liánban is fel t'og lépni. 

VÂRADY ALADÄR NÓTA-
ESTJE 

Várady Aladár, a 
H a j l i k a jegenye, 

Csipkés a levele . . . 

és sok más magyar nóta 
lehetséges szerzője, akinek 
müdalaival gyakran talál-
kozunk a koncerteken, 
hangversenyiéne-kesnők in 
tcrpretáiják s a cigány-

Ueraldné, 
a magyar színészek szeretett 
éuekmesternője nyolcvan éves 

korában meghalt . 

zenekarokból is felhang-
zanak bájos melódiái, szer-
zői-estét rendezett Buda-
pesten, Vigh Manci és Raj-

riay Klára közreműködé-
sével. A hangversenynek 
igen nagy sikere voll. 

HELLA TOROS 
»ilusz operaénekesnő a legköze-
lebbi hetekben Budapesten is 

hangversenyt ad. 

For ró László. 
a beutheni és kutkoviczi opei:i 
tagja, a Bohémélet Schaunard 
szerepében. A fiatal énekes leg-
utóbb Donizetti „Don Pasquale" 
eimü operá jának címszerepében 

aratott sikert 

RÓZSAVÖLGYI HANG 
VERSENYEI: 

(Isendőrinternátus mû vészest-
je márc. 11. 

Dullien Klára hegedüeslje 
márc 11. Kísér Frid Géza. 

l»r. Oruváné Bndó Klári dal-
estje márc 18. 

Budai Dalárda ujdonság-estje 
március 13. 

Ada Sari ária- és dalestje 
március 14. 

Riegler Ernő tanár orgona-
estje márc . 15. 

Rubinstein Artúr zongoraest-
je márc . 17. (Lyra béri. Vl-ik 
estje) 

Magyar Advent müvészestje 
március 19. 

Gara Vahdah modern dalest-
je márc. 19. 

Dohnányi Ernő I. zongora-
estje márc 23. 

Budapesti Ének és Zenekar 
egyesület Beethoven-estje már-
cius 24. 

Waldbauer-Kerpely márc . 27. 
op. 135 quartett és septett. 

Báró Döry Andor zongora 
estje márc. 29. 

Dohnányi Ernő Beethoven-
estje márc . 30. 

Dohnányi. Waldbauer-Kerpely 
Beethoven trióestéi márc. 30, 
ápr . 6, ápr . 13. 

Beethoven Kamarazene-est áp-
rilis 1. 

Krauss l,il.v zongoraestje áp-
rilis 2. 

Balázs Árpád magyar nóta-
estje ápr . 10. 

FODOR HANGVERSENY 
IRODA: 

(Jegyiroda: V'áci-u. 1.) 
Schlusnus Heinrich kamara-

énekes, a jelenkor egyik legna-
gyobb dalénekese, márc. 11-én 
ta r t ja egyetlen dalestjét . 

Eggert Márta ária- és dalest-
je, Bárányi Lili zongoraművész-
nő közreműködésével, márc 13. 

Szigeti József hegedüestie a 
Filharmónikusokkal ápr. 7. 

Lot hné . . . 
Kóbor Elek szobra a Nemzeti 

Szinház tárlatán 
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Qir ima d & z o n y IQPQIQÍ 

Édes kislányom, Emmy, 
hát mit szólsz megint ahhoz a furcsa és szomorú ügyhöz, ami itt Pesten történt ? 
Biztosan ti is oly sokat beszéltek róla otthon, mint mi itt Budapesten. A múltkor, 
amikor Chaplinről és Grosavescuról, szegényekről, irtam neked, már kifakadtam a 
mai nőuralom rettenetes túlzásai ellen s most megint itt van ez a pesti ügy, szinte 
nevetnem kell rajta, annyira igazat ad nekem. Két esztendőn át valóságos rabságban 
tartott egy asszony egy jobb sorsra érdemes fiatalembert. Hát mondd, elképzelhető 
volt ez ezelőtt? Amikor én fiatal leány voltam, attól kellett rettegnünk nekünk, 
lányoknak, hogy jaj, valahogyan ne kerüljünk egy lelkiismeretlen csábitó karmai 
közé, ma pedig a fiatalembereket, vetik sorvasztó szerelmi börtönökbe csillapít-
hatatlan kedélyű asszonyok. Nem érdekes ez ? Olvastam, hogy II. József császár, 
a kalapos király egy várba záratta azt a szép halászleányt, aki nem engedelmes-
kedett hivő szavának legalább is a hagyomány igy meséli. Nem volt ez olyan 
nagyon régen, száz harminc esztendeje, hogy a szerencsétlen uralkodó meghal/ 
Hol találsz ma férfit, aki lakásába zár egy nőt, mint egy bútort•) Ellenben itt, a város 
közepén, élt egy asszony, aki a szó legszorosabb értelmében lemondatott minden-
nemű szabadságáról egy fiatalembert . .. Tudod, nézem, nézem ma az emberek 
életét és sokszor, nagyon sokszor sajnálom a férfiakat. Sajnálom és nem értem 
őket. Mennyi, de mennyi rabszolga akad ma köztük! Robotolnak, szenvednek, fái 
a szivük, munkában és gondokban forr a fejük, egész nap lótnak-fútnak, pénzt 
hajszolnak, sokszor talán elárulják a legjobb barátukat is, csak azért, hogy minél 
díszesebbé, szebbé, vonzóbbá tegyék az asszonyokat. Hányszor látom, hogy a: 
elegáns, kivilágított estélyi terembe belép az ilyen házaspár: a nő friss, tündöklő, 
teli energiával, életkedvvel, alig várja, hogy a táncosok egymás karjaiba röpítsék, 
a férfi pedig sápadt, ráncos, rosszkedvű, hajlott hátú és kimerült, egy sarokba 
vonszolja magát. leül. szivarra gyújt és alig várja, hogy lefeküdjék... hiába, ma 
a nőuralom korában élünk. Neked Emmykém azonban olyan férjed lesz, akinek 
a munkájáért odaadod a te hűséges, meleg, hálás, okos szivedet. 

Emmykém. lelkem, vettem a Margitnál egy sötétkék kalapot a sötétkék 
kosztümömhöz. Kis kalap, steppelve épp ugy, mint azelőtt a filckalapok, és kis 
vörös lakk-kamélia van az oldalán. Ugyanilyen lakk-kaméliát fogok a kosztümöm 
gomblyukába is tűzni; divat ma a kalap és gomblyuk virágának harmóniája. Jövő 
héten megyek egyébként az angol szabóhoz, hogy átmeneti kabátot rendeljek nála. 
Tavaszi esti kabátnak rendeltem egy kis sikkes fekete selyem kabátot, amely 
neked is jól állna. 

Nagy kibékülések voltak ezen a héten. Az ismert tőzsdés a válás kimondása 
után együtt vacsorázott volt feleségével s mindketten nagyon meghatottak és szépek 
voltak. Egy ismert sportházaspárt pedig az automobil békített ki. Pesten mindenki 
nagy örömmel fogadta a házasságukat s mindenki meg volt győződve róla, hogy 
házasságuk egyike lesz a legboldogabb pesti házasságoknak. Elutaztak nászútra, 
amely, ugy látszik, nem sikerült. Senki sem tudja biztosan, hogy mi történt, de 
annyi bizonyos, hogy rossz hangulatban tértek haza s itthon még jobban elmér-
gesedett a hangulatuk. A fiatal szép sportlady már vissza is költözött fi szüleihez. 
Történt azonban ezen a szerdán, amikor tavaszi fénnyel sütött ki a nap, hogy 
mindketten autójukba pattantak, mindegyik külön-külön a magáéba, és kiröpültek 
a budai hegyekbe. A szépasszony egyszerre csak azt látja, hogy a svábhegyi nyirkos 
uton egy ismerős autó vesztegel és egy férfi rettenetesen küzködik a géppel. Kissé 
túlhajtott rajta, de aztán valami visszahúzta: a férfihez?... a géphez?... ki tudja! 
Kit lát ma az asszonyok szivébe? És tudod, mi történt? Az asszony találta meg a 
férfi gépének a hibáját, segített is neki rendbehozni. Hogy aztán mit beszéltek, 
senki sem tudja pontosan, de annyi bizonyos, hogy másnap, csütörtökön este már 
együtt jelentek meg a Gombos—Nede Nadi-vivómeccsen és . . . és azóta szent a béke. 
À sportlady visszaköltözött sportférfi urához és. • . látod, mi mindenre jó egy 
automobil, még ha defektusa is van? 

ölel, csókol anyukád Emma. 



G Y ER M EK SZÉPSÉG"VER SEN VÜNK R E S2KTV EVCI : 
.-»zöke Józsika, Rábel Karcsika, Krammer Mária, Apfelbaum Klári, Czeizler Mary, Müller Évi. Fekete 

Zsuzsa, Mandel Juciit, Gog Ili, Sugár Gyurika, Péter Magcli, Gömörey Iluska és Irénke, Lengyel Tutu, 
Elter Edit, Nacsa Viktória, Várkony Pistike, Baunfeld István, Mandel Judit, Moskovits Bandi, Herei-
Ottó, Orszánczky László, Szarnék Éva, Erdős Márta, Kovács-babák, Portörő Jenő, Bátor Judit, Stella 
Gyula, Delikát Kató, Per l László, Rosenblatt Olga és Ida, Ember Zoli, Böhm Ágota, Somló Ernő, 
Baumsald Mária, Schönfeld Kató, Graf Laci és Teri, Grund Bubi, Várnay Tibor, Garay Gyuszika, 

Fischleim Eta, Grund A., Fenesy Ferenc (Streliskij-fiók felv.) 
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I T T ¥ A I M K A M Y E B T E Ü E K ! 
Akik a le£ *»bb előfizetőt gyűjtöttek a Színházi Életre 

A Színházi Kiel előfize-
tési versenye várakozáson 
felüli eredménnyel vég-
ződött. Lapunk barátai is-
merőseik egész sorál hoz-

Neumann Nándor né 

Iák előfizetőink táborába. 
A szorgalmas előfizető-
szerzőknek automatikusan 
teljesen ingyen tovább 
küldjük a Színházi Életei 
és a legszorgalmasabbak 

mint azt megígértük -
külön jutalmat is kapnak. 

A legtöbb u j előfizetőt 
Vértes Béla (VII., Garay-
utca 9.) szerezte, akinek 

1-árdos Ernő 

gyönyörű arany cigaretta-
tárcát adtunk. 

A Marwel-piperekészle-
tet Neumann Nándorné 
(Debrecen, Bogyó-u. 4.) 
nyerte. 

5—5 iiveg Zwack-tikőrt 
kapnak a következők: 
Grosz Ilonka (Ózd), Stei-
ner Lajosné (Putnok), 
Sachs Sándor (Győr, Ki-
rály-u. 4.), Bárdos Ernő 
(Bpest, Halász-u. 1.) és 
Gönczy Gézáné (Bpest, 
Lágymányos-ut 20.) 

Mégegyszer köszönetei 
mondunk a Színházi Élet 
minden barát jának azért a 
szorgalmas munkáért, ame-
lyet előfizetőgyüjtő ak-
ciónk sikere érdekében 

gyűjtési akcióból kifolyó-
lag az egyik tárgy nyer-
tese én lettem. 

A gyűjtési akcióra en-
gem nem csupán a nyere-

Vértes t.éla 

lejtettek ki. Örömmel ál-
lapítottuk meg, hogy meny-
nyi jóbarát ja és jóakarója 
van a Színházi Életnek. 

Végül ideiktatunk min-
den kommentár nélkül 
egy hozzánk érkezeti leve-
let. Tessék elolvasni: 

.4 Színházi fílel lek. ki-
• adóhivatalának, 

Budapest. 
Örömmel nettem leve-

lüket, melyben arról érte-
sítenek, Iwgy az előfizetés- Steiner Lajosné 

Sax Sándor 

ménytárgyak esetleges el-
nyerése indított, hanem a 
Színházi Élet nekem olyan 
kedves és szórakoztató 
hetilapom, hogy azl igye-
keztem ismerőseim köré-
ben is terjeszteni, hogy ők 
is élvezhessék. Hogy aztán 
véletlenül nekem is kedve-
zett a szrre:t:se, ennek 
kii jnben örülök. 

Teljes tisztelettel 
Steiner Lajosné 
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HAJNALI HABOM ÓRA-
KOR 

Tanár : Mi a felébredi 
ige multideje? 

Diák : Aludni. 
(Buben Humor.) 

CSŐD. 
A kereskedő bezárta 

bolt ját és ezt irta rá: 
„Gyász miatt zárva". 

— Ki halt meg hozzá-
tartozói közül? — kérde-
zik tőle. 

— Senki. 
— De hiszen gyász miatt 

zárta be az üzletet. 
— No igen, hát nem 

elég gyászosak a mai idők? 
(Muskete) 

LOGIKA 

DIVAT: 1927 

— Tetszik az 
hám? Nézd meg! 

— Hol van? (Life) 

— Mondd kérlek, hol 
lakik Tom Maloney? 

— öregem, hiszen az le 
vagy! 

— Ezt tudom, de hol 
lakom? 

(The Passing Show) 

MÉZESHETEK UTÁN 
— Amikor jegyesed vol-

tam, esküdöztél, hogy 
nincs még egy olyan nő, 
mint én vagyok. 
' — Sajnos, most is ezen 

a nézeten vagyok. 

(Le Rire) 
ISKOLABAN. 

— Mit szólsz a frizu-
rámhoz? 

— Kiváló, csak egy kissé 
nőies. (Le Rire.) 

A SZÁRAZ AMERIKAI — 
A MONTMARTREON 

— Mit tett XIV. Lajos 
közvetlenül trónralépése 
után? 

— Ráült! . . . 
(Le Journal Amusant) 

EMBEREVŐK 
— Ugy sejtem, te nagyon 

édes flu vagy, idegen ! 
— Dehogy kérem, ne tes-

sék hinni, roppant sok a 
savam meg az epém ! 

(Punch.) 

—r Halló, ad jon még 
egy whiskyt, mielőtt még 
botrány lesz! 

— Miért lenne botrány? 
— Mert nincs egy cen-

tem sem, amivel fizetni 
tudnék! 

(Le Pêle-Mêle) 
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Talán soha pályázatunkénak nem volt ilyen sikere. De most már gátat kell 
emelnünk a levelek egyre özönlő árja ellen, lezárjuk a „Nem nősülök!" pályázatot. 

Melyik lány megy hamarabb férjhez ? .4 fius lány, aki olyan mint Kisfatvy 
Magda (Gaál Franciskái) a ,,Nem nősülök!" első felvonásában, amikor Kisfalvyné 
(Góthné) nevelési elveinek megfelelően él, vagy a régifajta, bájos, „lányos lány", 
amilyenné Magda nagynénjének, Katinka bárónénak (Varsányi Irén) hatása alatt 
fejlődött1 Fins lány vagy lányos fiu? Miért ragaszkodnak a fiatalemberek olyan 
csökönyösen a „Nem nősülök!" jelszóhoz és mit lehetne ez ellen tenni1 

Ezek a kérdések\ melyeket Szenes Béla „Nem nősülök!" cimü vígjátékában 
felvetett, sokat foglaloztatják a magyar közönséget. Kétségtelen az, hogy nemcsak 
a darab mulatságos volta oka a rendkívüli sikernek, hanem a felvetett és vidáman 
megoldott probléma érdekessége is. 

Pályázatunkra beérkezett válaszok közül közöljük a következőket : 
„Akár tius, akár lányos Akinek ügyes mamája van, az megy előbb 
Csak legyen hozományos . . " férjhez. Nézd meg az anyját, vedd el a lányát. 

Egy lányos lány a sok közUI „Kis lány anyukája" 

A Liget Klub jelmezes estélyén: Álló sor: Molnár Nándorné, Fain Itta, Garay Ilus, Berkovits Ica, 
Garai Arnoldné, Faín Klára, Zuckbeck Böske, Baumgartner Erna, dr . Nasitz Gusztávné. Braun Sán-
dorné, Gráber Miksáné, dr . Berger Istvánné, Rosenberg Erzsi. Róna Bernátné. Kulai Pálné, dr. 
Kemény Ignácné. Clö sor: Rosner Miklósné, Adler Terike, Rölcskei Renöné, Peszler Mariann, Kauf-
mann Ella, Vidor Magda, Melor Klári, Pelry Juci, Milko Pannika. Földön iilö sor: Fischer Erzsi és 

Aranka, Spider Jenőné, Jekelfalussy Sándorné, Friedmann Nusi, Landau Lili 
(Seidner Zoltán / « f u j 



A Katolikus jelmezbálon. Feist sor: Zech Rózsi, Billmayer Ilelén, Kludy Edi th . Baitz Gézáné. Baitz 
Ilonka, Becski Á.-né, Németh Margit, Rassay Gabi, Dózsa Margit, Szabó Lili. Középső sor: P e t s 
Cs.iné, Létay Gusztávné, Fejér Lola, Molinay Lajosné, Novotny Károlyné, Molinári Piroska és Duci, 
Szenerth Stefi, Devezis Mackó, Fehér Emmy. Fábián Klarissze, Takács Rózsi. Alsó sor: Fe jér 
Elemérné, Behringer Károlyné, Fejér Bernátné, Fejér Tessza, Uher Károlyné, Schandl Károlyné, Antai 

Kató, Szenerth Zsuzsi, Szabó A. I rma (Seidner Zoltán fetv.) 

4* 

Érzésem szerint az esélyek teljesen egyenlőek. 
mer t a természet örök törvényei szerint ugyanaz 
a női sziv dobog a fiús lányban, mint a lányos 
lányban. H. L. 
Bihari László. Debrecen. — R. A.-né. — L. P., 
Budapest. — Dr. Katona Jenő. — „Searrou." -

Altalánosságban azt mondanám, hogy az a 
lány megy a leghamarább fér jhez, aki a üus 
lány bátorságát a lányos lány bájával tudja 
egyesíteni. Révész Imréné (Debrecen) 

Mint a természetben a technika vívmányainak, 
ugy e téren is a haladásnak vagyok a hive és 
mint ott, ugy itt sem lehet elzárkózni a józanul 
megfontolt haladás elől. Láng Istvánné 

Aki a babáját igazán szereti: 
— Akár fi us, akár lángos — feleségül veszi. 

Szilágyi Erzsébet (Tápiószele) 
Az a lányos lány, aki az első pillan-atra fius 

lánynak látszik. EHy 
Megpróbáltam én már üus és lányos lány lenni, 

de egyik módon sem tudtam még fé r jhez menni. 
Szerintem csak a pénzes lány tud magának leg-
hamarább fé r je t venni. Egy pénztelen lány 

Fius-e vagy lányos-e? 
Nincsen ebben ratiól 
Csak: predesztináció. 

Halász Elekné 
II., Tölgyfa-utca 14. III.. 15. 

Vagy az ész, vagy a sziv — a házasságközve-
titö. Esetleg mindkettő. A fürge, eszes fius lány 
— a jelen rózsája , mig a szentimentális, csupa-
szív lányos lány — a mult árvácskája . A jövőt 
nem a múl t ra , hanem a jelenre alapít ják. 

Halmos Edit 
Rákospalota, Imre-u. 102. 

Őszinte legyek? Én Gaál Francit akkor is el-
venném feleségül. ' ha fius lány maradna . De 
azért nagyon örültem, mikor megváltozott. 

Jogász 
Azért, mert a fius lánynak olyan feltűnő a ru-

házata és viselkedése, még nem lehet a r r a kö-
vetkeztetni, hogy jó, avagy rossz feleség lenne-e? 
Mert éppúgy lehet egy fius lányból jó feleség, 
mint egy lányos lányból rossz feleség. De azért 
én mégis a lányos lány mellett maradok, mert 
annak külseje is, lelke is megbízhatóbb a fius 
lányéhoz képest. Tisztelettel G. Edi th 

(Rózsadomb) 
Szerintem a fius lánynál: Rövid ha j , rövid ész, 

rövid szoknya, rövid lét. Fius lánynál minden 
rövid, házasság se tar t sokáig. G. Ibolya 

Szép: egy lányos lány. 
Szebb: egy fius lány hozománnyal. 
Legszebb: egy lányos lány nagy hozománnyal. 
Aki szivére hallgat, a lelket keresi, aki az 

eszére, az csak a pénzt nézi, de az ilyen házas-
ság legtöbbször megbosszulja magát, mer t nem 
mindig az a szegény, akinek pénze nincsen. 

Szőke lány 
Charlestont j á r jon a lába, de a főzőkanál is a 

kezében. Lya 
Szerintem a lélek tisztasága, a lélek jósága a 

fő, akiben ez megvan, akár fius lány, akár lányos 
lány, csak előnyére lehet. Emmy (Pitvaros) 

Egyik fius. másik lányos, 
Egyik kacér , másik bájos. 
Kettő közül az lesz győztes. 
Amelyik a legényt jól megfőzte. Hóvirág 

A fius lány. ki jó sport, táncpartner , bátor és 
merész, jobban tetszik a mai férfiaknak, mint 
a lányos lány, tehát előbb is megy fér jhez; de 
tartós, boldog családi életet a lányos lány nyujit 
inkább. Hernesz Erzsi 

Budapest II., Szőnyeg-utca 3. sz. 
Ha a fius lányok erkölcse, viselkedése és mo-

dora olyan, hogy a férfiakból éppen ez váltotta 
ki a „Nem nősülök" mozgalmat, ebből a tény-
ből észszerűen az következik: hogyha mégis nő-
sülni akarnak, feleségül nem fius lányt, hanem 
bájos lányos lányt választanak. 

Egy mátyásföldi kislány 
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„És alkotá az Úristen azt az oldalbordát, -i 
amelyet kivet vala az emberből, asszonnyá" . . . 

(Tehát nem fiuvál) Genezis 
Mme Curie műveltsége, Jeritza nőies szépsége, 

Duse szentimentalizmusa. ínyoka pikantériája és 
Orska hisztériája, mindezekből egyéniség szerinti 
kivonat párosulva Reinhardt rendezői zsenialitá-
sával — pénz nélkül is hamar férjhez megy a 
lány. Egy Európát bekóborolt flu, Zsáku 

Súgok valamit, lányoki Akiknek eszükbe sem 
jut a házasság, azok szoktak legelőbb férjhez 
menni. „Dr. **é" 

Előbb mennek a pénzes lyányok, 
utána a szép leányok, 
azután a ravasz lányok, 
mögötte a csalfa lányok, 
közötte a kokott lányok, 
talán még a bájos lányok? 
mondjuk, hogy a fius lányoki 
és végül a lányos lányok . . . 
„Utolsó sor előre, ha a játék ugy kívánja" 

Nem magától értetődik-e, hogy egy házasulandó 
férfi nem férfit, hanem nőt választ élettársul? 

„Egy ezrest ritkán pengető" 
A pályázaton résztvesznek még a következő be-
érkezett és feltételeknek megtelelő pályamunkák: 

„Egy mai láng." — K. Á„ Orosháza. — Braun 
Ilonka, Regöly. — Pick Margit. A bony. — „Egy 
17 éves." — „Bolygó", Mátészalka. — Fazekasné, 
Budapest. — Csillag Teri . — Süss Adolfné, 
Fiume. — Lukács Bözsi, Budapest. — Schuller 
József, Arad. — „Egg kis nagylány." — „Masz-
kó." — „Egy lányos lányra szavazó." — Márta 
Pista, E'udapest. — ,,Színházi Élet olvasó" Kis-
kunhalas. — ..Hátszegi." — FrenkeI Elek. — 

rí Anghelescu Báruh. — Beszperény István, V-esz-
P prém. — „Karcsi praxi." — „Májusfa." — Art-
' ner Eéla, Szatmár. — Tassy Pál. — „Szükséges 

rossz." — „Egy lány ezer meg ezer közül." — 
„Ily", Beregszász. — „Arany középút." — Bíró 
Ilona, Románia. — E. György, Nápoly. — J. M. 
— Weisz István, Zsáka. — Franki Artúr, Do-
hány-utca. — „Alba Regia." — Finkeislein, 
Arad. — Stern Ferenc, Kisbér. — „Tapasztalat-
ból", Mezőhegyes. — „Vak vagy, óh, szerelem." 
— „Egy fius lány", Miskolc. — „Idealitás." — 
D. R., József-körut 7. — „Gabriella, E'udapest. 
— „Egy elő Hunyadi Mátyás." — Franki Artúr , 
Budapest. — W. B. Józseí. — Sz. János, Horthy 
Miklós-ut 7. — Sz. E'.-né, Kispest. — „Egy va-
laki, aki mindig gondolkodik." 

Varga Jucika, Szeged. — „özvegy asszon))." — 
Sialay Kálmánné, Bpest. — Dr. Rafael Miksáné, 
Algyógy. — Wirier Olga, Kisvárda. — 
Anonymus II. — „Egy kis lány. aki-
nek nincs hozománya. — „Margaréta." — Né-
meth Lajos, Feketics. — Braun Eoris. — „Érdek-
telen szemlélő." — Zalabek Sarolta, Makó. — 
Sz. ]., l ' a j a . - Sz. ].-né. Baja. — Friedenthal 
Miklós. — Példányonkénti vásárló, Debrecen. — 
„Lágymányos." — „Egy hü olvasó." — E. Gy., 
Kalocsa. — Egy lány, aki szintén férjhez akar 
menni. — Pályázó 169. Szarvas. — Egy előfizető. 
— Csibucika. — Optimista. — Müller Imre. — 
Coon Manci, Újpest. — Flórián Paula. — 
Strekl László, Prága. — Benedek I rmus. — 
K. V. 1. — Egy előfizető, Tótkomlós. — Egy 
orosházi mama. — Schüleri Győrgyné, Nagy-
szeben. — Wollák Kató. — Halmos E d i t — 
Maljuna Vuilpo. — Mezey Péterné. —• Szügyi Ma-
tild és Blanka, E'ernecze. — Zanzibári lány. — 

GYERMEKSZÉPSÉGVERSENYÜNK RÉSZTVEVŐI 
Murányi Margit, Szabó Gyuszi, Heller Mártha, Komlós Jánoska, Székely Piroska, Schön Nóra, Vargha 
Feri, Csillag György, Goldstein Miklós, Blau Tibor, Keitner Gyuri, Iritz Ottó József, Virág László, 
Kovács Bözsi Klein Gyuri, Dorn István, Dorn Tibor, Faragó IJâby, Alerhan Gyurika, Menczer Vera, 
Benkő Katóka, Ehrlich Randi, Gáli Éviké, Rosenmüller Tibike, Palcsieza Bandika, Foris Iluska, Kis 

Raoul, Fekete Jancsikka és Valika, Sugár Józsika. 
(Strelisku-fiók felv.) 
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Magyar Vöröskereszt Egyesület Kórházmissziós Osztálya jelmezes estélyén: Felső álló sor: Karts Csényi 
Ibolyka, Ajtay Erzsébet, Ntiszbek Mária, Baumann Elza, Fuchs Gizike, Molszeray Baba. Ülő sor : 
Loiczer Andorné, Laczkov Zsólika, Répássy Edith, Raiszrosz Sári. Techy Erzsó, Börster Bőzse. Szá-
berth Piroska. Várnusz Grácia. Kuperay Wanda. Lászlóné Moldoványi Ilonka. Steryskal Gabi, d r . 
Lercht Jánosáé. Földön ülők: Tikoviczky Maca, Zerns Aranka, Felicián Viktoria, d r . Pless GyörRyné. 

özv. Riedler Dezsőné (Seidner Zoltán felv.) 

az ügyeletes rendőrtisztviselő és kipa 
roncsolta a lovasrendőri, mondván, hogy 
ez tekintély-rombolás. 

Hja kérlek, igy van ez az erkölcs-
védelmi rendeletek korában. Rossz idők 
járnak az aszfalbetyárokra és a károm 
kodókra is 

—> Hopp, erről jut az eszembe, hogy n 
múltkor az egyik belvárosi étteremben 
vacsorázott egy fiatal házaspár és ősz-
szevesztek egymással. Az asszonyka ad 
dig pörölt, amig egyszerre a férj azt 
i:em mondta: tyü, a kutyafáját! Alig le-
hetett később rávenni az asszonyt, hogy 
mikor hazamentek, ne szóljon a sarki 
rendőrnek. Két tavaszi kalap ellenében 
aztán lemondott róla. Igy jár, aki ká-
romkodik. 

— Jlát biztos, hogy eleinte sok zavart 
fog csinálni ez a sok uj rendelet, no de 
aztán rend lesz legalább. No és most 
nyújtsd ál egy csokorba kötve édes kis 
heti híreidet. 

— Tehát: Ángyán Réláéknál nagy es-
tely hatvan vendéggel. Kozma Miklósék-
riál ugyancsak estély, amelynek külön 
szenzációja volt Baross Gábor megjele-
nése. Azután a hagyományos farsangzáró 
piknik a legszebb grófkisasszonyokkal 
kiinn a Park-Klubban és házibál Schwa-
ben-Durneisz báróéknál, — mit akarsz 
még többet, angyalom? 

— Mit tudtok ti angyalom arról a bi-
zonyos Húshagyó keddi lovasrendőr-
affairröl. 

A maskara-bál közönségének so-
raiban nagy derültséget keltett, hogy a 
hál kezdetekor a terem közepén megje-
lent egy lovasrendőr. 
. — Nana, talán mégsem. 

—• üe bizony ugy volt, hogy az egyik 
ur felöltözött lovasrendőrnek és egy 
olyan kasírozott paripája volt, hogy 
azért a saját lábán ficánkolt vele. Szó-
val belovagolt a terembe, megállt a tán-
cos tömeg kellős közepén s elkezdte irá-
nyítani a táncos társaságot az ismert 
közlekedési rendőri mozdulatokkal. 

— Képzelem, milyen sikere volt. 
De mekkora. Csakhogy a dicsőség 

nem tartott tulsokáig, mert egyszerre 
csak megjelent egy igazi rendőr, vagyis 
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— Igaz, hogy Kenessey István Lajos 
provokáltatta Miakich Károlyt1 

—' Igaz, de békésen fogják elintézni 
uz ügyet, amely a Dobay István ügye 
körül kerekedett. 

— Mostanában megint sok a lovagias-
ügy. Az Odelscalehy-Kégl párbaj is 
szenzációs eredménnyel zárait, egy me-
netben négy vágást adtak és kaptak az 
ellenfelek. 

— Hja, nem lehet mindig vér nélkül 
vagdalkozni, bár tény, hogy az utóbbi 
időben sok a végkimerüléses és a vér-
telen párbaj. Igy bátorkodnak aztán 
neki a párbajhősök, pedig addig jár a 
korsó kútra, amig meg nem vágják. 

— Halljunk valami vidéki hirt. 
— Szombathelyen vidáman zárult a 

farsang, két pompás teaestélyröl beszél-
nek mostanában sokat a városban, az 
egyiket a cserkész-székházépitő bizottság 
rendezte, a másikat a csendőr-tisztikar. 

—' Megjelentek? 
— Csak a leányokat fogom felsorolni, 

ebből is megláthatod, milyen finom és 
vri publikum jelent meg mindkettőn. 

Tehát. 
Tehát a csendőrök teaestélyén ott 

voltak: Höllriegl Sári és Edit, Gayer Ella, 
Darvas Manci, Takách Katus, Jankó 
Olga, Szemző Klári, Rasztovich Csiri. 
Ilalianszky Kató, Emresz Lujzika, Fejér 
Manyi. Hanasievich Hanzi, Kiskos Márta. 
Ujpáry Timbi, Hoffmann nővérek. 

A Debreceni Újságírók bálján: 
Ileynzmann Hajnalka és Tepler Mária 

Halasy Ili, Márkly l'unci, Szüts Duci, 
Dvorszky Etelka, Szij Livia; és a cser-
kész-estélyen, amely palotással kezdő-
dött s amelyen Hethlen István grófnak 
éppen Szombathelyen tartózkodó fia is 
résztvett, a következők jelentek meg: 
Kiss Sárika, Pintér Bözsike, Sinkovits 
Ilus, Hanasievitz Ilanzy, Varga Erzsike, 
Stranc Böske, Vanits Böske, Somogyi 
Irénke, Oswald Irén, Parányi Marietta, 
Hajassy Kata és Ilona, Kiskos Márta, 
l'redics Magdus, Szy Lidia, Drach Luczy. 
ilcke Bözsike, Amtmann Manci, Pohl 
Irma, Ridinger Trudi, Szentkirályi Márta, 
Schojc Ella, Keledy Margit, Tulok Bözsi, 
Krenner Malvin, Fehér Magda, Ungár 
Olgi és Rózsi, Virág Micike, dukai Ta-

kács Kata és Mici, Tormássy 
Mädi, Müller Magda, Marly Mal-
vin, Hodossy Ancsi, Szemző Klára. 

—• Szép névsor, biztos, hogy 
nagyszerűen mulatott mindenki. 
Xo és most ugorjunk vissza Pest-
re. Mik voltak a farsangi szen-
zációk? 

— A MEC jelmezes bálja reme-
kül sikerült, úgyszintén a Katho-
likus Bál bálbizottságának tea-
estje. Volt azonkívül ebéd és va-
csora bőven mindenfelé, pazar 
lakomát rendezett többek között 
Zichg-Rubidó báró is szűkebb tár-
sasága részére. 

— Mit csinál a kedves és vidám 
báró? Olyan régen láttuk már. 

— Mostanában hallatlanul jó-
kedve volt pedig, két nap egymás 
után déli eh y óráig mulatott egy-
huzamban. Ez már tavaszi forma. 

— Persze, itt a tavasz, mi lesz 
a tavaszi szezon legérdekesebb 
eseménye? 

— Hát csodálkozni fogsz, már 
ezt is tudom 

— Nos? 
Nem is gondolod, mennyi 

előkelő orosz emigráns él itt Pes-/I vidéki társasnghrit: Nemes Alice 
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A Patria ' Jelmezbálján ; Bergmann Anci, Martondi Gitta, Váradi Margit, Faragó Erzsébet, Siposné. 
Schmidhofler Manci, Lingdorf Anni, Szenes Eiianne, Seidei Joli, Edvi Illés Vilma, Schwáb Erzsébet 

(Labori felv.) 
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A Menetjeggirodai Sport Club jelmezes estéigén: Pecsovnik Panni és Gizike, Pul janovszky Ilona, d r . 
Füzessy Sándorné, Roller Lu jza , Marek Alice, Szino Erzsike, d r . S tojanovich Pá lné , Gelb Rózsi. d r . 
Nagy Mária , Róna Llcy, F a r k a s Erzsi . Glatz Gyuláné. Kende Béláné, Schwarcz Réláné, Te ichner 
Erzsi , Vértes I rén , Lengyel I lonka, I-engyel Ferencné , Vá rady I rén , Hel ler Ágnes, Grosz Rózsi, Nagy 

Lászlóné, Srausz Manci (Seidner Zoltán felv.) 

ten, tábornokok, kormányzók, hercegek, 
akik most mind nagyon csöndes és sze-
gény emberek, pedig valamikor kincseik, 
birtokaik voltak a cári Oroszországban. 

— Nos és9 
— Hát kérlek, ezek az előkelő és csön-

des oroszok most a sorsukon javítandó, 
egy szenzációs estét fognak rendezni, 
amelyen gárdatisztekből alakult én ek-
és zenekar fog közreműködni, néhány 
igen neves magyar művész és művésznő 
és Anna Pavlovna, a világhírű táncosnő, 
akinek már sürgönyöztek a rendezők, 
hogy biztosan várják és nagy szeretettel. 

— Anna Pavlovna most mindenütt fel-
lép az emigrált oroszok javára. így fog-
juk meglátni mi is. Lesz azonkívül még 
egy érdekes művészi esemény a tavasz-
szal: Forgách Béla gróf, a valamikor na-
gyon népszerű, de az utóbbi időben visz-
szavonult életet élő keszthelyi dalköltő, 
önálló szerzői estét rendez a Zeneaka-
démiában. Nem kétséges, hogy nagy si-
kere lesz és a „társaság" minden tagja 
ott lesz, aki csak számottevő. Ezennel 
ünnepélyesen meghívlak. 

— Ott leszünk valamennyien. No és 
a pletyka? 

— Édesem, mióta annyi mindenféle 
uj rendelet jelenik meg, legjobb, ha hall-
gatunk. Ki tudja, nem huznak-e ránk is 
valamilyen ilyen rendeletet s akkor 
aztán nem mondhatnám neked azt. amit 
most mondok: a viszontlátásra a jövő 
héten. 

VALENTINE 
Szép Ernő uj regénye 

SZÉP ERNŐ 
VALENTINE 

RFCTÈNY 

Emberekkel 
élünk együtt, 
zenét hal-
lunk, táncol-
ni látunk és 
kissé talán 

irigykedve 
szemléljük a 
boldog pá-
rokat , akik-
nek nincsen 
semmi más 
a világon : 
csak ők ket-
ten és a sze-
relmük. Szép 
Ernő a szem-
lélődő, líri-
kus benső-
séggel mellé-
jük áll és 

amikor ir róluk, önkénytelenül megtor-
pan: mily furcsa, ha két ember, aki az 
örülésig kívánja a másikat — ellentétes 
temperamentumum Akik eddig csak a le-
heletfinom, szomoru bá jú versek költő-
jét szerették Szép Ernőben, ezen a re-
gényen keresztül meg fogják ismerni és 
kedvelni benne a mai mondain világ 
alakjainak és életének élesszemü és 
szeretetreméltó ábrázolóját is. 

Wm^m i 
ZADOR ISTVÁN KAI/MW 

SINCERjiVVOLFNEB. 
IRODALMI INTÉZET RI KL\DÁSA 
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A CSÓKRÓL CSÓKRA 
főszereplői március 13-án, vasárnap déli 12 órakor SZÍNHÁZI ÉLET 
könyvesboltjában (Erzsébet-körut 29.) a u t o g r a m m o t a d n a k . 

.1 Patria jelmezbálján: Krammer Ilonka, Molnár Manci, Dávid Gabriella, Förster Baba, Szűcs Margit, 
Szenes Stefánia, Gaál Böske, Vörös Livia, Lederer Ibolyka. Gallovits Gizella, Stessel Márta 

(Labori felv.) 
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A KABARÉRÓL 
talmas műsor összeállítása. 
Feltétlenül kell a kabaré-
hoz egy szellemes konfe-
ráló, aki rövid bevezetés-
sel ismerteti a műsort és 
az előadókat. A műsoron 
szerepeljen: zongora, he-
gedű és énekszám, mono-
lóg vagy párjelenet; színes 
legyen a műsor: a szava-
láson, táncon, chansonon, 
kupién, esetleg bűvészmu-
tatványon kívül apró víg-
játék betanulását sem sza-
bad figyelmen kivül hagyni. 

Egy más esetben a mű-
sor tarkitása a következő 
módon történjék: szerepel-
jen egy táncosnő, egy lán-
cospár, női monológ, sport-
tréfa, cigánytréfa, színda-
rab, életkép, gyermekcso-
port, kis operett, komikus 
imitáló, humoros felolva-
sás stb. 

Általában szinte kifogy-
hatatlannak látszó ötletek 
merülhetnek fel egy-egy 
kabaré-előadás műsorának 
megállapításánál, — a fő-
dolog, hogy a jóizlés halá-
rát át nc lépjük. 

Műkedvelők 
kiskátéja 

A papa vizsgázik. 
Irta: Szenes Béla. 

Vígjáték 1 felvonásban. 
Szereplők: 4 férfi, 2 nő. 
Idő: Nappal. 
Időtartam: 15 perc: 
Jelmez: Polgári ruhák. 
Szín: Terézvárosi kis-

lakás. 
Jogdíj: Fizetendő. 
Ára: 80 fillér. 
Meséje: 
A gyerekek a papától 

különféle ajándékot kér-
nek. A papa megigéri, hogy 
megveszi ezeket, ha siker-
rel leteszi a főkönyvelői 
vizsgát, miután az üzletben 
alkalmazott főkönyvelő 

Amióta a kabaré-műfaj 
nálunk is otthonra talált, 
a műkedvelők is foglalkoz-
nak kultiválásával. 

A kabaré-előadás műso-

rai mindenkor ötletcsen 
kell összeállítani és miután 
a hozzávaló anyag nagyon 
bőséges, hálás feladata ie-
het a rendezőnek egy tar-

.1 makói gazdasági ifjak vigalmi gárdája s ikerül t e lőadásban 
hozta szinre a „ P r ó b a h á z a s s á g " cimü színdarabot . Biró Pann i , 
Oláh Ter i , IIa Tó th Sándor , Tamás i Ter i , Szalai Vica. Vajda 
Juci , Tőrök Manci , Zsigmond József, Kiss Antal, Inokai János, 
S. Bálint Fe renc . Gera Pé t e r , H a r t h a Pis ta , Lökős József és 

Kiss Juci a r a t t ak sikert 

A makói műkedvelő eguesülel legutóbbi estélyének szereplői: 
Lenkei Tibor, Vébel Sándor . Rittli Mihály, Kovács József, Csár-
mány József. Kendrusz Rózsi, Lenkey Gizi. d r . Szalkay Sándor-, 
ó v . Varga Lajos . F a r k a s Manci, Oláh Ter i , Molnár Sándor és 

Baumfeld Tibi (Bncskó le lu.) 
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meghalt és ezt az áldást 
vele akar ják betölteni. A 
papa tehát szorgalmasan 
tanul, de — sajnos — 
eredménytelenül. Már har-
madszor indul neki a vizs-
gának, Laci fia is tanít ja, 
sőt házi tanítója is van. 
Laci kikérdezi az apjál 
előbb a vegytanból, ma jd 
a földrajzból, de mindket-
tőből rossz felelet kap. 
Közben a papa ellünik ha-
zulról, — elmegy vizs-
gázni. Amikor visszatér, 
a bukást csak óvatosan 
közli a feleségével. 

Ekkor megjelenik a házi-
tanító és nagy örömmel 
lobogtat egy újságot, mely-
ből olvassák, hogy a csa-
lád 50.000 dollárt örökölt. 
Nagy a boldogság. 

Műkedvelők figyelmébe! 
Ajánljuk az alanti szinda 
rabokat: 

Erdők leánya: Daljáték 
1 felvonásban. Időtartam, 
egy óra. 

Karácsonyest a nagy 
télben. Színjáték. 1 felvo-
násban. Egy óra. 

Az erdő. Színjáték, 1 fel-
vonásban. Egy óra. 

Kunyhó előtt. Vidám fa-
lusi játék, 1 felv. Félóra. 

A nyugta. Vidám falusi 
játék, 1 feilv. Husz perc. 

A finánc. Vidám jelenet. 
Tizenöt perc. 

Iskolai előadásokra, diá-
kok számára alkalmas 
színdarabok. 

Sasfiuk. Színjáték, 2 kép-
ben (alsóbb osztályosok 
nai.) Csak fiu-szereplöí. 
Félóra. 

Lánc, Lánc, Eszterlánc 
•láték, 1 felv. (alsóbb osz-
tályos leányoknak.) Csak 
leány-szereplök. Huszonöt 
perc. 

Ezek a színdarabok, va 
Iamint a hozzávaló zene-
anyag és az előadási jog-
cngediélyük kizárólag a 
Magyar Műkedvelő Egye-
sületek Országos Szövetsé-
génél szerezhetők meg. 
Budapest, VII., Erzsébet-
korul 13, II; em, 

A ceiilédi műkedvelő euuesütet nemrég bemutatta a „ B o r " eimü 
színdarabot. Szerepeltek: Koczán Gyula, Szarvas Jenő. Balthazár 
Emil, Molnár Ilus, Orosz Pál, Simon János. Hymzák János, 
Kelemen Mária, Lengyel Károly, Turi Ilus, Lovas Jolán, Nagy 
László, Keresztury Margit, Szijj Panka, dr . Babusik László, 
Garab Linus, Keresztury Jutka, Némedy István, Moritz Sándor 

és Szijj László 

.1 ceglédi ,JÎANSZ" jól sikerült szinielóadásí rendezett. Szerep-
lők: Déesy Imre, Nagy Mariska, Benyács Manci, Bakos Gergely, 
Némedy ístván, Fedák Ilus. Bálint László, Banai József, Tamás 
Rózsi, Halász Ferenc, Csűrös Erzsike, Jónás Ilona. Pincklmayer 
Ferenc. Kovács Matild, Budanovich Manci. Nagy Ilonka. Ries 
Olga. Füle Mici, Fedák Irénke. Fürdős Manci, Hajdú Margit, 
Sziij László, Hajdú Szidónia, Erdós Péter és Lengyel Károly 

(Czeglédv felv.) 

Felhívás! Felkérjük a 
műkedvelő egyesületeket, 
hogy az 1926. és 1927. év-
ben megtartott előadások-
ról, plakátot, mtisort és 
szinlapot, 1—1 példány-
ban okvetlen és amennyi-
ben lehetséges, az előadás-

leket 1—1 példányban (a 
szereplők neveinek feltün-
tetésével) a Magyar Mű-
kedvelő Egyesületek Or-
szágos Szövetségének (Bu-
dapest, VII., Erzsébet-kör-
űt 43. II. em.) küldjenek 
be. 



A szeged1 MAN3z int im rózsaestélyt rendeze t t . A „Rózsaba l l e t " szereplői: Aigner Ili, Well i ts Mariska . 
Brossek P i roska , Nagy I lonka, Till Lili, Mayer Sár ika , Agocsi Rózsa és Krajcsovi ts Bapka 

(Honti felv.) 

.1 pápai műkedvelő és közművelődési eguesület rendezésében be-
mutato t t „Leánuvásár" cimü operet t szereplői: Kummer Mici, 

I*áng Imre , Stein Magda és Metzger Ödön 

Jelmezek és parókák, Műkedvelő Egyesületek Or-
ugyszintén azok kölcsön- szágos Szövetségénél (Bú-
rése mérsékelt dij mellett dapest, VII., Erzsébel-
inegszerezhetők a Magyar körút 43. II. em.) 

MŰKEDVELŐI HÍREK. 
A Siklósi Izr. Nőegylet 

műsoros estélyt rendezett, 
mellyen Sass Irén irónő, 
Spitzer Margit, Schwelb 
Lilli, Fleischer Márta, Ko-
máromi László, Krausz 

László hegedűművész, 
Szűcs Gitta, Spitzer De-
zső, Kohn Rózsi, Kálmán 
Sári, Hülfreich Teri, Kohn 
Ilonka, Brauer Bözsi, Lé-
derer Margit, Komáromi 
Inci és Vida Dénes szere-
peltek. A rendezés munká-
ját mintaszerűen Vida 
Miklósné elnöknő és Schei-
ber Jenőné látták el. 

A sárvári műkedvelő 
egyesület megérdemelt si-
kerű műsoros estélyt ren-
dezett. Az estély szereplői: 
Török Imre Lajos rendező, 
zeneszerző, Bognár Erzsé-
bet, Nagy István, Fazekas 
Lajos, Motován János, 
Galambos József, Nagy 
György, Varga Imre, Né-
meth Ferenc, Horváth Im-
re, Finta Ilonka, Remete 
Kálmán, Ágoston János, 
Dévay Lajos, Elek Béla. 
Rosenheim Mariska, Jandó 
Rozália, Varga István, Hor-
váth István, Takács Lajos. 
Király Erzsébet, Németh 
István, Csejtei Lajos és 
Varga József. 
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A Ringen sütött a nap, a Kärtner-
strassen állt a déli korzó és a hatalmas 
bécsi bank palotájában szorgalmasan 
dolgoztak „Poldi" Blum hivatalnokai. 

Teljes néven Blum Leopoldnak hív-
ták a bank igazgatóját, de a rengeteg 
pénzén és nagy eszén szerzett népsze-
rűsége valóságos királyi kiváltsággal 
ruházta fel őt Bécs alázatos és dolgos 
százezrei szemében: Leopoldot egysze-
rűen csak „Poldinak" hivták és ez az 
egynevüség jelentette Bécs leggazda-
gabb bankárának a signum laudisát. 

Az elnökigazgató párnázott ajtaja 
mögött nagy vihar dult a bankban. A 
kopasz, köpcös, fekete bajuszu finánc-
Napoleon két kezére támaszkodva ál-
lott az íróasztala mögött és olyan szi-
gorúan és olyan felindultan szidott egy 
elegáns, nyúlánk fiatalembert, ahogy 
csak egy apa tudja szidni haszontalan 
fiát. 

Otto Blum, az elegáns fiatalember 
az asztalról felvett gyufaszállal mani-
kűrözte a körmét és türelmesen várta, 
hogy mikor lesz vége a szigorú szó-
áradatnak. 

De Poldi nem akart megállani. 
— Jegyezd meg, ez igy nem mehet 

tovább! Ezt a haszontalan életet nem 
tűröm . . . Reggeltől estig ott lógsz ab-
ban a kis külvárosi kabaréban és kísér-
geted azt a kóristalányt. . . 

A fiu közbevágott. 
— Kérlek ezt kikérem magamnak, 

Sonja nem kóristalány. . . Sonja mű-
vésznői 

Csak ugy rengett a kacagástól az 
édesapja. Egy papírlapot vett fel az 
íróasztaláról és olvasni kezdett: 

— Kérlek, itt van a pontos jelentés... 

ma kaptam a bank magánnyomozójá-
tól . . . — és élesen olvasni kezdett — 
. . . Sonja Wolf a Mária Hilferstrasse 
116. szám alatt működő Roth—Weisz 
kabarénak a tagja. A kabaré a Caffe 
Splendidben székel, látogatói külvárosi 
kispolgárok. Sonja Wolf a tíz órakor 
kezdődő műsor első száma, két dalt ad 
elő Biedermayer ruhában. Az egyik 
egy mimózát áruló virágoslányról szól, 
a másik viszont arról, hogy miképen 
züllik el egy kapualjba kitett ártatlan 
csecsemő, akinek rossz lány volt az 
anyja. 

— Ez felháborító! — vágott közbe a 
ftu. — Az a két vers gyönyörű és ez a 
detektiv-jelentés alávaló! Légy nyugodt, 
ha megbíznád a magánnyomozódat, 
hogy számoljon be papiroson Göthe 
Faustjáról, egészen bizonyos, hogy at-

Jegyezd meg, ez igy nem mehet tovább 
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lói sem lennél elragadtatva. 
I'oldi várt egy kicsit, azután meg-

jegyzés nélkül folytatta: 
— Sonja Wolf hónapos szobában 

lakik. Fizetése 200 Shilling havonta 
maga főz, maga mos, ruháit maga 
varrja, ellenben minden nap záróráig 
a Caffe Splendidben köteles tartózkod-
ni a vendégek mulattatására . . . 

A fiu nem birt tovább uralkodni ma-
gán, kikapta az apja kezéből a papirost 
és tehetetlen dühvel apró darabokra 
szaggatta: 

— Pimaszság! Sonja egy angyal és 
ha ismernéd . . . 

— Nem óhajtom ismerni. 
— Édesapám, — kezdte hízelegve a 

fiu, — csak azt tedd meg nekem, hogy 
egyszer gyere ki velem a kabaréba és 
nézd meg messziről, egy páholy mélyé-
ből Son ját. És ha akkor . . . 

— Ugyan kétlek . . . 
— Micsoda művésznő! Milyen ked-

ves, milyen egyszerű, milyen megköze-
líthetetlen, milyen . .. 

Egy zsakettos titkár lépett be az aj-
tón. Valami ivet hozott és szó nélkül 
átadta a vezérigazgatónak. Poldi bele-
nézett és azután ennyit mondott: 

— Azonnal jövök. 
A titkár elment és az öregúr leült az 

asztala mellé. Két tenyerébe fektette a 
fejét és csendesen beszélni kezdett. Ezt 
a konok pózt és ezt a kemény fahangot 
már ismerte Ottó. Tudta, hogy most a 
megdönthetetlen határozat következik, 
amely ellen nincs apelláta: 

— Mum Leopold fia nem csavarog-
hat egy külvárosi kabarészinésznő 
után. Utoljára figyelmeztetlek, hogy 
ezt nem tűröm. Ezentúl itt fogsz dol-
gozni mellettem. Bátyád, Leo, valami 
uj kisasszonyt ajánlott tegnap nekem... 
szerinte a hölgy zseniális . . . Hat nyel-
ven beszél, gépel és gyorsír . . . A kis-
asszonnyal együtt elfoglalod a jobb-
oldali litkárszobát. Reggel kilenctől 
este hétig a bankban maradsz. Együtt 
ebédelsz a hivatalnokokkal, hétkor ér-
ted jövök, a többit megtudod . . . 

És felállt és mielőtt a fiu magához 
téri volna, kisietett az ajtón. 

Ottó körülnézett, mint valami tolvaj, 
azután hirtelen felkapta a telefont és 

egy számot kért. Amíg a központ kap-
csolt, az órájára nézett Kilenc óra. 
Sonja bizos ott ül már a Caffe Splen-
didben és reggelizik. Soha el nem ké-
sett egy percet sem a randevúról, ma 
is biztosan vár rá. A telefon jelzett: 

— Halló, Caffe Splendid? 
— Az beszél. 
— Halló, itt Otto Blum, kérem Sonja 

kisasszonyt, az asztalunknál ül, jobbra 
a kassza mellett. . . 

— Azonnal kérem. 
Izgalmas pillanatok következtek. 

Nyílt az ajtó. Ottó rémülten nézett 
hátra. Ha most bejön az öreg, vége 
mindennek! De hála istennek csak a 
titkár volt, bekukkant és azután már 
sietett is tovább. 

— Halló, halló, — hangzott a tele-
fonban, — Sonja kisasszony nincs itt. 

— Az lehetetlen. 
— De igen kérem, elment és egy le-

velet hagyott a nagyságos ur számára. 
.1 levél nálam van. Hova küldjük? 

— Tépje fel azonnal és olvassa el, 
mi van benne? 

A pincér olvasni kezdett a telefon-
ban: 

— „Egyetlenem! El kell válnom tő-
led anélkül, hogy megszorítanám a 
kezedet. Egy darabig ne keress, azután 
majd hallasz felölem. Hidd el, ez mind-
kettőnk boldogsága érdekében történik. 
Sonja." 

Ottó szinte kiejtette a telefonkagylót 
a kezéből és mozdulatlanul állt perce-
kig az asztal mellett. Az agya dolgozott, 
fantasztikus gondolatok cikáztak a 
homloka mögött és végeredményben 
meg volt győződve, hogy a lányt az 
apja tüntette el szeme elől. 

Éppen ki akart rohanni a szobából, 
hogy valami ostobaságot csináljon, 
amikor nyílt az ajtó és a küszöbön 
feltűnt Poldi egy sötétszoknyás, fehér-
blúzos, fekete pápaszemes, nyúlánk 
leány kíséretében. 

Ottó állt mozdulatlanul és hang nem 
jött a torkán, hiába próbált vidámít 
mondani. 

Az apja beszélni kezdett. 
— Bemutatom neked Weísz kis-

asszonyt. fí az a hölgy, akiről az előbb 
beszéltem. Nagybátyád a legjobb refe-

NEUSTADT és HERZOG ûjabb „JUMO" «nemzők 
B É C S I COCA 9 . Melltartók, combinék, selyem- és gummifüzSk 
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renciákkal küldötte hozzám; a kisasz-
szony, mint második titkár, állást ka-
pott az elnöki osztályban. A jobboldali 
kis szobát foglaljátok el és Novotny 
doktor (igy hivták az öregúr személyi 
titkárát) majd kiadja a napi munkát... 

Azután csengetett és amikor a szolga 
bedugta a fejét: 

— Kéretem a doktor urat! 
A zsakettos, pakompartos titkár egy 

pillanat múlva bent volt a szobában 
és a pattogó parancsszavak után, mint 
két foglyot vitte magával a jobboldali 
ajtón keresztül a milliárdos vezérigaz-
gató fiát és az ismeretlen hivatalnok-
kisasszonyt. 

II. 

A titkári szoba ablakai a Ringre néz-
tek. Egy virágzó vadgesztenye koronája 
bólogatott befelé a nyitott, első emeleti 
eddakon és megtöltötte a kis szobát az-
zal az édes, kesernyés izzel, amely a 
világ bármelyik sarkában a tavaszt 
jelentette. 

Amikor Novotny doktor a napi pen-
zum feladása után távozott és ott ma-
radt az asztalon a Hinterbrühli Cement-
gyár személyzeti státuszának kataló-
gusa, egy pillanatra izgalmas csend 
támadt a szobában. Ez a csend terhes 
volt a villamosságtól. A robbanás előtt 
való pillanat csendje feszegette az 
irodaszoba tapétás falait és Ottó Blum, 
uki mindezideig szótlanul, összeszorí-
tott szájjal figyelte az uj hivatalnok-
kisasszonyt, egy óvatos fejmozdulat 
után meg akart szólalni, amikor 
a lány egy levelet nyújtott át neki. 

— Sonjától hoztam. 
Es mielőtt a fiu még szóhoz jutói, 

volna, már folytatta is: 
— Ne szóljon egy szót se, olvassa el 

a levelet és mindent fog tudni. 
Ottó remegő kézzel tépte fel a se-

lyemmel bélelt borítékot. Azonnal 
megismerte Sonja hegyes, karakterisz-
tikus betűit. 

Ennyi volt a levélben: 
„Egyetlenem! E sorok vivője Weisz 

kisasszony. Isten és ember előtt Weisz 
kisasszony, ha bárki ellent mondana is. 
Ehhez tartsa magát és ne feledkezzék 
meg róla egy pillanatra sem, ha szeret. 
Sonja." 

A fiu leeresztette a levelet és hosszan 
bámulta a levél átadóját. 

Egy csinos húszéves lány állt előtte. 

Formás, selyemharisnyás lába alacsony 
sarkú félcipőbe volt bujtatva és a kék 
jwsztószoknya és a könnyű fehér blúz 
felett egy nagyon kedves, franciás 
babafej mosolygott. Göndör, puha haja 
fiúsra volt vágva és a két gyöngyház-
fül mögött vastag fekete pápaszemszár 
támaszkodott. A lány a hivatalnok 
Lisaszonyok egyszerű uniformisát vi-
selte, de tartásában annyi erő és gyen-
gédség volt egyszerre és két szemében 
olyan fenyegető fekete tiiz villogott, 
hogy a fiu hosszú pillanatokra rajta 
felejtette a szemét. 

A csend megenyhült a szobában, a 
vadgesztenye ágáról egy kis szemtelen 
veréb becsiripelt az ablakon keresztül 
s mint ahogy egy <izál drót elvezeti a 
mennykőcsapást, ezen a kis vidám 
trillán kirepült a négy fal közül a ret-
tenetes feszültség. 

A lány szólalt meg először, a hangja 
üde volt, barátságos, de egyúttal uri 
módon tartózkodó : 

•— Kérem Blum ur, talán fogjunk a 
munkához. Ezt a kimutatást délig el 
kell készítenünk. 

— De hiszen Novotny ezt mondta, 
hogy este adjuk oda készen... 

— A vezérigazgató ur észre fogja 
venni, ha már délben készen az aszta-
lára tesszük . . . 

Két dalt ad elő Bi«dermayer-ruhában 
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A lány kedvesen mosolygott és hoz-
zátette: 

— Sohase árt, ha a hatalmas vezér-
igazgató észrevesz egy kis hivatalnok 
kisasszonyt. 

A fiu megadólag bólintott és leült a 
másik Íróasztalhoz. Olvasni kezdte a 
gépírásos papirköteg első oldalát, de 
nem értette, amit olvas. Leeresztette a 
papirost és ujra a lány szeme közé 
nézett. 

A lány állta a pillantást, majd rövid 
idő múlva beszélni kezdett: 

— Kérem, elmondok mindent, amire 
kíváncsi. . . árvalány vagyok, nincs 
senkim a világon .. . 

— Senkije sincs? — kérdezte a fiu 
szokatlanul mélyen. 

A lány szigorúan visszanézett és ha-
tározottan mondta: 

— Senkiin . . . magam tartom el ma-
gamat és büszke vagyok arra, hogy 
nem kell kérnem senkitől sem alamizs-
nát. Életem döntő pillanata volt ez, 
mikor keresztül léptem ennek a bank-
nak a küszöbét és most ugy érzem, 
hogy itt, ebben a kis titkárszobában 
magam felé fordíthatom a szerencse 
kerekét is. Remélem, sikerülni fog. 

— Biztosan sikerülni fog . . . — rob-
bant ki a fiu. 

— Én is azt hiszem, — válaszolt 
megfontoltan a lány, — ha tíz év 
múlva valamelyik osztálynak az igaz-
gatója lehetek, teljesült minden, amire 
olyan régen vágyakozom. 

— Olyan régen1! Hiszen husz eszten-
dős sincs mindössze? 

— Februárban multam husz, — vá-
laszolt a lány — tizennégy éves korom 
óta árva vagyok, magam keresem a 
kenyeremet. Hat esztendő nagy idő, 
még egy husz éves lány fiatal életé-
ben is! 

Ezt már egy kissé keserűen mondta 
és azután a munkája fölé hajolt és 
szorgalmasan számolni kezdett, mintha 
jelezni akarta volna, hogy vége a be-
szélgetésnek. 

Még nem csengetett delet a bank 
idegeket cibáló éles villamoscsengője, 
amikor kész lettek a jobboldali titkár-
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szobában a cementgyári számadások-
kal. Amikor az utolsó számoszlopot is 
lerevidiálta Weisz kisasszony és hibát-
lanul szignálta az ivet, Ottó Blum mo-
solyogva jegyezte meg: 

— Higyje el kisasszony, ez volt az 
első délelőtt az életemben, amikor dol-
goztam. 

— Hány éves? 
— Huszonhét. 
A lány komolyan nézett a szenu 

közé: 
— Szégyelje magát. 
r— De ma is csak azért, — folytatta 

a fiu mosolyogva, hogy kész legyünk 
délig ezzel a: ostoba cemcntvacakkal... 
remélem, ezzel teljesülni fog az óhaj-
tása . . . a hatalmas bank direktora 
észre fogja venni az uj hivatalnok-
kisasszonyát. 

A lány összeállította az iveket, a két 
oldalát odaverte az íróasztal kemény 
üveglapjához, hogy rendesen feküdjön 
egymás fölött a papiros és a fiu felé 
nyújtotta: 

— Tessék, vigye be az igazgató ur-
nák. 

— Oh kérem, én nem vágyom ugy 
n j>apa társasága után, — mosolygott 
a fiu. — Vigye csak be maga. 

A lány felnézett rá: 
— Haragban van az édesapjával? 
— Egy fiu nem lehet haragban az 

apjával, csak . . . 
— Csak? 
— Csak a jövő nemzedéket illetőleg 

nem vagyunk egy véleményen. 
A lány nem értette. 
A fiu megmagyarázta: 
—• A Blum-családról van szó, kérem. 

Én vagyok Poldi egyetlen fia és nem 
szeretném, ha ez a népszerű bécsi 
bankár-familia nyomtalanul eltűnne a 
Ringről, a tőzsdéről és a cement- és 
téglaiparból. 

A lány szigorúan rászólt: 
— Kérem, ne vicceljen. 
— Ez nem vicc, — felelte most már 

komolyan a fiu és a hangja a szive 
mélyéről zengett, mint az orgonaszó. 
Én nagyon szeretek egy lányt... Sonja 
Wolfnak hívják... az életem jobbik 

hölgyek arcáról, kariáról végleg kiirtja felelősséggel Pollák 
U f l I O V n i n l f f l V Sarolta, Andrássy-út 38. I. TeL T. 157 - 98. Összes szépség-
n H I M H I H I H I hibák Kezelése. M l r a n l a " hajeltávolitószer szétkül-
l l l l l U f c l I I I I H ( J 1 Szemölcsirtás. « i W i r a U B dése utasítással, val« 

V mint hámlasztó és szépítő szerek. (Proapektui) 
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l'ele 6 és az öregem tudni sem akar 
róla . . . haragszik rá, mert színésznő... 
első szám egy külvárosi kabaréban..., 
pedig Sonja egy angyal és én elveszem 
feleségül, ha addig élek is .. . 

A mondat vége mint a crescendo 
utolsó akkordja felszaladt, szinte zú-
gott a kis szoba a fiu hangjától, ahogy 
kiszaladt a száján az esküvésszerü fo-
gadása : 

— Elveszem, ha addig élek is. 
A láng csitította: 
-- Kérem, hallgasson... még meg 

hallják odabent. 
Azután elindult a kartotékkal a ve-

zérigazgató szobája felé. 
A küszöbről visszanézett és mintha 

a feketekeretes pápaszeme mögött egy 
áruló könnycsepp drága gyöngyszeme 
ragyogott volna. 

III. 
Ugy röpültek a napok, hogy észre 

se vették. A 
kárkisasszonya 
tündére lett. 

vezérigazgató ur uj tit-
pár hét alatt a bank 

Amikor a kopasz cég-
vezetők, akik harminc esztendeje itt 
savanyodnak az Íróasztalok mellett, 
valamilyen bonyolult üzleti ügyet item 
tudtak semmiképen sem megoldani, 
Weiss kisasszonynak mindig volt egy 
mcntőötlete. Szinte megfoghatatlan 
zsenialitással tornázott a 
számoszlopok és a keres-
kedelmi törvény paragra-
fusai között és a követ-
kező hónap első napján 
a fizetésemelésen tul egy 
szál fehér szekfüt is ka-
pott Poldi Blumtól. 

Ez a szál szekfü na-
gyon sokat jelentett. A 
vezérigazgató a hivatal-
ban nem ismerte a szok-
nyát és a női alkalmazot-
takkal gorombább volt, 
mint a férfiakkal. Ezt a 
szál szekfüt azonban nem-
csak a nagyszerű hivatal-
noknőnek hozta, hanem 
annak a leánynak is, aki 
szinte varázsszóra megba-
bonázta a fiát. 

Ottó Blum reggeltől 
estig a bankban ült és 
dolgozott az íróasztala 
mellett, mint a többi hu-

szonhét esztendős fiatalember, akinek 
nem Bécs leggazdagabb embere az 
édesapja. Minden reggel ("> volt az első 
a hivatalban és utolsónak is ő lépett 
ki a Ringre nyiló főkapun. Poldi 
Blum elégedetten szemlélte a változást 
és boldogan hallgatta a bank detekliv-
jeinelc a jelentését: 

— Ottó ur, mióta Weiss kisasszony 
belépett a bankba, még a környékén 
sem járt a Mariahilfer-Strassénak. 

Ezen a szép májusi estén is már a 
takarító asszonyok söprüin keresztül 
botorkáltak kifelé, persze legutolsó-
nak, Ottó Blum és Weiss kisasszony. 

A Kärtner-Strasse sarkán a fiu ke-
zet fogott a leánnyal: 

— A viszontlátásra . . . csókolom a 
kezét. 

— A viszontlátásra. 
Aki ezt a hidegen búcsúzó párt 

látta az utcasarkon, nagyon csodálko-
zott volna, ha egy óra múlva bekuk-
kant Wenzel Hoffer budeni kis kocs-
májának udvarára. 

A tarkateritös asztal mellett, egy 
szélvédös gyertyaláng enyhe fényében 
összebújva ott ült Ottó és Weiss kis-
asszony és Poldi Blum bizonyára 
visszakérte volna a fehér szekfüt, lia 
végighallgatja azt, amit beszéltek. 

Egy virágzó vadgesztenye koronája bólogatott befelé 
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A flu ingerülten suttogott a pohár 
sör s a gözölgő virsli fölött. 

— Sonja, én nem birom tovább ezt 
a komédiát. . . 

A leány rémülten tapasztotta be a 
száját keskeny, fehér kezével. 

— Jézusom, hallgasson .. . 
A flu nem hagyta magát: 
— Ugyan kérem, itt nem haltja 

senki. 
— Azt sohse tudhatja az ember. Mi 

megegyeztünk, hogy én Weiss kis-
asszony vagyok és Sonja W o l f f , leg-
alább is egyelőre, eltűnt, mint a kám-
for. 

És egy nagyot fujt a lámpa felé, 
hogg elkergesse az éjjeli lepkéket. 

A flu dühösen rágta a cigarettáját. 
— Kíváncsi vagyok, meddig fog ez 

tartani9 
— Azt én se tudom, Ottó, de ha 

hozzáfogtam, végigcsinálom. Higgje el, 
sokat törtem a fejemet, amig elhatá-
roztam, hogy belépek az édesapja 
bankjába, mint Weiss kisasszony. 
Sokszor föltettem ezt a feketekeretes 
pápaszemet este. a tükör előtt és bá-
multam magamat a lámpa sárga fé-
nyében, mig végre elindultam a ve-
zérigazgató ur küszöbe felé. De nem 
volt más utam. Valahogy meg kel-
lett mutatnom, hogy az a leány, akit 
Ottó Blum szeret... 

Itt abbahagyta, elmosolyodott, meg-
kereste a flu kezét az asztal alatt és 
kivánkozással és odaadással egyszerre 
nézett a szemébe: 

— Ha ugyan szeret?! 
A kérdésre forró szerelmi vallomás 

következett. És férfias! Ottó ugg meg-
ropogtatta a kis kezet az asztal alatt, 
hogy a leány felsikoltott fájdalmában. 

— J a j . . . összetöri a kezemet! 
— De amikor olyan nagyon szere-

tem. 
— Hát akkor tessék türelemmel ki-

várni a játék végét. Megígérte, hogg 
minden ugg lesz, ahogy én akarom. 

— Persze, hogy ugy lesz, de . . . 
— Semmi de . . . A legjobb uton va-

ggunk. És szép is ez a komédia! És 
izgató! Az ember verekszik a boldog-
ságáért és közben folyton színházat 
játszik. Megmutatja, hogy az a kis 
kabarészinésznő, akit a nagyságos di-
rektor ur még arra sem méltatott, 
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hogg megnézzen egg páholy mélyéről, 
mennyivel különb, mennyivel több, 
mennyivel erősebb és mennyivel oko-
sabb, mint az ő egész hires nagy 
bankja ott a Ring sarkán! 

A flu próbálta realizálni a játékot: 
— Nézze, Sonja, már megmutatta. 

Holnap reggel odaállunk az öreg elé, 
beváltunk neki mindent és akkor . . . 

— Ohó. ilyen olcsón nem adom! 
— Hát mit akar tulajdonképen9 
— Mit akarok? . . . 
A leány föltámasztotta az arcát n 

kezével és az égre nézett. Az eperfa 
fekete levelei közül rásütött az ar-
cára a hold és halkan, szinte megha-
tottan mondta: 

— Mit akarok?! Két vállra teríteni 
az aranyhegyet. 

Ezután nagy csönd ereszkedett kö-
zéjük. 

Messziről kutyaugatás hallatszott és 
a söntésben rázendítettek a tamburá-
sok. 

A leány az órájára nézett: 
— Féltíz . . . — mondta. — Én me-

ggek vissza Récsbe. 
•— És én? 
— Maga még ittmarad és aztán 

utánam jön a következő vonattal. 
A férfi dühösen dobolt az asztulon. 

(Folytatása következik.) 

Weisz kisasszony 
« 
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Uram, hol járnak gnndnlataid? 

san. A sejk fia felvételei 
közben fivérével olaszul, 
Manuel Reachi helyettes 
rendezővel spanyolul, Bánky 
Vilmával németül, Fitz-
maurice-szal, aki sokáig 
élt Párisban, franciául kö-
zölte mondanivalóját . 

A film szereplői között 
hat nemzet votlt képviselve: 
a magyar, orosz, román, 
hindu, arab és perzsa, akik 
egymás közt természetesen 
nemzeti nyelvükön beszél-
gettek. Az idegen, aki 
A sejk fia felvételeihez ve-
tődött, valóságos Bábelben 
képzelhette magát. 

* 
A sejk fia hatalmas sá-

tortáborát nem kellett szét-
szedni emberi erővel. Ezt 
a munkát a tornádó vé-
gezte el ,amely az utolsó 
felvétel befejezése után 
alig egy órával valósággal 
elseperte a föld színéről 
azt a sokszínű tarka tá-
bort, amelyet hosszú hetek 
és munkások egész serege 
épített. A szereplők és a 
technikai személyzet élele 
is csak percektől függötL 
Ha 30—W perccel később 
fejezik be a felvételt, ak-

Rudolph Valentino — 
az aforizmagyártó 

amerikai filmattrakció : 
.4 sejk fia. 

* 
Rudolph Valentino nem-

csak szin'észtehetség voll, 
hanem nyelvtehelség is. 
Üt nyelvet beszélt pompá-

Könnyii Amerikában jó 
filmet csinálni. A fősze-
replő olasz (Rudolph Va-
lentino), a hősnő magyar 
(Bánky Vilma), a rendező 
ír származású (George Filz-
maurice). Az eredmény: 
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kor a forgószél még ott 
találta volna őket a sátrak 
között. Isten tudja, hány 
áldozatot követeit volna 
akkor A sejk fia utolsó je-
lenele. 

* 
A sejk fia szőnyegeit 

Perzsiában szőtték, az ele-
fántcsontberakásu bútoro-
kat, kazettákat Kinában és 
a Fülöp-szigeteken készí-
tették. A csodás sátrakat 
India küldte, a ruhákat 
Törökországból hozatták 
és a pompás telivérek Ará-
bia végtelen homokján ne-
velkedtek. 

kívánság: Teveháton menj 
a pokolba! 

(A teve tudniillik annyira 
rázza utasát , hogy az, aki r i t-
kán uitazák ra j t a , valósággal 
tengeri betegséget kap. A sejk 

fia szereplői eleinte sokat szen-
vedtek a teveutazás miatt .) 

Rádió továbbithat éne-
ket és fényképet, de csókot 
nem lehet hullámhosszon 
tovakiildeni. 

Valentino szenvedélyes 
aforizmagyártó és gyűjtő 
volt. Kis noleszébe fel-
jegyezte az ötleteket és 
„aranymondásokat" . Arra 
is képes volt, hogy a leg-
zajosabb mulatság közben 
előhúzza jegyzőkönyvét, ha 
a társaságban valaki szel-
lemes megjegyzést, vagy 
megállapítást tett. 

A felvétel közben, sza-
bad idejében is állandóan 
jegyezgetett noleszébe. Kü-
lönösen sok feljegyezni-
való ötletet talált A sejk fia 
1-észitése idején. Ezek kö-
zül közlünk néhányat: 

Még Arábiában is gya-
koribb az eső, mint az ég-
ben kötött házasság. 

Nekem ugy tűnik egy 
város felhőkarcoló nélkül, 
mint a sivatag, amelyben 
nincsen obeliszk. 

Amerikában autó, Spa-
nyolországban öszvér, Per-
zsiában szamár, Indiában 
elefánt, Arábiában teve 
viszi a terhet —- és az 
emberiség mégsem jut 
előbbre. 

A leijrémesebb ro,ssz-

A sziklavárban 
í á n k y Vjltna 
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X - J ] magyar rekord: 
7 hét 154 előadás, 

110.000 néző, 250.000 pengő 
He" h.'' után u j mű-

sort mutat be a Royal 
Apolló. Nem azért, mintha 
a Ben-Hur nem vonzaná 
még néhány hétig a kö-
zönséget, de a szinház 
törzsközönsége premiert 
sürgetett már. A Ben-Hur 
amerikai méretű sikerrel 
uj magyar rekordot állí-
tott fel. Hét hét folyamán 
tői előadásban került 
színre. 

110.000 ember nézte 
végig és a szinház 
250.000 pengő bevételt 

ért el. 

Eddig a magyar rekor-
dot a Tízparancsolat tar-
totta, amelyet a Royal 
Apollóban 2.4 milliárd 

(192.000 pengő) bevétel 
mellett 80.000 ember né-
zett meg. 

A Ben-Hur méltó folyta-
tásaként az amerikai film-
gyártás egyik kimagasló 
mestermüvét: A bohéme-
ket tűzte műsorára a 
Royal Apolló, a Corso és 
Capitol mozgószinházak-
kal együtt. 

King Vidor mesteri ren-
dezésében elevenedik meg 
az 1830-as évek Párizsá-
ban a Bohemia ősi felleg-
vára: a Quartier Latin. Itt 
találkozunk régi barátaink 
kai, akiket Henry Murger 
regényéből és Puccini ope-
rájából ismerünk és szere-
tünk. A kis padlásszobá-
ban együtt a vidám kom-
pánia: Rodolpho, a költő, 
Marcel, a festő, Collin, a 
filozófus és Schaumard, a 
zeneszerző. 

A páholyban 
Jelenet a ,,Botxémek"-Ml; Iioy P 'Arcy i s Lillian Gisl) 

Rodolpho szomszédságá-
ban lakik Mimi, a varró-
nő. A két fiatal lélek halá-
losan egymásba szeret és 
ez a szerelem uj alkotásra 
inspirálja Rodolphot; szín-
darabot kezd írni. Eköz-
ben teljesen elhanyagolja 
azoknak a kis cikkeknek 
az Írását, amelyeket Fran-
eiers u j hetilapja részére 
szállított. Franciers Mimi 
által tudat ja vele, hogy 
nem reflektál tovább mun-
kájára . 

Mimi nem mond ja el a 
szomorú hirt Rodolpho-
nak, a cikkeket továbbra 
is elviszi és a honoráriu-
mot saját keresetéből fizeti. 
Rodolpho rájön a kegyes 
csalásra, kérdőre vonja 
Mimit, aki be is bizonyít-
ja jóhiszeműségét. Rodol-
pho bocsánatot kér és ki-
jelenti, hogy a jövőben ő 
látja el mindennel Mimit. 
Lemond a darab írásáról, 
hogy gyorsabb ulon pénzt 
szerezzen, de Mimi nem 
fogadja el ezt az áldoza-
tot. elhagyja a lakást, de 
levélben megígéri, hogy 
visszatér, ha Rodolpho be-
fejezte darabját . 

Néhány hónap múlva 
diadalmas premieren mu-
tat ják be Rodolpho darab-
ját, de az Írónak nem ad 
boldogságot a siker. Mimi 
hiányzik mellőle, akit se-
hogysem tud megtalálni. 

Mimi egy mosodában 
dolgozik s a fárasztó mun-
ka teljesen aláásta egész-
ségét. Egy napon meg-
tudja, hogy Rodolpho da-
rabjának nagy sikere van. 
Elhatározza, hogy , most 
valóra váltja igéretét: visz-

szamegy szerelmeséhez. 
Rodolpho boldogan fo-
gadja Mimit, u j életet igér 
neki, de igéretét nem vált-
ha t j a be, mert az elgyen-
gült leány az iró kar ja i 
között meghal. 

* 

A szereplők? Mimi: Lil-
lian Gish, Bodolpho: John 
Gilbert. Játékuk felejthe-
tetlen emléke a nézőnek, 
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Mimi és Rodolpho a majálison 
Lillian Gish és John Gilbert 
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Rubinstein Erna hegedümüoésznő filmet irt 
Zoro és Huru részére 

Ä női főszerepet maga a uilághirü hegedümüuésznő játssza el 
Kopenhága, febr. 28. 

(A Színházi Élet alkalmi 
tudósítójától.) 

Zoro és Huru urakat itt 
sem hivják becsületes ool-
gári nevükön. Pat et Pata-
chon céggel hirdetik film-
jeiket, de a kedélyes dánok 
legszívesebben becézőnevü-
kön szólítják őket. A két 
színésznek mulatságosan 
furcsa, de nagyon találó 
becézőneve van: Fyrtornct 
és Slöpvagnen, ami ma-
gyarra fordítva azt jelenti: 

világítótorony és mel-
lékkocsi. 

„A világítótorony és mel-
lékkocsi" nemcsak filmen, 
de az életben is elválaszt-
hatatlan. Mindenütt együtt 
látni őket, leggyakrabban 
a hangversenyeken. 

Kopenhága zenei életé-
nek nagy eseménye volt a 

világhírű magyar hegedii-
müvésznő, Rubinstein Erna 
hangversenye. Természete-
sen Zoro és Huru urak is 
megjelentek és a hangver-
seny végén a müvészszobá-
ban keresték fel a művész-
nőt, hogy gratulál janak 
neki. 

Rubinstein Erna nagyon 
megörült a látogatásnak 
és a körülállók nagy meg-
lepetésére ezt mondta a 
két színésznek: 

— Kedves uraim, már 
rég akartam önökkel talál-
kozni. Ugyanis 

Ilimet Írtam a Pat és 
Patachon cég részére, 
amelynek női főszere-
pét én magam akarom 

eljátszani. 
A jelenlevő újságírók 

erre a kijelentésre valóság-
gal megrohanták Rubin-
stein Ernát, de a művésznő 
nem nyilatkozott részlete-
sebben a filmjéről. 

* 

Másnap délben a Palla-
dium-filmgyár műtermében 
látta vendégül a két dán 
szinész a magyar hegedü-
inüvésznőt. A pompás 
uzsonna után Rubinstein 
Erna elmondta filmjének 
tartalmát. A hires hegedü-
müvésznő hirdetést tesz 
közzé a lapokban, hogy 
zongorakisérőt és titkárt 
keres. Zoro és Huru, mint 
rendesen, most is a legna-
gyobb anyagi zavarokkal 
küzdenek és lázasan olvas-
sák a reggeli lapok ,,Betöl-
tendő állások" rovatát. Kü-
lönösen megtetszik nekik 
a hegedümüvésznő hirde-
tése és azonnal jelentkez-
nek. Huru zongorakisérö-
nek, Zoro titkárnak. Azt 
talán mondani sem kell, 
hogy Huru két rendes han-
got sem tud leütni a zon-
gorán, de azért nagybátran 
odaül a zsúfolt hangver-
senyterem dobogóján a 
zongora mellé — és kisér. 
Hogy bbből a kisérésből 
milyen bonyodalmak szár-
maznak — azt majd a kész 
film mond ja el'. 

A Paladium igazgatóinak 
és Zoro és Hurunak na-
gyon tetszett a téma és 
legszívesebben azonnal 
megkezdték volna a film-
felvételeket. Azonban Ru-
binstein Erna idejét egé-
szen a nyári hónapokig 
lefoglalják a koncertek és 
igy csak a nyáron kerül-
het sor a Rubinstein-Zoro-
Huru film elkészítésére. 

A filmből már elkészült 
egy jelenet: a három fő-
szereplő, vagy ahogy aa 
egyik igazgató találóan el-
nevezte, 

az uj fllmtrio 
jólsikerült fényképe, ame-
lyet bemutatunk a Szinházj 
Elet olvasóinak. Florence Gilbert reggeli toiletleben 



Az uj filintriú : 
Huni , Rubinstein Ernji és Zoro 
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Két Elválaszthatatlan 
amerikai színész 

fiz egyik: 

vékony és hosszú 
0 másik : 

kicsi és tömzsi 
Amerikának is van két elválaszthatat-

lan színésze. Az egyik vékony és hosszú, 
a másik kicsi és tömzsi. A hosszút Char-
les Murray-nak, <a kicsit George Sidney-
nek hívják — és alig tudjuk őket elkép-
zelni egymás nélkül. 

Eddig csak nagyon kevés filmjük ke-
rült cl hozzánk, de mindegyik valóságos 
nevetésvihart okozott. A legújabb hélfel-
vcnásos vígjátékukat a Fórum Szinház 
szerezte meg. A film cime: 

Nevelő papák. 
A mindig aktuális témából indul el a 

cselekmény: Jim Biren, a fiatal ügyvéd 
szerelmes Mirjam Greenbalimba. A fiu 
keresztény ,a lány zsidó, a család akadá-
lyokat támaszt, Mirjamot Schwarz úrhoz 
akar ják adni, de Schwarz úrról kisül, 
hogy Bahama szigeten alkoholt szokott 
csempészgetni. Az alkoholcsempészés 
aztán továbbszövi a bonyodalmakat és 
már minden a feje tetején áll, amikor a 

" p j ••?•* g r 

A rács mögött 

holtnak hitt Mr. Greenbaum mandent 
rendbehoz. 

A Nevető papákon kiviij még egy att-
rakciót hoz a Fórum Szinház: Conrad 
Veidt u j filmjét, a Borzalmas éjszakák-al. 
Reinhold Schänzel és Anita Berber (akit 
a pestiek is jól ismernek) játszanak még 
nagy szerepet ebben az érdekfeszítő 
filmben. 

Bahama szigeten igy táncolják a Charleston! 
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Rónay Victort, a daliás 
dragonyos főhadnagyot 
nem hiába nevezték Ibolya-
falónak. Az üvegházak és 
a Bécs körüli hegyek e sze-
rény virága Rónay főhad-
nagy kezén át jutott nagy 
tömegben a kabaré-divák 
öltözőibe, a szépasszonyok 
csiszolt virágvázáiba . . . 

Rónay, egy ibolyaszer-
ző kirándulás alkalmával 
ismerkedett meg Melit-
távat, az Arthof birtok 
özvegyen maradt dús-
gazdag özvegyével, akit az 
eladósodott Golitzky Edu-
árd szeretett volna felesé-
gül venni. . . Melitta ha-
marosan átlátta Golitzky 
tervét és kiadta a kilincse-
lő hozományvadász útját... 

Rónay heves ostromba 
fogott és a szép özvegy 
bizony nem sokáig állta a 
támadást. .. menyasszonya 
lett az „Ibolyafalónak.' 
Előbb azonban Rónay ke-
mény párbajt vivott Golitz-
kyvel, aki nagyobb társa-
ságban gyanúsító megjegy-
zést tett Melittára. .4 pár-

dezte, hogy erőszakosan 
éppen akkor ölelje meg 
Rónayt, amikor Melitta be-
lép ... A terv azonban 
csak részben sikerült. 
Rónay Melitta lábainál 
kényszeritette Golitzkyt csel-
szövésének bevallására. És 
Golitzky vallót! .. . Melitta 
pedig nagyon boldog lett! 

Ez a meséje az idei né-
met filmgyártás egyik nagy 
filmjének, az ,,lbolyafaló"-
nak. A kedves mesét pom-
pás színészek viszik si-
kerre. A daliás főhadna-
gyot, az Ibolyafalól Harry 
Liedtke alakít ja, a női fő-
szerepet pedig a legszebb 
német filmszinésznő, Lil 
Dagover játssza. 

Boby Sterzl, a katonai 
antitalentum szerepében 
pesti ismerőssel találko-
zunk: Verebes Ernővel. 

Az „Ibolyafalót" Buda-
pesten a Corvin Színház 
és az Orion muta t ja be. 

Verebes Ernő 

baj ereaményt: Golitzky 
keresztül lőtt füle és —hat 
heti s:'>bafogság Rónay 
számára... A fogság szo-
morú napjait Boby Sterzl 
egyéves önkéntes és kato-
nai antitalentum kétségbe-
esett humora vidította fel. 

Golitzky semmiképpen 
sem tudott belenyugodni 
Melitta elvesztésébe és el-
lenfele diadalába ... Az es-
küvő előtti napon ellopta 
Rónay lakásának kulcsát 
és becsempészte hozzá 
Oaisyt, az Ibolyafalónak 
egy régi szerelmét. Ugyan-
akkor telefonált Melittá-
nak, hogy vőlegényével sze-
rencsétlenség történt. Me-
litta aggódva sietett Rónau 
lakására. Daisy ugy ren- Lil Dagover 

Hogyan jut az ibolya a színésznő 
öltözőjébe és a szépasszony virágvázájába 

Az ibúiva-íöHadnagy ; 
HARRY LIEDTKE 

A katonai antitalentum : 
VEREBES ERNŐ 
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D A G F I N 

Lydia Boy sen, Európa egyik legszebb és legszerencsétlenebb asszonya 
Marcelia Aibani 

Lydia Boysen Európa 
egyik legszebb — és leg-
böldogtalanabb asszonya. 
A férjét gyűlöli és amikor 
megtudja, bogy Hoy sen 
valósággal el akarja adni 
Saby be y török tábornok-
nak, szakát vele és e p 
svájci üdülőhelyre utazik. 
Itt találkozik Dagfin Hol 
berg- gel, egy becsületes, 
daliás fiatalemberrel, aki 
síelni tanítja a gazdag 
külföldieket, hogy pénzt 
szerezzen tanulmányainak 
folytatására. 

Lydia beleszeret Dag-
finbe és kinl a havas vég-
telenben sielés közben 
egymásra talál a szeren-
csétlen sorsú asszony és 
az igazi férfi. Boldogságuk-
ban nem is veszik észre a 
kis Tillyt, Gain őrnagy 

holtan találják Boysent a 
pataI^hiä44!]M.-~&Sgf^~la-
lálja meg a holttestet, de 
segíteni már nem tud: a 
revolvergolyó gyorsan vég-
zett. Dagfin arra a megál-
lapításra jut , hogy Boysent 
csak egy valaki ölhette 
ineg: Lydia, Meg akar ja 
menteni az asszonyt és 

magára vállalja a 
gyilkosságot. 

Lydia azt hiszi, hogy 
Dagfin az i ránta érzett 
szerelemből vetemedett 
gyilkosságra. Mindenáron 
meg akar ja menteni sze-
relmesét. Ehhez minde-
nekelőtt pénz kell. Nagy 
kétségbeesésében Saby bej-
hez fordul. A török tá-
bornok, aki érzi, hogy 
végre közel juthat az asz-
szonylioz, mindent m>eg-

'eányát, 
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ifi:-« rám tábornok, én biztos helure viszem ezt az urat 
Paul Wegener, Paul Richter és Nien-Söng-Ling 

igér és tényleg megszök-
teti nagfint. 

Lydia megmentet te .sze-
relmesét, de ez eltűnt 
szeme elől. A török bej 
t i tokzatosan intézi az 
ügyeket, nehogy az asz-
szony menekülhessen tőle. 

Dagfinl Hamburgba viszi 
a bej t i lokzatos embere. 
Jegyet vált neki egy Ame-
r ikába induló ha jó r a , de 
Dag fin sehogy sem tudja 
rászánni magát az útra. 
Rucsut akar venni az asz-
s'zonytól. Megszökik őrző-
jétől és Berlinbe utazik. 
A szerelmesek egymásra 
találnak, de pi l lanatnyi 
boldogságukat Saby be j 
hamarosan tönkrezuzza. 
Megmagyarázza Dagfinnek, 
hogy sajá t és Lydia érde-
kében azonnal el kell tűn-
nie. Gurzon, a be j kínai 
t i tkára gondoskodik Dag-
íin továbbutaztatá«áról és 

A török türelmetlen 
vére egyre jobban k íván ja 
az asszonyt, aki nem 
a k a r j a meghallgatni . Saby 
bej vad dühében erővel 
akar behatolni Lydia há-
zába, de valaki megaka-
dályozza a támadás t . A 
bokorban fegyver dördül 
el és a tábornok szétron-
csolt karral esik össze a 
kapu előtt. 

Lydia ápol ja a súlyosan 
sebesült törököt , aki egy 
napon elbeszéli neki élet-
történetét . E lmondja , hogy 
üldözik az örmények, aki-
ket tüzzel-vassal pusztí-
tott katonakorában. Tud ja , 
hogy egyik üldözője, .4s-
sairan roncsolta szét jói-
i rányzott lövésével a kar-
já t és egészen biztos, hogy 
ez a fanatikus ember újra 
meg újra megkísérli majd 
elpusztítását. 

Amikor felgyógyul, Saby 

diszkréten azt is megsúgja 
neki, hogy — Lydia Saby 

bej menyasszonya. 

Dagfin 
Paul Richter 

A fullánk halot t : Dagfin 
lelkében minden összeom-
lik és megtör ten menekül 
le délre, a felej tés hónába. 

* 



bej üldözője elől egy dél-
németországi kastélyba vo-
nul és kényszeríti Lydiát, 
hogy vele menjen. 

A kastély szomszédságá-
ban terül el Gain őrnagy 
birtoka. Itt él Tilly — és 
Dagfin. Saby bej kétségbe-
esve látja, hogy elvesztette 
a játszmát: nem akadályoz-
hat ja tovább, hogy a két 
szerelmes — Lydia és Dag-
fin — egymásra találjon. 

Csak egy emberen sze-
retne bosszút állni: Assai-
ranon, aki életére tör. 
Inkább maga vesz be mér-
get, nehogy az örmény re-
volverétől haljon meg. Ha-
lálos ágyán aztán bevallja 
szörnyű bűnét: 

Boysent ő ölte meg. 
* 

Werner Scheff hires re-
gényéből (Dagfin, der 
Schneeschuh lauf er) készí-

tette a filmet Joe May, a 
Hindu síremlék és sok mo-
numentális német film ren-
dezője. Eva May öngyilkos-
sága óta, csak nagyritkán 
vállal el egy-egy filmren-
dezést Joe May. Vissza-

SÉLKHÀZL ÊLMT 

vonuU életét csak igazán 
művészi feladatokért csr-
réli fel a munkával. 

A „Dagfin" szereposztása 
is egészen elsőrangú. Dag-
ftnt Paul Richter, Lydiát 
Marcella Albani, Saby bejt 
Paul Wegener játssza. Gar-
ron t i tkár szerepét egy 
kinai színész: Nien-Sön-
Ling alakít ja. A Dagfinnek 
Németországban hatalmas 
saj tó és közönségsikere 
volt. 

Pola Negri 
áprilisban 

Európába jön 
Los Angelesből jelentik: 

Pola Negri áprilisra luxus-
kabint foglalt a Levialha-
non. Körülbelül öt heti 
tartózkodásra Franciaor-
szágba utazik. Amerikába 
való visszatérése után azon-
nal megkezdi a Rachel fel-
vételeit. 
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Lilian Harvey 
és 

Willy Fritsch 
nyerték a berlini 
filmbál Charles-

ton versenyét 

A rnult h'ét szombatján 
rendezték a bertini filim-
sajtó niagy bálját a Pialais 
de Danse-ban. A nagysze-
rűen sikerült és a nizzai 
karnevál tarkaságával ver-
senyző előkelő bált Harry 
Liedtke é,s Elisabeth Berg-
ner bécsi valcerrel nyitották 
meß. A charleston-verseny 
nyertese a Lilian Harvey— 
Willy Fritsch-pár y olt. 

Hollywood 
legújabb csemegéje : 

GRETA és JOHN 

bebizonyítja, hogy a szép-
ségén kiviil szinésznői te-
hetséggel is megáldották. 
Szebbnél-szebb nagy sze-
repeket kap, a közönség 
felkapja filmjeit s Greta 
Garbo annyira „nagy fiu" 
Hollywoodban, hogy még 

Miluritz Stiller 

a saját gyárának is „ha-
dat üzent", araikor nem 
volt megelégedve tizeié 
sével. 

E g y s z ó v a l M a n » » , S-til-

ler nagy-
a 

daliás amerikai filmszí-
nésszel. Greta és John 
együtt játszottak és a já-
ték vége — szerelem leli. 
Becsületes nagy szerelem 

Mrs. Stiller bejelenteti 
Mr. Stillernek, hogy vál-
nak. A fér j nem ellenke-
zett és beleegyezett a vá-
lásiba. Nemsokára bizo-
nyára a bíróság is el-
választja őket és a két 
svéd művész külön arat ja 
tovább a sikert nagy Ame-
rikában. 

A szivtolvaj 

Pilllv fis 
partnere 

Hollywoodból jelentik: 
A Metropolitan - filmgyár 
Nils Olaf Chrisander ren-
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H ÍKO!VI SLÁGER: 
banán-tánc, charleston és black-bottom 

Párizs, március hó. 

(A Színházi Élet tudósí-
tó játul.) 

Beszámoltam már a Szín-
házi Elet-nek a Josephine 
Baker-film felvételeiről, 
amelynek nagy részét a 
Folies Bergère színpadán 
készítették speciális fel-
vevőgépekkel és reflekto-
rokkal. 

Josephine Baker ezt a 
filmet küldi maga helyett 
azokra a helyekre, ahol 
nem tudják személyes fel-
lépésétniegfizetni. Igaz, 
Viogy jól megfizettette ma-
gának az egyhónapos film-
munkát . 

20.000 dollárt kapott 
a „Fekete csoda" a 

film főszerepéért, 
de a filmgyár egy percig 

Josephine Baker nemcsak 
a színpadon, de filmen is 
világszenzáció. 

A Josephine Baker-film-
nek a teljes Folies-revü 
nyújt keretet és a néger 
pr imadonna eltáncolta a 
felvevőgép előtt három 
slágerét: 

a banán-táncot, a 
eharlestont és a black 

bottom-ot. 
Amikor levetítették előt-

tem a filmnek ezt a ré-
szét, igazat kellett adnom 
a párizsiaknak, akik meg-
őrülnek ezért a nőért. A 
boldog párizsiak most már 
nemcsak este nézhetik meg 
u j reVÜjélben, hanem dél-
után is' •— a moziban. 

sem bánta meg ezt az 

Egy előkelő lap ripor-
tere megkérdezte Josephi-
netőJ, hogy tetszik neki a 
filmezés. Ezit felelte neki: 

— Nézze, kedves bará-
tom, én nem tudok meg-
válni Párizstól. Nem en-
gednek el ezek a jó pári-
zsiak, meg aztán én is na-
gyon szeretem ezt a várost. 
Viszont nekem néni elég a 
párizsi siker, 

én azt akarom, hogy 
az egész világ csodál-

jon. 

Lássa, ezért szeretem én a 
filmet. 

Josephine Baker — mint 
ez a válasz is mula t ja — 
nem valami szerény hölgy. 
De ő igazán megengedheti 
magának a szerényleien-



'•SZÍN H Á ZI ÉL E T 

Yes . . . charleston . . . yes 
Josephine Baker tükörlapon charlestonozik 
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Elisabeth Bergner 
az állástalan német szí-
nészeknek adományozta 

azt a 
30,000 márkát, 
amelyet a „Liebe" fő-

szerepéért kapott 
Elisabeth Bergner most 

fejezte be a Liebe (Szere-
lem) cimü u j filmjét. A 
film főszerepének eljátszá-
sáért Bergner 30.000 már-
kát kapott és ezt az össze-
get teljes egészében az ál-
lástalan berlini színeszek-
nek adomám] ózta. 

LAURA LA PLANTE 
öltözőjét kirabolták 

Laura La Plante beje-
lentette a los angelesi 
rendőrségnek, hogy az 
Universal filmgyár terüle-
tén levő öltözőházába is-
meretlen tettesek betörtek 
és 2500 dollár értékű ru-
hát és apróbb ékszert lop-
tak el. 

Dimitri j Buchovetski megbeszéli Mae Murray-vel és Hoyd Ilughes-szel a „Valencia" egyik jelenelét 

Várkonifi Mihály 
olasz tisztet alakit uj filmjében, amelyet most fejezett be 
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Azt beszélik, 
liogy a Hungária vezető-
sége elhatározta, hogy a 
jövőben ellenőrizni fogja 
a játékosok magánéletét. 

— Mégis tűrhetetlen — 
mondta valaki —, hogy a 
Hungáriának van egy já-
tékosa, aki sohasem al-
szik. 

— Ugyan kérlek, hogy 
mondhatsz ilyet — tilta-
kozott egy inásik —, hi-
szen, szegény, még a mér-
kőzéseken is alszik 

* 
A történelemórán kér-

dezi a tanár ur Mórickától: 
—- Meg tudnád mondani 

fiacskám, hol mérkőzött 
Attila eldöntetlenül? 

— Catalaunumnál! — 
feleli Móricka habozva. 

Mire a szomszédja köze-
lebb hajol hozzá és súgni 
kezd: 

— Te marha: Debrecen-
ben Bocskayval. 

Szombathelyen terjesztik 
ezt a viccet: 

— Hallottad? a Sabaria 
átvette a hires Katzer-mü-
intézet szerepét. 

— Hogyhogy? 
— Hát a mult héten ala-

posan kiporolta a Bástyát... 
* 

Ketten beszélnek! 
— Mondd, kérlek, miért 

játszott olvan lapos pasz-
szokkal a WAC? 

— Azért, mert Orth le-
hengerelte őket. 

* 
— Mit szólsz hozzá, a 

Budai 33-as csapata mi-
lyen szines volt vasárnap. 

— Szines? 
— Igen. Az egyik játé-

kos fekete volt, a másik 
szőke, a harmadik barna, 
a negyedik gesztenyeszínű 
és volt még néhány játé-
kos, aki szürke volt. 

Nedo Nádiról, a világ-
híres olasz vivómesterről, 
aki most Budapesten sze-
repelt a Santelli akadé-
mián, megirták a napi-
lapok, hogy valaha, mint 
ujságiró kezdte meg pálya-
futását Dél-Amerikában. 
A vivó-akadémia egyik né-
zője erről igy nyilatkozott: 

— Nedo Nadi nem na-
gyon tért el eredeti foglal-
kozásától. Azelőtt ugyanis 
riportokat csinált, most 
pedig riposztokat. . . 

* 

A küszöbön levő tavaszi 
szezonra lázasan készülőd-
nek az első liga proficsa-
patai. Az intézők buzgón 
figyelik a tréningeket és 
minden erejükkel jó csapa-

tot igyekeznek összeállí-
tani. Egyik ismert klubunk 
intézőjének borzasztó fej-
törésre adott okot, hogy 
egyik játékosát, aki meg-
lehetősen rosszul szerepel 
mostanában, beállitsa-e az 
első csapatba. Mielőtt dön-
tött volna, okosabbnak 
látta tanácsot kérni vala-
kitől. 

— Beállítsam ezt a játé-
kost? — kérdezte az il-
letőtől. 

Hogyne — felelt az — 
én vakon hiszek benne. 

Vakon én is -•- je-
gyezte meg az intéző szo-
morúan — esak akkor 
nem, ha látom. 

* 

Nedo Nadi Budapesten. Balról jobbra: Nedo Nadi, Santelli 
llalo mester, Gombos Sándor dr . 

(Eiser felv.) 

G* 



8 4 s z í n h á z i ê i . k t 

LOHR MÁRIA-KRONFUSZ vegytlsztitó és kelmefestő 
Telefon: József 2—37. Gy&r é s központ i VII!., Baross-utca 85. Telefon: József 2—87 

/I fedetlpályán rendezeti tenniszverseny résztvevői: Kanitz Kitty, Wahl Frigyes, Baumgarten Manila, 
Class Mady, dr. Heyyessy László, dr. Schréderné, dr. PéteriI, Szaplonczayné, Bánó Lehel, dr. Picker, 

dr. Kiss 
(Eiser felv.) 

/I tedett pályán rendezett tenniszverseny helyezettjei: Buum-
I garten Magda és Szaploncayné 

(Eiser felv.) 

A Ferencváros egyik csa-
tára véletlenül kissé erő-
sebben ,.ment rá" egy 
Vienna játékosra. A bécsi 
fotballista erre borzasztó 
dühös lett és apprehen-
dálni kezdett. 

— Mit mond ez az em-
ber ? — kérdi a csatár az 
összekötőtől. mivel egy 
árva szót se tud a német 
nyelvből. 

— Csak ugy „magyarán" 
megmondta a véleményét. 
— felelte az összekötő és 
azzal tovább játszott. 

* 

A Vienna legjobb játékosa 
Bulla volt. Egy néző igy 
kritizálta játékát: 

— Az aranybulláról jut 
eszembe, hogy ez a Bulla 
is aranyat ér . . . 

* 
Amatőrjátékosok mosta-

nában állandóan azt vitat-
ják, hogy vájjon a BSE nem 
vétett-e az amatőrszabá-
lyok ellen, mikor játékosai-
nak győzelmi vacsorákat 
fizetett ? Az ügy mai hely-
zetét tekintve, ugylátszik, 
hogy sokáig fognak ezen 
a vacsorán elrágódni. . . 
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A hét hőse: Takács Imre 
a magyar fedett tenniszpálya háromszoros bajnoka 

A háború előtt kezdett játszani. Gimnazista korában már versenyeket nyer t . Az 1924, évi baj-
nokságot Kirchmayerrel szemben vivta ki. Az 1927. évi döntőben Bánó Lehel fölött aratott győzelmet. 
Ez a harmadik bajnoksága. 

Rágyújt a cigarettájára 
s 'kedvesen, élénken vála-
szod: 

— Nálunk a nyílt és fe-

dett pálya között nagyobb 

különbség nincs, mert 

mind a kettő földdel van 

alapozva, nem ugy, mint 

külföldön, ahol parkettes 

pályán játszanak. A párás 

levegő s a sok fénypontból 

eredő világítás nagyon ki-

fárasztja a fizikumot s za-

v a r j a az éleslátást. 

— Kéhrliing ? 
— Jobb játékos nálam. 

Azt hiszem, az idén ismét 

megmérkőzünk, valószínű-

leg Nagyváradon, ahol r . 

múlt évben a döntőig ju-

tottunk. 

— A magyar tenni."!,«sport 
helyzete internacionális vi-
szonylatban ? 

— A tennisz nálunk nincs 

azon a nivón, mint a többi 

sport, amit azzal lehet ma-

gyarázni, hogy ez a sport 

is megkövetelné, hogy in-

tenziven foglalkozzanak 

vele, ugy, mint külföldön, 

ahol tavasztól őszig szaka-

datlanul versenyeznek. 

— Partnerei ? 
— Kehrling Béla, Kirch-

mayer Kálmán, Kelemen 

Aurél, Péteri Jenő, Göncz 

Lajos. A hölgyek közül 

Várady I l y , Krencsey Mé-

di, Baittrock Ica, akik a 

legjobb férfigárdában is 

megállják helyüket. 

—- Tervei, életmódja ? 
Várom n tavaszt, 

hogy hosszabbak legyenek 

a napok, amikor a tre-

ningre időm j u t . A Hitel-

bankban, ahol titkári be-

osztásban szolgálok, na-

gyon le vagyok kötve. Sze-

retném, ha ismét behoznák 

a nyári időszámítást, ezzel 

egy órát nyernék. Tréning 

alatt szigorú életmódot 

folytatok, társaságba nem 

járok, korán fekszem és 

(elmosolyodik) minden 

tekintetben abstinens va-

gyok. 

— Családi élete ? 
— özvegy vagyok. Egy 

kisleányom van. 

— Ujabb háziasságra 
nein gondol, tá lán a part-
nerei közül . . 

— Ritkán játszom hölgy-

partnerekkel. Ismétlem, a 

hivatalom s a tréning na-

gyon leköt. 

Ugyan, ugyan, kedves Ta-
kács uram, ha valaki har-
minc éves, tenniszbajnok 
és egyébként is jóképii, jó-
modoru legény, nem 
szenglizheti egyedül az éle-
tet, meg kell, hogy találja 
a maga állandó vegyes pá-
rosát. (Szekér.) 

Tukdcs Imre 
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À Színházi Elet jelmezpályázata 
Utolsó közlemény 

A pályázat 

A farsang immár a vé-
géhez közeledik, de olvasó-
ink fáradhatat lanul kül-
dik tovább a nagyszerű 
jelmezterveket. E héten is 
tucatjával érkeztek a bá-
mulatos fantáziára és rajz-
készségre valló kreációk, 
melyeknek legjavát itt ad-
juk. 

„Rádió"-jelmez. Krausz 
Kató terve, Székesfehérvár. 

A ruha anyaga fényes, 
fekete taftselyem. A derék 
egészen szük, az al j ha-
rangszabásu. A derékra 
vagy ráfest jük, vagy ráhí-
mezzük a csavarokat. A fe-
jen jól odasimuló fekete 
selyem-, vagy bársonysap-
ka. Ehhez erősítjük a ke-
ret-anten,nát, melynek for-
máját drótból készítjük, de 
a ráfeszitett szálakhoz a 

hímzéshez használa I os 
aranyfonalat veszünk, mert 
ha az egészet drótból ké-
szítenénk, akkor nagyon 
súlyos volna. 

eredményét a jövő számban tesszük kiizzé 

..Japán lampion-jelmez," 
Tervezte: Némethné Murá-
nyi Emma, Mezőtúr. Mel-
lénykébe« dolgozott arany-
iamé nadrág és kobalt-kek 
lamé szegéllyel, azonkívül 
dus kék és arany hímzés-
sel. (Ha a köpeny finom 

„Lelki klinika"-jelinez. 
Tervezte Földes Gyöngyike, 
Pestszentlőrinc, Hen ich K.-
utca 25. Az egész ruha hó-
fehér crepe-de-ehíne-ből 
készül, a bő ráncos szok-
nyát sürün beborí t juk hal-
ványkék, rózsaszín, krém 
és lila, aranyszegélyes le-
vélborítékokkal. A derékon 
baloldalon égő vörös atlasz-
szív, nyíllal átdöfve. Tesl-
szinü harisnya, fehér se-
lyem cipő. 

Érdékes és szép jelmez-
tervekel részt vesznek még 
a pályázaton: 

Kosa B. Weissbach, Mező-
kövesd; Godra Irénke, Bu-
dapest, V., Bulcsu-u. 21.; 
Breuer Ilonka, Gyoma; Egy 
régi előfizető; Ascher De-
zsőréé, Békés; Egy előfizető 
kislány, Heves; Auszterveil 
Erzsébet, Arad, 

Le!T<T klinika-jelmez 
Földes Gyöngyike terve 

, ,Rádió"-jeImez 
Krausz Kató terve, 

Székesfehérvár, Kígyó-utca 18. 

kidolgozásiban készül, a 
bál után pyjama-nadrág-
hoz viselhető.) Sárga se-
lyem harisnya, ugyanolyan 
cipő és sárga-atlasz japán 
kalap. Hosszú, haj lékony 
bambuszboton- l a rk t r lam-
pion, Japájv Junipjoníjelmez 



s z i n h äz i é l /•: t 8 7 



8 8 s z I n h á z i é l e t 

Olvasóink, kik tömegesen 
keresik fel leveleikkel a 
Divatpostát, igen gyakran 
intéznek kérdéseket a 
rovatvezetőhöz, menyasz-
szonyi ruhákat illetőleg. A 
hófehér menyasszonyi ruha 
ugyanis olyan luxus, ame-
lyet polgári körök csak 
nehezen engedhetnek meg 
maguknak, viszont — külö-
nösen a fiatat menyasszo-
nyok — ragaszkodnak még 
a tradíciókhoz s nem szí-
vesen lépnek színes utcai 
ruhában az oltár elé. 

Tehát a jelszó az: legyen 
menyasszonyi ruha, de ne 
kerüljön sokba. Ezt három 
módon lehet elérni: arány-
lag olcsó előállítással, az 
anyagnak a kímélésével a 
szabásnál és a fazon olyan 
megválasztásával, hogy ké-
sőbb a ruha más célokat is 
szolgálhasson. 

Az olcsó előállítást nem 
szabad az által elérni, hogy 
rossz minőségű anyagot 
vegyünk, mert alapjában 
véve ez a legdrágább. A 
rossz anyagot ugyanis nem 
érdemes sem átalakítani, 
sem megfestetni s így a 
ruhának később semmi 
hasznát nem lehet venni. A 
megtakarítás tehát a mun-
kadíjnál és díszítésnél tör-
ténhetik. A menyasszonyi 
ruha rendszerint egyszerű 
és miután egész bizonyos, 

hogy rövid idő múlva át-
alakítják, nem is fontos, 
hogy drága szalonból ke-
rüljön ki. Ügyes házivarró-
nő könnyen megtudja csi-
nálni, természetes azon-
ban, hogy ezt a fazon meg-
választásánál tekintetbe kell 
venni. Díszül mirtus-csokor, 
füzér, vagy kevés himzés 
szolgáljon. A gazdag hím-
zés vagy csipkediszités na-
gyon megdrágítja a ruhát 
s azonkívül az ilyen diszek 
elhelyezéséhez igazán mes-
teri kéz kell. 

Az anyag kímélése alatt 
azt értjük, hogy olyan fa-
zont kell választani, amely-
hez a kelmét nem kell 
apró darabokra elszabdal-
ni, mert ez nagyon meg-
nehezíti a ruha későbbi 
felhasználását. 

Itt bemutatott model-
lünk minden tekintetben 
szinte ideális alkotás. 
Anyaga hófehér crep-de-
chine. Alapja kerek kivá-
gásu ingruha, melyre hú-
zott köténytunik borul. 
Egyedüli dísze a ruhának 
az a hímzett pánt, mely a 
tűnik felvarrását takarja. 
Ez a pánt készülhet ezüst 
bortuiból is, mely később 
felhasználható, de pótol-
ható keskeny mirtusfüzér-
rel is. A ruha hátrésze há-
romféle módon készíthető 
el. Maradhat egészen si-

Menyasszonyi ruha crepe-de-
chine-ből, kötény-hmikkal 

WALESI HERCEG 
UDVARI SZÁLLÍTÓJA 
A P A R F U M E R I E 

MIMII MIMMIIMIIIMMMMIIIMMM MIMMinMIIMMIIMIMIMMIMIIIMI i 

I OLD E N G L I S H 
1 L A V E N D E R W A T E R 
I EAU DE COLOGNE 
I BATH S A L T S 

SOAP 

Y A R D L E Y 
LONDON, NEW BOND ST. 8. 

© 
B U D A P E S T E L Ő K E L Ő I 
SZAKÜZLETEIBEN KAPHATÓ i 
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szokják meg a gyermekek a Kalo-
dont^ot. N a g y mulatság nekik e 
fogkrém enyhe habja. Kalodont 
alaposan tisztit és megóvja a tej= 
fogak gyenge zománcát. Fog-» 
mosás Kalodont=tal reggel és 
este: ez az igazi fogápolás, ez 

egészség! 

Szoktassa rá gyermekeit a négy 
évtizeden át bevált fogkrémre: 

S A R G 

K A L O D O N T 
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Tóth Böske 
Parány női kalapszalon (Izabella-utca 77.) kalapkreációiban 

mán, mert hiszen a dúsan 
leomló fátyol igy is fedi a 
hátrészt, de lehet hátul, az 
előrészhez hasonlóan szin-
tén köténytunikot alkal-
mazni. Végül, — ha na-
gyon elegáns ruhát aka-
runk, készíthetünk hozzá 
külön dolgozott uszályt, 
mely teljesen egyenes da-
rabból áll s a vállvarrá-
sokhoz van erősítve. Ha a 
ruhát sima hátrésszel ké-
szítjük, 3 m. anyag kell 
hozzá. A hátsó tunikhoz 
körülbelül % m. kelme 
kell, az uszályhoz pedig 
annak teljes hosszát meg 
kell venni. Ezt azonban 
később egy darabban meg 
lehei fc tetni. 

E rutának meg van az 
az előnye is, hogy a kelme 
nincs elszabdalva, egészen 
modern fazonú és összeál-
lítása oly egyszerű, hogy 
szabásához és varrásához 
igazán nem kell különö-

sebb ügyesség. Ha a díszt 
lebontják róla. ami mind-
össze pár perc munka, tel-
jes egészében megfesthető 
a ruha, festés után csak 
megfelelő színű hímzett 
pántot kell rávarrni s kész 
az elegáns, divatos láto-

gató-, vagy sétaöltözék. 
A fátyol felfűzésének 

legkedveltebb formája a 
fejkötő,, melyet pártaszerü 
mirtus-tűzék diszit. A le-
omló, dúsan ráncolt fátyol 
hátul tarkónál, vagy fül-
től fülig van megerősítve. 

Bessy-autós. A pepita- kombi-
náció elsőrangú: ötlet, mert az 
idei tavasz divatszenzációja ép-
pen a pepita lesz. Az antilop ki-
haj tők helyett könnyű posztót 
ajániunk. A fehér selyeming és 
a szürke ripsz-melléroy is igen 
Ízléses lesz, de sajnos, a testszi-
iiü harisnyáról 1c kell mondania, 
ha csak nem akarja teljesen le-
rontani az öltözet hatását . Elte-
kintve attól, hogy a szürke láb-
beli roppant graciózus és finom, 
az idén sokkal elegánsabb lesz, 

mint a már közönségessé vált 
testszinü harisnya. 

„Sürgős. K. Józsefné." 1. A 
kegyied által leirt kombináció 
elég jó, de ha egészen modern 
akar lenni, nem kell leengedni 
a kabátot, hanem éppen ellen-
kezőleg — le kell vágni belőle. 
Az idei angolos koszt 
ugyanis minid csípőig érnek. Ez-
zel azt is elérte, hogy a levá-
gott szövet és egy darab u j sö-
tétkék crepe-de-chine segítségé-
vel olyan jumpert csináltathat, 

H mai kor legjobb detekforja 
R O T S T E M 

DETEKTOR 
Ezernél több éleshangu vevőhelye van 
és egy titkos kristállyal van felszerelve. 
Van egy finom beállíiója és hangjának, 
valamint csengésének bősége az összes 

jelenkori detektorokat felülmúlja. 
. . . . . . . . . . t h A „ROTSTERN'-'detektorral való vétel élvezet! 
A „Koistern"-ile'ek or kuls nézetben. Kapható minden jobb rádió szaküzletben 
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mely az aljjal teljes ruhát ad. 
Azért d rapp kockás jumper t is 
csináltathat, igy legalább két 
ruhá ja lesz, csak a kabát bé-
lése ne legyen kockás, mert az 
a sima kék ruhához nem való. 
A kabátra ne tétessen spanglit, 
mert az csak sportkosztümök-
höz illik. A kiha j tóra nem ok-
vetlen kell szőrme. Ané'kül is 
csinos lehet, ha jó kézből kerül 
ki. A drapp kombinációhoz nem 
viselhet szürke kalapot és cipőt. 
Ha ezt már megvette, legyen a 
kockás kelme szürkés. 2. A ró-
zsaszín köpenyére vonatkozóan, 
sajnos, nem biztosíthatjuk sem-
mi jóval. A pasztel-szinek 'e-
tüntek. De ha finom és elegáns 
a köpeny, azért viselheti majd 
a nyáron, hisz valószínűleg nem 
kegyed lesz az egyedüli, aki 
drága, elegáns ruhadarabokat 
nem dobhat félre. Reméljük, 
hogy a kosztüm-ügyet sikeresen 
és olcsón oldja mieg, ha követi 
tanácsunkat . 

Vidéki husz éves anya. A 
szük szoknya ismét divat. Ha 
van kurtakabátos angol kosztüm-
je, ugy a sötétkék kabát ját hosz-
szabbitsa meg, hogy köpenyt 
kapjon belőle. Ha kelméje nincs, 
fekete lapos zsinórt is használ-
hat a toldáshoz, tehát a gomh-
diszt is zsinórral pótolhat ja . Ha 
a kabátnak fehér selyem békése 
van, fehér-kék kockás jumper t 
csináltasson, sötétkék, vagy fe-
hér dísszel. Ehhez az öltözethez 
kék, vagy szürke kalap illik. 

Kvarzfénnyel is gyógyitják a f 
Szanatóriumában (Budapest, I. 

Ugyanezt a kalapot, — akár 
szürkét vesz, akár kéket, — vi-
selheti a szürke kosztümhöz is, 
melyhez fehér mosóselyem blúzt 
csináltasson. Mindkét kosztüm-
höz szürke cipő és har isnya il-
lik. 

W. Albert, Szigony-u. Levelét 
a csatolt válaszbélyeggel meg-
kaptuk, mégsem irunk külön le-
velet, mert a Színházi Élet di-
vatrovatábán a 70. oldalon rész.-
lietesen meg van irva, hogy 

erekeket az Üdülő Gyermekek 
kerület, Szilassy-ut 6. szám.) 

„Mit hoz a tavaszi divat a fér-
fiaknak?" 

Ibolya-faló. 1. Ha a filckalap 
könnyű és finom, selyemruhához 
is viselheti. 2. Két szép szövet-
ruha., egy elegáns selyemruha s 
egy angol öltözék teljesen ele-
gendő 10—1,2 napi pesti tartóz-
kodáshoz. Ha bálozni akar , ter-
mészetesen báli r u h a is kell. 3. 
A hosszú uijju zöld selyemruhá-
ban színházba is mehet . 

Karcsú fekte asszony. 1. A se-

a* Y a s a z a, JL 

^ ^ bei Graz + + Steierország 

Teljes ellátás ára : ötszöri étkezéssel, 
gyógy eszközök kel, fürdőkkel stb. or-
vosi felügyelet mellett 12—14 shilling. 
Kérjen prospektust. — Vezető főorvos : 

D r . STICHL, E R I C H 
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lyemköpeny divat lesz. de sem-
miesetre sem brokátból, hanem 
ripszből, crepe-saten-ből, vagy 
más hasonló anyagból. 2. Ha vi-
lágos georgette-ruhát akar , ugy 
sárgászöldet a jánlunk, ez . pom-
pásan illik a fekete nőknek. Ha 
sötét ruiháról van szó, barnás 
vöröset vegyen. A fazon tovább-
ra is nagyjában sima derék, bő 
alj, pánt , szalag, sujtás, vagy 
himzésdisszel. 3. Ujjat lan fekete 
bársonyruhájá t felveheti tánc-
hoz. 

26 éves asszony. 1. Ugy hír-
lik, hogy aiz idén nyáron fognak 
viselni széles ka r imájú kalapot . 
Ezt azonban p á r éve minden ta-
vasszal megpróbálják s a végén 
mégis a kicsiny kalapok győz-
nek. De reméljük a legjobbat. 
2. Fehér köpenyhez az idén 
szürke harisnyát és ugyanolyan 
cipőt fognak viselni. 3. A se-
lyemcipő nem utcai viselet. 4. 
Kék crepe-de-chine ruhá jához 
csináltasson olyan anyagból u j -
jakat , miint a diszkelme alapja. 
A tumikból — ha már unja eb-
ben a formájában viselni —, 
csináltasson elülső kötényrészt, 
vagy ha a kelmét nem sajnál ja 
élsz ab da 'ni , toldasson belőle elől 
és oldalt harangrészeket az alj-
ba, hátul pedig boritson a de-
rékra bolerószerü gallért. így 
nagyon elegáns lesz a ruha . 5. 
Vászonból csakis egészen egye-
nes szabású kosztümöt tanácsos 
csináltatni. mer t különben az 

első mosás után elveszti a for-
májá t . 

H. B. u j előfizető. 1. A kabát 
önmagában nem divatos, csak a 
kosztüm. Szürke köpenyt visel-
het majdnem minden ruhához, 
ha ez megfelel Ízlésének. 2. A 
nyári kalapokat selyemből és 
szalmából kombinálják és egye-
lőre kicsinyek. Lehet, hogy ké-
sőbb majd széles formákat is vi-
selnek. 3. Szürke cipő és har is-
nya a legelegánsabb. 4. Báli ru-
hát, — akárhogyan van csinál-
va, — nem viselhet u tcára , de 
hosszú u j ju világos táncruhát , 
— ha semmi fényes disz nincs 
r a j t a — használhat a nyáron is. 

H. T. Szmokinghoz csakis fe-
kete nyakcsokor való1, függetle-
nül a mellény színétől. 

Liliomszál. Barna cipő nem 
való bálba. Urak csakis fekete 
lakk-cipőt viselhetnek. 

„Egy kis debeljacai lány4 ' . A 
Színházi Elet 4. számában a 80. 
oldalon közölt kompiéhoz, ha 
az aljat és kabátot sötétkék kel-
méből csináltatja, hamvas , vilá-
gos szürkéskék jumper lenne a 
legelegánsabb. A pántokat a sö-
tétkék kelméből szabja. A ka-
bát bélése ugyanolyan legyen, 
mint a jumper . Kalap, cipő, ha-
risnya szürke legyen. Ez az idei 
tavasz divatszine. 

Egy 30 éves. A fekete ripsz-
szövet elegáns és divatos, de mi-
vel nem ir ta meg, hogy ruhá t , 
köpenyt, vagy kosztümöt akar-e 

abból csináltatni, a fazonra néz-
ve nem adhatunk tanácsot. 

Kis Elemér. Crepe-de-chineből 
tejszinfoltot kivenni igen kényes 
dolog, mert erős szerek esetleg 
a kelme szinét is megtámadják. 
Legtanácsosabb az ilyesmit ve-
gyileg tisztíttatni. 

Valóban bámulatos, hogy a 
magy. kir. osztálysorsjegyeket 
mennyire kedveli mindenki, de 
ér thető is ez, ha tekintetbe 
vesszük, hogy a kibocsájtott 
80.000 sorsjegy közül 40.000, te-
hát a fele sorsjegyeknek bizto-
san nyer. A nyeremény-esélyek 
párat lanok és ez az oka, hogy 
a lakosság minden rétege ki-
próbál ja szerencséjét. Ezer 
meg ezer ember lett ily módon 
szegényből egyszerre gazdaggá. 
A nagyközönség legnagyobb ré-
sze KISS-féle sorsjegyeket vesz, 
mer t a KISS BANK R.-T. (Bu-
dapest, Kossuth Lajos-u. 1.) 
nemcsak a szerencséje miatt 
oly népszerű, hanem azért, 
mer t minden vevőnek a hiva-
talos nyereményjegyzéket a hú-
zás u tán beküldi és a kihúzott 
nyereményeket azonnal kifizeti. 
Megbízható és pontos működé-
sénél fogva ajánlatos e szeren-
cse bankháztól sorsjegyeket 
venni vagy rendelni és pedig 
legcélszerűbb a mai lapunkhoz 
csatolt KARTON MELLÉKLET 
„RENÜELÖ-LAPJAN." 

' ' I I ; ; " — " — — 

amerihaí szépítő-
szeveh a leg-
jobb ah. 

amerihaí 
fogyasztő-füzőh. 

K i z á r ó l a g o s e g y e d á r u s i t ó j a Amerihaí dluatHUioniegesseg 
Korona-utca 3. 
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H O T E L -

PALACE-BELLEVUE-EXCELSIOR 
az előkeli világ találkozóhelye. - 220 szoba. — Appartementek fürdőszobával. 

Elsőrangú bécsi és magyar konyha 

Dr. Lakafos Szanatóriuma 
a legmodernebbül berendezett gyógyintézet. 
Az összes gyógymódok. A legnagyobb komfort. 
Hideg és meleg folyó viz minden szobában. 

Ugyanazon vezetés alatt: 

V I L L A J E A N E T T E 

Hotel Szanatórium Dr. Szegő 
Elsőrangú gyógyintézet közvetlenül a ten-

ger par t ján . Mindennemű gyógymóddal és 
az összes felszerelésekkel. — Nincsen orvos-
kényszer. — Újonnan átalakítva. — Folyó 
hideg- és melegviz a szobákban. — Autó. — 
Rádió. Tennisz. Az intézet külön gyermekosztá-
lyán gyermekek kiséret nélkül is felvétetnek. 

ADRIATIC A SZANATÓRIUM a déli strandon min<len kénye" 
Központi fűtés, lift, hideg és melegviz. Teljes penzió 35 Urától 

lemmel ellátott magyar ház. 
Tulajdonos : Szabadosai 

Rr Unrvát ílriiilriio Vil la Clnra felnőttek és gyermekek számára. — Elsőrangú uri magyar ház. Uli nuifdl UUUIUJK) Tllld nUlOMinden modern kényelemmel. - Szobák folyó vizzel és kilá-
tással a tengerre. — Árnyas kert és napos terraszok. — Orvos a házban. — Gyermekek öt éves 

kortól kiséret nélkül is felvétetnek. 

HOTEL AUBUSZ1 KÖZPONTI IRODA: Budapest, I., Krisztina-tér 3. Telefon: 76—71. 
Elsőrangú családi ház. Lift. — Központi fűtés. — Magyar levelezés. 
Kívánatra diétás é tkezés . Prospektus. 

H O T E L P E I Ï S I O Ï E E U R O P A G I A Q U I T T A 
teljesen renoválva, ismert családi ház elsőrangú gyönyörű fekvéssel a Südstrandon. 70 szoba bal-
kónnal és loggiákkal. Központi fűtés. — Előkelő társashelyiségek. — Elsőrangú bécsi konyha. — 

Szoba teljes ellátással 40 lírától. — Távirati cim: Hotel Európa. 

Lovrana, Abbaz ia me l l e t t , P e n s i o n e S o p h i e 
Magyar ház. — Kitűnő magyar konyha. — Közvetlenül a tenger part ján. — Nagyszerű fekvéssel. 
Mérsékelt árak. Ozv. Dahmer Antalné 

H O T E L P E l t S I O N E B R E I K E R 
a Südstrandon, közvetlenül a tenger mellett. — f o l y ó hideg- és melegviz minden szobában. — 
Appartementek. — Szobák fürdővel. — Az összes gyógyfürdők a házban. — Kívánságra orvosi 

előírás szerint diétás étkezés. 

P E N S I O N V I L L A S A L U S 
Központi fekvéssel, elsőrangú családi penziói — Kitűnő bécsi konyha, óriási park Mérsékelt ára)t. 

Viktór ia P e n z i ó 
Gyönyörű központi fekvés. Mérsékelt árak. 
Kitűnő konyha. Tulajdonos: Steiner Margit 

T A U R E R P E N Z I Ó 
szigorúan or th . kóser. 

Tulajdonos: Mandl Márton. Abbazia—Siófok 

W T W W w m M l « n - n w A S Ü D S T R A N D O N a tenger part ján 
W I L L A I „ m i l l m 1 Cégtulajdonosok: Fabry és Konti 

a legszebb, a legjobb penzió ! Kérjen prospektust. 

Hotel Pensione Louise 
Elsőrangn konyha. Központi fűtés. J. Pum 

H o t e l P e n s i o n S a n N a r c o 
Központi fekvés. Kényelmes szobák, esetleg 
penzió nélkül is 15 lírától. S. Romanczuk 

Hotel Quisisana - Hotel Eden 
Előkelő házak. Tulajdonos: Sterk F e r e n c . 

L O V R A N A : GRAND HOTEL LAURANA 
Veiet i háii • üuarnerobau. — 120 sióba. — Minden kényelemmel be r e n d e m Óriási p t r k . — 

Délután é l ette tánc. Farkat Kdfmdn, u abbatial Palact izdlloda volt Igazgatója. 
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m au t ice Yaaitt 
legújabb slágere: 

Nem reménytelen a szerelem' 
(Szövegét irta: Harmath Imre) 

Copyright by Francis Salabert, Paris 

Divatcipői világ-
szerte elismertek 

IV., Kecskeméti-utca 19. 
IV., Kossuth Lajos-utca 2. 

VI. ker., Andrássy-ut 37. sz. 
VII., Erzsébet-körut 36. szám. 
Szeged: Kárász-utca (i. szám. 
Debrecen: l'iuc-utca 22. szám. 
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Egyszer aztán sok év után 
a kislányt ú j ra láttam Budán, 
mama volt már, két szőke kis 
angyalka botlott nyomában édes bután. 
Reszketőn ja j , köszöntöttem én; 
Ajkam lángolt fehér kezén 
wS ő csak nevetve, kacagva nézett reám, 
,,Még a dalt most sem tudja talán?" 

Refr. 

S mert igy végződik ma minden dal, 
nagymamuska lett a lány hamar. 
tegnap láttam s a finom 
kis arcán oly borzasztó 
kinos volt a zavar. 
„Kérem, hiába üldöz uram? 
Nekem lányom és unokám van! 
Mégis bevallom, sajnálom, — bár nem való, -
hogy csak ezt fúj tam magának ó! ' 

Refr. 

R E 5 Z L E T R E 1 5 

^ " v u g i v n Rí. VII.ERZSÉBET-KRI49 
R O Y A L É P Ü i n T E L E F O N » J Ó Z S E F 1 1 9 - 5 3 

B A D E N bei W I E N allami középosztály-szanatóriumok Sauerhof és Peterhof 
Igazgató : Dr. Krtlger .Simon udvari tanácsos. — Három meleg kénes-fürdővel a házban (kénes-
fürdők, iszappakolások, ivókúrák 6tb.), valamint fizikai gyógyeszközök és diétás kúrák. Javalva reumá-
ban, köszvényben, idegbajban (isehiásban, neuralgiában), szívbajban, véredényelmeszesedésben, vese-
bajban és női bajokban szenvedőknek. — Egész évi üzem. — Az öszl é s téli szezón ktl-

l»n»sen ajánlható. — (Mérsékelt árak.) 

PALACE-SANATORIUM FŐO"°': Dr Hecht 
modern fizikai-diétás magaslati ( C | | | | e Q | | | Különösen iavalva: hízó-, diétás-, 
gyógyintézet, 1080 m. magasan. 0 E f i f i C K I H V J nap, szabad lég- és Lahman-kurákra 
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ITT AZ ELÍŐ LISTA! 
Megindult a szavazás a Szinházi Élet uj pályázatára: 

kik voltak a farsang legjobb táncosnői 
A pünkösdi királynő-

választásra emlékeztető 
lendülettel indult meg or-
szágszerte a szavazás a 
Szinházi Élet u j pályáza-
tára: kik voltak az idei far-
sang legjobb táncosnői. 

Ugylátszik, jól adtuk fel 
a kérdést, mert a pályázat-
nak nagy visszhangja tá-
madt: Budapestről, a vi-
déki városokból és közsé-
gekből egyre érkeznek a 
szavazatok. 

Itt közöljük az első ki-
mutatást a szavazatok állá-
sáról és arra kérjük a lis-
tán szereplő hölgyeket, 
hogy fényképüket haladék-
talanul küldjék be a Szín-
házi Élet szerkesztőségébe. 

A szavazólapot a 126-ik 
oldalon találják olvasóink. 

Budapest 
Béla Vera 
Sávoly Dusi 
Fazekas Györgyi 
Damm Gaby 
Kassai Marika 

Szeged 
Réti Juci 
Fürst Ilus 
Gaál Magda 

Pées 
f lunwaM Edit 
Dr. Fodor I.eóné 
Kelemen Bözsike 

Debrecen 
Rózsa Kató 
t á n Gizi 
Földvári Mici 
Weichinger Bözsike 

23 
•h 
16 

11 
fi 
3 

16 
15 

6 

Győr 
Hochner Ilonka 
Galatzer Trud i 
Bergl Manei 
Fischer Olgi 

Gyöngyös 
Raáb Irén'ke 
Szabó Clarisse 
Russ Annuska 

Baja 
Tury Mariska 
Szécsy Irma 
Fendrich Erzsi 
Ivenc Pipy 
Éber Erzsi 

Eger 
Fenyves Ica 
Pa ár Yaly 
1 aán Eta 

Nagykőrös 
Bálint Manci 
Dér Irén 
Kalovits Rózsika 

Makó 
Espersit Caca 
Schwarz Juci 
Abeles Juci 
Szirbik Culi 

Sátoral jaújhely 
Ábrahám Valyka 
Klein Olga 
Szirmai Sárika 
Yárady Sacy 

Nyíregyháza 
Glück Böske 
l 'er lmann Böske 

Kisvárda 
Fried Manya 
Klein Irén 

Szombathely 
Kiskos Márta 
Mayer Flóri 
Gessner Bözsi 
Lassig Bözsi 

20 
13 
S 
3 

11 
. 8 

4 

17 
15 
10 
10 
4 

10 
10 
3 

11 
6 
3 

18 
14 
5 
2 

20 
16 
12 
8 

11 
10 

Szentes 
Széli Döske 
Braun Margit 
Schwarz Ella 

Veszprém 
Rotschild Margit 
Rosenberg Erzsike 
Walzl Amálka 

Pápa 
Jelfly Magdus 
Fischer Juci 
Hermann Ancsika 

Salgótar ján 
Sonnenschein Gizi 
Schlesinger Lili 
Desberg Ilus 

Kareag 
Máriássy Ancy 
Molnár Ilonka 
Nussbatim Manci 

Sarkad 
Nagy Riza 
Bor Ica 
Juhász Pöszi 

Tapolea 
Staub Tercsi 
Harsányi Irén 
Weisz Klári 

Berettyóújfalu 
Dr. Fényes Pálné 
Kovács Faha 
Braun Borka 

Nagyatád 
Horgos Jánosné 
Nikolics Sándorné 
Krámer Aranka 

Jánosháza 
Giötzl Manci 
Dobson Manci 
Zol i ier Lili 

Szentgotthárd 
Eágo'a Eta 
Satzer Bözsi 
Tot terer Málcsi 

Vásárosnamény 
Mandl Ilona 

16 
10 
4 

19 
14 
6 

14 
10 

16 
9 
3 

6 
4 
2 

12 
10 

Kit lát vendégül a Szinházi Élet 
az István király szállóban 

Ezen a héten Horváth Miklósné Rá-
koscsaba, Zrinyi-utca 39., előfizetőnket 
invitáljuk három napra Budapestre és 
felkérjük, hogy érkezésének pontos ide-
jéről az István király-szállót (VI., Pod-
maniczky-utca 8.) idejében értesíteni 
szíveskedjék. 

— Szenzációs fogyasztószerre bukkan-
tak. A legközelebbi gyógytárban veszünk 
4 dkg „FUCABABOT", melyből 3—4 sze-
met lenyelünk. A szervezőire ártalmatlan, 
a székelési kedvezően irányítja. 

ö n hall és csodálkozik a7. u.i ,,His Masters 
Voice" gramophonokon és villamos felvételű 
hanglemezeken, a The Gramophone Comp. Ltd., 
Kristóf-tér 3. szalónjában. Kérjen árjegyzéket. 

CSÁSZÁRNÉ 
Megérkezett a legújabb 

táncfűző-modell melltartó 
haskötővel 

I V . K E R Ü L E T . 
P E T Ő F I S Á N D O R - I T . O 

^̂ ĝ '̂iiiuiiiiiiitiiiiiiniiiiiiiyiniiiBiffliiiiiitiiiiiiiiB 
f e h E r m e m ű - M á r 

szalonja 60 pengőtől 
kezdve 
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Vi 

Copyright 1927. by Orsz. Szinészegyesület irodalmi ügynöksége. Az előadás joga megszerezhető Révész 
Budapest, VIII., Baross-tér 9. Az engedélynélküli előadást szigorúan bünteti a szerzői törvény. 

Szinrekerült a Magyar Szinházban, a következő szereposztásban : 
Pellegrin, plébános . . . 
Az érsek 
Monseigneur Sibuë . . . 
Cousinet 
Elisabet, a felesége . . . 
Geneviève, az unokahuga . 
De Sableuse Pier re márk i 
Paulette 
Plumoiseau, újságíró 
Valérie, gazdasszony . . . 

Csörlős Guula 
Rétheu Lajos 
Stella Guula 
Vágó Béla 
Báthory Gizella 
Jónás Etel 
Tarnau Ernő 
Tóth Böske 
Z. Molnár László 
Simon Mária 

Florent , inas . . 
Georges, üzletvezető 
Badinois . . . . 
Lanthier . . . . 
Prefe tné 
Elnökné . . . . 
Machecolle, szenátor 
Por tás 
Joseph, főpincér 
Tricoud . . . . 

(Falusias külsejű, nagy szoba, a sableu-
sei plébános házában, félig iroda, félig 
ebédlő. Egyszerű tiszta bútorzat, pohár-
szék, harmónium, falióra, asztal, nagy 
karosszék. Fenéken üvegajtó a kertbe. 
Valérie kerek asztalt térit meg a szoba 

egyik sarkában.) 

Valérie (asztalt térit, magában dohog): 
Ehun-e, háromnegyed tizenkettő. Min-
dennap aszongya, hogy: „Valérie lel-
kem, ma féltizenkettőkor ebédelünk". 
No, féltizenkettő már elmúlt, de hol a 
plébános ur? 

Florent (jön, az ajtó küszöbéről): Sza-
bad? 

Valérie: Florent url Tessék csak bel-
jebb. 

Florent (méltóságteljesen): Kisasszony, 
az ön szolgája van itt. 

Valérie: Ne tessék már csúfolódni, 
Florent ur. A sableusei kastély főkomor-
nyika nem lehet a plébános cselédjének 
szolgája. 

Florent: No, no. Fogadjunk, hogy ha 
maga megütné a főnyereményt, akkor 
különb urnő lenne magából, mint az én 
mostani gazdám. Madame Cousinet. 

Körmendu János 
Vándorú Gusztáv 
Mahnet Aranka 
Neu Dávid 
Thür g Mária 
Zala Karola 
Vdrnag Jenő 
Dávid Mihálg 
Balassa János 
Somlár Zsigmond 

Valérie: Ugyan. 
Florent: Lássa, Valérie kisasszony, 

idestova negyven esztendeje, hogy apá-
ról fiúra szolgálunk a sableusei kastély-
ban, de ha mostani gazdáimat, Cousinet 
urat és Cousinet asszonyt látom, aho-
gyan rázzák a rongyot, az Isten bocsássa 
meg, de igazán nem tudok nekik semmi 
tisztelettel adózni. 

Valérie (bort tölt neki): Üljön már 
le, Florent ur! Igyon egy pohár bort. 

Florent (leül): Gazdám, a kövér Cou-
sinet, tudja micsoda? Hadi szállító volt. 
Mig mások véreztek a hazáért, ő csak 
gyűjtötte a milliókat. 

Valérie: Ronda egy szerzet, a' már 
biztos. 

Florent: Hát még a felesége! Szent 
Isten, micsoda modora van. 

Valérie: Bizony, Florent ur, sok min-
dent kellett megélni az olyan öreg embe-
reknek, mint mi vagyunk. 

Florent: Az már biztos. De mit szól 
mindehhez a plébános ur? 

Valérie: Nem sokat, de képzelheti, 
hogy utál ja ezt a mai világot. Mikor még 
a gróf ur és a márkiné laklak a kastély-

Hajszálakat, anyajegyeket, szemölcsöt, ráncokat, bőr-
elváltozásokat végleg, szeplős, zsiros, pattanásos, száraz, 
hámlcs arcbőrt intézetemben vagy otthoni kezeléssel 
8 n a p a l a t t rendbehozok. — Arany kozmetikai 
és szépitőszerek. — Ingyen tanácsadás és prospektus. 

VII, Erzséfcet-kfrut 8. Palace-moziház, Teiefcn J, 136-81 PATAKYARANKA 
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ban, ázok mint jóbarátukkal bánták 
vele. De ezek a mostaniak, nem is akar-
ják őt ösmerni. 

Florent: Sőt, az a baj , hogy nagyon is 
meg akarnak vele ösmerkedni. (Levelet 
vesz ki a zsebéből.) 

Valérie: Micsoda? 
Florent: Itt a meghivó a plébános ur 

számára. Jövő kedden szívesen lát ják 
egy csésze teára a kastélyban. Mit gon-
dol, örülni fog neki? 

Valérie: Ahogy én ösmerem őt, csöp-
pet sem. Azon kezdem, hogy a plébános 
ur nem is szereti a teát. 

Florent: Hol van most a tisztelendő 
ur? 

Valérie: Isten tudja, merre jár. Már 
félórája várom az ebéddel és nem jön. 
Aztán persze, én leszek a hibás, mert az 
étel megkozmásodik. Reggel elment a 
sableusei hadviseltek gyülekezetére. Az-
tán ha egyszer azok közé keveredik, ak-
kor hat ökörrel sem lehet őtet onnan 
hazahozni. 

Florent: De hát tulajdonképpen miért 
jár a plébános ur a hadviseltek közé? 

Valérie: Mert velük szenvedett. Végig-
csinálta az egész háborút, még pedig a 
lövészárokban. 

Florent: Tudom. Meg is érzik a be-
szédjén. Hát, ami azt illeti, az én gaz-
dám is végigcsinálta a háborút , csak-
hogy nem kint a harctéren, hanem egy 
gyárban, ahol sok millióért aluminium 
tányérokat liferált az amerikai hadisereg-
nek. • 

Valérie: Most pedig, ugy hallom, fellép 
képviselőnek. 

Florent: Ez csak természetes. Miért ne 
lenne képviselő? Pénz beszél, kutya 
ugat. 

Plébános (jön, pórázon kutyát vezet): 
Lrre, Piki! Ejnye, az irhádat! Te sza-
lónkutya, te autós dög! Pórázon kell, 
hogy vezesselek. Aztán a végin nem tu-
dorn, én vezetlek-e téged, vagy te ve-
zetsz-e engem? 

Ne várjon addig, 
míg meghűlése teljesen kifejlődik, ha-
nem szedjen a torokkatarrhust jel-
lemző szárazsági érzés első jelentke-
zéséinél P a n f l a v i n - p a s z t i l l á t , 
hogy a ragályt csirájábdn elfojtsa. A 
panflavin-pasztillák a kórokozók elé 
áthághatatlan gátat vetnek, a mellett 
kellemes izüek és nem ártalmasak a 
gyomorra. Legnagyobb szaktekintélyek 
ajánlják. Minden gyógyszertárban 
kaphatók. 

SZIN HÁZI ÉLET 

Florent: Dicsértessék. 
Plébános Mindörökké ámen. Jónapot, 

Florent. 
Florent: Levelet hoztam a tisztelendő 

urnák a kastélyból. Tessék parancsolni. 
Alázatos szolgája. 

Plébános: Hová, hová siet? 
Florent: Sietek, mert vendégek van-

nak dezsönére. 
Plébános: Az más. Akkor szedje az ir-

háját , öreg. De ne erre, hanem a kony-
hán át. Aztán igyon meg kint egy pohár 
bort az egészségemre. 

Florent: Köszönöm, plébános ur. Alá-
zatos szolgája. 

Plébános: Viszontlátásra, öreg. Valé-
rie, kisérje ki a vendéget, aztán jól meg-
mér je azt a kis borocskát. (Florent és 
Valérie el. — Leveszi kalapját, kis sap-
kát vesz fel, kényelmesebbé teszi a reve-
rendáját, leül a karosszékbe, pipára 
gyújt. Közben): Thü, de ronda meleg 
van, a teremtésit neki! Na, de nem baj! 
Hogy ezt a kis bagót érzem a számban, 
mindjár t sokkal jobban vagyok. Nem 
igaz, Piki? (Egy-két sluk a pipából, az-
tán felbontja a levelet, elolvassa, meg-
rázza a fejét, még egyszer elolvassa.) 

Valérie (jön). 
Plébános: Na, Valérie, hadd lám, van-e 

esze magának? Találja ki, mi van ebben 
a levélben? 

Valérie: Teára hivják a plébános urat 
a kastélyba. 

Plébános: A fenét, hát ezt meg hogv 
találtad ki? 

Valérie: Ugy, hogy Florent ur meg-
mondta nekem. 

Plébános: Az más. Na és mit szólsz a 
meghiváshoz? 

Valérie: Hallom, a kastélyban lakik 
egy kis kisasszony. 

Plébános: Jól nevelt, derék kislánynak 
látszik. Ha másért nem, hát már az ő 
kedvéért is elmegyek a kastélyba és 
megiszok ott egy bögre teát. 

Valérie: Hát csak menjen, ha akar. De 
figyelmeztetem, hogy rossznéven fogják 
venni a hivei. 

Plébános: Mit vennének rossznéven? 
Valérie: Hát azt, hogy el tetszik menni 

az u j gazdagokhoz. 
Plébános: Hát aztán. Nézze meg az 

ember. Majd talán a hivek parancsolják 
meg a papnak, hogy mit csináljon? Én 
ugy látom, hogy ezeknek az u j gazda-
goknak még sok hasznát lá that ják az én 
szegényeim. 

Valérie: Arra senki sem fog gondolni, 
hogy azért tetszik odamenni. Az embe-
rek rosszak. 

Plébános (mosolyog): Nem is olyan 
rosszak. 

Valérie: Maga szerint. Maga persze azt 
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hiszi, hogy a népek az csupa ártat lan bá-
rányok és hogy a földön nem lakik, csak 
becsületes ember. 

Plébános: Hát mindenesetre több be-
csületes ember van a földön, mintsem 
hogy az ember azt hinné. Nem igaz 
Fickó? 

Valérie: Tegnap is aszonta valaki: En-
nek a mi plébánosunknak csak egy hi-
bája van, az, hogy túlságosan izé . . . hm, 
optikus . . . akarom mondani optimiska. 

Plébános: Optimiska vagyok, hallod-e 
Fickó, optimiska! Optimista Valérie, ugv 
mondják ezt, hogy optimista. 

Valérie: Hát aztán? Honnan ismerjem 
én a deák szavakat. Vagy azt hiszi én is 
kijártam a szemináriumot, mint maga? 

Plébános: Jó, hát mondjuk optimista 
vagyok. És el fogok menni Cusinet úrhoz. 

Valérie: Hát csak menjen, ha kedve 
tar t ja . Aztán mit fognak szólni a maga 
barátai, a régi hadviseltek? 

Plébános: Hát mit szólnának, hát leg-
feljebb jára t ják a pofá juka t . Azt fogják 
mondani: Ejnye, ejnye, a mi plébánosunk. 
Amikor csukaszürkébe járt, akkor velünk 
tartott . Most, hogy megint ra j ta a fe-
kete referenda , hát elmegy az ilyen hadi 
gazdagokhoz. (Elgondolkozik.) Ezt fog-
ják mondani? Tyii a ragyogóját. Szidni 
fognak és attól tartok, hogy igazuk lesz. 
Hát tudod mit, most az egyszer még nem 
megyek el hozzájuk. De mit csináljak, 
ha ú j ra hivnak? 

Valérie: Nem fogják hivni, ahogy én 
azokat ismerem. Na most aztán meg ne 
gondolkozzék olyan sokat, hanem üljön 
asztalhoz és ebédeljen meg végre. (Kívül-
ről csengetés.) Szent Isten, most meg 
látogató jön. 

Plébános: Na hiszen . . . 

Valérie: Tessék csak nyugodtan lenni, 
majd azt mondom, hogy nem tetszik itt-
hon lenni. 

Plébános: Megbolondultál? Papnak az 
a j ta já t akarod becsapni valakinek az 
orra előtt? Vagy nem tudod, hogy meg-
mondta a mi urunk: Kopogtassatok és 
bebocsájtást fogtok nyerni. 

Valérie: De ezt nem akkor mondta a 
mi urunk, amikor ebédelni akart. (Kiúéz 
az üvegajtón át a kertbe.) Egy hölgy. 
Fiatal hölgy. Ugyiíj mondhatnám, hogy 
kisasszony. 

Plébános: Hát akkor mondd is ugy és 
bocsásd be. 

Valérie: De előbb hozza rendbe a re-
verendáját . Megint térdig húzta fel. Aztán 
vegye le a fejiről azt a házi sipkát. De ne 
igy. Milyen kócos a ha ja . Minjen előbb 
és fésülködjék meg. 

Plébános: Ejnye, hogy hogyan paran-
csolgat az embernek az ilyen fehérnép. 
Gyere Piki! (A kutyához.) Látod még 
az az egy szerencse van ezen a papi pá-
lyán, hogy az embernek nem kell meg-
nősülni. (Kutyával együtt el. Valérie ki-
megy és visszatér Genevievvel.) 

Valérie: Tessék parancsolni kisasszony. 
Geneviève: Ráér most a plébános ur? 

Tessék neki megmondani, hogy Cusinet 
kisasszony keresi őt. 

Valérie: Igen! ö n a kastélyból való uj 
kisasszony? 

Geneviève: Én vagyok kérem. 
Valérie: A tisztelendő ur mindjár t fo-

gadni fogja a kisasszonyt, bár most na-
gyon el van foglalva, mert a jövő va-
sárnapi prédikációját szerkeszti meg. 

Geneviève: Igazán, akkor nem is me-
rem zavarni. 

Plébános (orditó hangja a szomszéd 
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szobából): E jnye a ragyogódat, hát sose 
fog beállni a pofád? Nem elég, hogy 
megzabáltál egy egész bor jufeje t? A fene 
látott már ilyen dögöt, aki mindig 
éhes. 

Geneviève (Valérihez): Ugy látom, 
hogy a tisztelendő ur elkészült az ő 
levitációjával. 

Plébános (jön, az ajtóban visszaszól a 
kutyának): Kussl 

Geneviève: Dicsértessék. 
Plébános: Most és .mindörökké. Jóreg-

gelt kisasszonykám. Lássa ez aztán de-
rék. Hát eljöttünk, hogy meglátogassuk 
a plébános urunkat . 

Geneviève: Mindenekelőtt bocsánatot 
kell kérnem, hogy tisztelendő urat nagy 
munkájában zavartam meg. 

Plébános: Engem? Eszem ágában sem 
volt, hogy dolgozzak. 

Geneviève (mosolyog): Gazdasszonya 
mondta, hogy tisztelendő ur most késziti 
el a jövő vasárnapi prédikációját. 

Plébános: A gazdasszonyom, arra ne 
tessék adni, amit ő mond. Csak ugy jár 
a szája. (Valériehez) Eriggy a szobába 
és vidd ki a Fickót a konyhába. Szegény 
beste, ma jd meghal éhen, ámbár hogy 
beföröstökömözött egy egész borjufe-
jet. 

Geneviève: Remélem, nem jöttem rosz-
kor? Már ugyértem, hogy ebédidőben? 

Plébános: Oh, azzal sohse tessék tö-
rődni, kis kisasszonykám. 

Valérie (dohog): Nem törődni az ebéd-
del? A legfontosabbal a világon! (El.) 

Geneviève: Ne haragudjék, hogy za-
vartam tisztelendő uram, azért jöttem, 
hogy tanácsot kérjek öntől. 

SZEPLŐK ELLEN!!! 
Továbbá májfol tok, p ö r s e n é s e k ellen 
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Plébános: Tanácsot? 
Geneviève: Igenis. Tudniillik, hogy 

mindjár t ajtóstul törjek be a házba, sze-
retnék valami jót tenni. 

Plébános: Brávó. 
Geneviève: . . ezen a vidéken, ahol 

szüleim mostanában kastélyt vásároltak. 
Szeretnék valami jót tenni, de nem tu-
dom, hogy hogyan lássak hozzá és igy 
eljöttem, hogy az ön tanácsát kérjem, 
Tisztelendő uram. 

Plébános: Sőt ellenkezőleg kisasszony-
kám, ugy látom, hogy maga nagyon is 
éri hozzá, hogy hogyan kell jót csele-
kedni. Hiszen alig egy hete, hogy itt 
van ebben a ronda fészekben, alkarom 
mondani, ebben a- mi kedves falucskánk-
ban és már többször láttam, hogy fel tet-
szik keresni a szegény embereket. 

Geneviève: Ez igaz. De — és ez a ba j 
— hogy csak ugy találomra megyek. 
Nem ismerem az embereket, nem igen 
tudom, kinek mi ba ja van, mire volna 
szüksége. Véletlenül tévedtem be ahhoz 
a szegény öreg asszonyhoz is, akinél a 
múltkor látott. 

Plébános: Bonin anyónál. 
Geneviève: Igen, ő nála. Komornyi-

kunk figyelmeztetett, hogy az egy nagyon 
öreg és nagyon beteg asszony. 

Plébános: Bizony kérem, nyolcvanhét 
esztendős és még ráadásul nagy beteg is. 
Ha alamizsnát adott neki, akkor jó 
helyre vitte a pénzt. És micsoda jámbor 
lélek. Tessék elképzelni, a múltkor azt 
kérdi tőlem, hogy mit fog csinálni ma jd 
a túlvilágon az ő három férjével. Mert 
tetszik tudni három ember után özvegy 
az istenadta. 

Geneviève (mosolyog): És tisztelendő 
ur mit felelt neki? 

Plébános: Hát csak annyit, hogy: ne 
törődjék maga azzal, anyó. Odafenn nem 
ugy van ám, mint itten. Mind a három 
fér je tárt karokkal fogja várni, azután 
maga sorra megöleli őket, előbb az el-
sőt, aztán a másodikat, végül a harma-
dikat és eléldegélnek szépen négyen 
csendes családiassággal. 

Geneviève: Ugy látom, plébános ur 
minden kérdésre meg tud felelni. 

Valérie (jön, a kredencen foglalatos-
kodik és kihallgatja a beszélgetést). 

Plébános: Nagyon derék dolog kisasz-
szonykám, hogy igy érdeklődik a szegé-
nyek iránt. Ez csak azt bizonyítja, hogy 
maga is, meg a kedves szülei is jó em-
berek. 

Geneviève (gyorsan): Igen, igen, ők 
is. Szüleim bocsátják rendelkezésemre 
azt a pénzt, amivel én a szegények szen-
vedését enyhíteni akarom. Igaz, hogy 
ők maguk nem igen érnek rá, hogy ilyen 
dolgokkal ffoglalkozzanak. 



S Z Í N H Á Z I ÉLET 1 0 1 

Plébános: Értem, értem. A kedves 
papa rogyásig benne van az üzleti mun-
kában. 

Geneviève: ö nem az én atyám. 
Plébános: Hogyan? Madame Cousinet, 

az ön édesanyja férjhez m e n t . . . 
Geneviève: Ö nem az én anyám. Édes-

anyám meghalt, még amikor egészen 
kis gyermek voltam. Cousinet ur nagy-
bátyám és keresztapám, ő nevelt fel és 
ugy szeret, minha igazán az ő gyereke 
volnék. 

Plébános: Ezt jól teszi. 
Geneviève: Ö nagyon kedves és na-

gyon gavalléros ember. Meg fogja látni, 
az ön szegényeinek nem lesz okuk pa-
naszra. Különben is mi ugy érezzük, 
hogy nekünk valamilyen formában meg 
kell követnünk az isteneket azért, hogy 
egyszerűen csak ugy beültünk a kas-
télyba. 

Plébános: Megkövetni? Ugyan kérem. 
Geneviève: De igen. Hiszen mi csak 

afféle jövevények vagyunk a kastélyban, 
ahol a Sableuse márkik laktak évszá-
zadokon át. 

Plébános: Szó sincs róla. 
Geneviève: De tudom. Rossz szemmel 

néznek minket . És én ugy érzem, hogy 
az emberek megengesztelésére mégis csak 
az a legjobb mód, ha az ember nagyon 
jó hozzájuk. Nem igaz, plébános uram? 

Valérie: Nagyon derék kis kisasz-
szonyka ez. 

Plébános: Hát ki mondta neked, hogy 
nem, te vén boszorka? (Megfogja Gene-
viève kezét.) Kedves gyermekem, ugy-
Iátom, maga nagyon derék kislány. 

Geneviève: Köszönöm. De most már 
nem akarom tovább tartóztatni tiszte-
lendő urat. 

Valérie: Arról szó se lehet. Plébános 
ur, csak nem engedi el a kisasszonyt 
anélkül, hogy megkóstolta volna a mi 
főztünket? 

Geneviève: Ö, köszönöm, de arról szó 
sem lehet. 

Valérie: De, de, legalább egy pohár 
jó bort. Van malagánk. Elsőrendű ma-
laga borunk (plé,bános zavart arcot csi-
nál), azt a malagát még Sableuse márki 
küldte a plébános urnák. Kitűnő egy 
borocska, nem igaz, plébános uram? 

Plébános: De igen, kitűnő egy bo-
rocska . . . 

Valérie (a pohárszéknél): Ejnye, hát 
hová lett az a malaga? A mult héten 
még 12 üvegünk volt belőle. 

Plébános (zavartan): Bizony. 
Valérie: És a hozzávaló cukros süte-

mény? Elfogyott? Ejha! 
Plébános (gyáván): Kérlek Valérie. 
Valérie: Hallgasson. 
Plébános: Kérlek Valérie! figyelj ide.... 

Valérie: Hallgasson, torkig vagyok. 
( Geneviévehez.) Bizony kiasszonykám, 
igy gazdálkodik a mi plébánosunk. Teg-
napelőtt hirtelen csak azon veszem 
észre magam, hogy elfogyott minden 
cukrunk. Mult héten a borunk tünt el a 
pincéből. A kávéról nem is beszélek, an-
nak soha sincsen maradása a házban. 
Micsoda élet! 

Geneviève: Dehát ki az, aki ennyire 
kifosztja a plébános urat? 

Valérie: Kicsoda? Hát ő maga. Olyan 
könnyelmű ember ez, mindent szélhord 
a szegényeinek. 

Geneviève (mosolyogva): Ejnye, tisz-
telendő ur. 

Plébános: Hallgass ide, Valérie. Az or-
vos azt mondta, hogy Bonin asszonynak 
szüksége van valami vérerősilőre. Hát 
az én buta fejemmel azt gondoltam, 
hogy a legjobb vért mégis csak a ma-
laga bor csinálja. 

Valérie (dühösen): E jnye tisztelendő 
uram, maga egy . . . 

Plébános: Hallgass, ki ne mondd. 
Valérie: . . . javíthatatlan tékozló. 
Plébános: Csak ennyi, már megijed-

tem, hogy különbet mondsz. 
Valérie: Tetszik látni, kisasszonykára, 

meg akartam kinálni egy üveg borral, 
a z t á n . . . igy tessék gazdálkodni az ilyen 
embernél. 

Geneviève: Nyugodjék meg kérem, Va-
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lérie kisasszony, én ugy sem élek soha-
sem borral. 

Plébános: Na látod! 
Geneviève: Viszontlátásra tisztelendő 

u rami. 
Plébános: Viszontlátásra kisasszony. 
Geneviève: Még pedig mentül előbb. 

Ne felejtse el, hogy kedden teára várják 
a kastélyban. 

Plébános: Tudom kisasszony, csak-
hogy . . . 

Geneviève: Tessék? Semmi csakhogy... 
ha nem jön, akkor nagyon, de nagyon 
meg fogok haragudni magára. Szigorú 
leszek magához, ugy mint — Valérie 
kisasszony. 

Plébános: Na lá tod? . . . Kisasszony, 
köszönöm a meghívást és elfogadom. 

Geneviève: Helyes. Tehát kedden, tisz-
telendő uram. Szereti a teát? 

Plébános: Igen. Különösen, ha beteg 
vagyok. 

Geneviève (mosolyog): Van jó portói 
borunk is. 

Plébános (nyelvével csettint): Tyü, az 
áldóját, ez már aztán döfi. Portó a ked-
vencem . 

Geneviève (mosolyogva): De el kell 
ám érte jönni. Megéri a fáradságot, mert 
a mi portónk van olyan jó, mint az ön 
bordói ja. (El.) 

Plébános ( u j j á v a l megfenyegeti): Kis-
asszonykám, kisasszonykám! 

Valérie: Nagyon helyes egy teremtés. 
Plébános: Na látod! Neked meg csak 

járt a pofád ezekre az emberekre. 
Plébános: Megállj csak. (A harmoniu-

mon lévő kottákra mutat.) Miféle u j kot-
ták ezek? . 

Valérie: Ja, elfelejtettem, hogy meg-
mondjam magának. Ma reggel hozták 
őket. Uj Mária-dalok. (El.) 

Plébános (kibontja a kottákat): Í j 
Mária-dalok. Mintha a régiek nem is 
volnának elég jók. (Leül a harmónium , 
mellé.) Pedig nincs szebb a régi szép 
Mária-daloknál. (Egy régi Mária-dal 

első négy sorát énekli, azután beszél.) 

Uj Mária-dal? De hiszen . . . (Más han-
gon és közben játszik a harmóniumon, 

elkezdi énekelni a francia katonák Ma-

delon-dalát.) 

Valérie (bejön): Ejha, mit énekel 
maga itt, tisztelendő uram? 

Plébános (tovább énekel). 

Valérie: Miféle dal ez? Hol tanulta? 
Plébános: Hogy hol, a lövészárokban 

lelkem, ott tanultam! (Tovább énekli a 

Madelon dalt.) 

(Függöny.) 

MÁSODIK FELVONÁS. 
(A kastélyban, Florent létrán áll és a 

falra akaszt egy képet, Cousinet dirigálja 

öt, felesége és Geneviève háttal a közön-

ségnek egy vitrinben rakosgatnak.) 

Cousinet: Valamivel magasabbra! Akasz-
szu magasabbra a nagyapámat! (Fele-

ségéhez.) Elisabet! (Hangosabban.) Elisa-
bet! 

Elisabet: Tessék? 
Cousinet: Mit szólsz a nagyapámhoz? 

Hogy néz ki? 
Elisabet: Mint egy sajtkereskedő. 
Cousinet: Kikérem magamnak, nagy 

apám nem volt sajtkereskedő, nagyapám 
sajtgyáros volt. Remek sajtokat gyártott. 
Maga ő császári felsége evett belőlük a 
Tuilleriákban. Mi az, hogy evett? Ugy 
izlelt néki, hogy még egy porciót kért 
belőle. És ez a darab sajt, ami ugy Ízlett 
ő császári felségének, igen, ez a darab 
sajt volt a Cousdnet-család alapköve. 

(Florenthez.) Na, végzett már? 
Florent: Igenis, már másodszor fel-

akasztottam a nagyságos ur nagypapá-
j ; U . / L e s z á l l a létráról.) 

Cousinet: Na lát ja. Mennyivel jobban 
fest ez a kép itten, mint az a régi, ami 
itt lógott és amit felhordattam a pad-
lásra. Kit is ábrázolt az? 

Florent: A sableusei uralkodó grófot, 
első Valériánt, élt 1388—4435-ig. 

Cousinet: Akkor legfőbb ideje volt, 
hogy felkerüljön a padlásra. És vele 
együtt (több, a falnak fordított portréra 

mutat) ezek is itt ni. (Florenthez.) Florent, 
most akassza fel ezta képet, de vigyázzon 
rá, mert ez egy nagyon régi kép. Mondhat-
nám történelmi. 

Florent: Igen, és ha szabad tudnom, 
kit ábrázol ez a történelmi kép? 

Cousinet: Ez a történelmi kép, ez a 
feleségem fiatalkori arcképe. Mit szól 
hozzá? 

Florent; Őszintén szólva, nem igen 
merek ránézni. 

Cousinet: Micsoda! 
Florent: Ez a kivágott r u h a . . . tetszik 
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t udn i . . . nem szeretek indiszkrét lenni 
nagyságos uram. 

Cousinet: Na jó, hát akkor ne nézze 
ineg, csak akassza fel egyszerűen a fele-
ségemet. (Feleségéhez.) Hallod, megbot-
ránkoztat tad ezt a derék embert. 

Elisabet: Hallgass. 
Cousinet: Ami igaz, az igaz, tisztessé-

gesebben is öltözködhettél volna annak-
idején. 

Elisabet: Ostobaság. Amikor ez a kép 
ki volt állitva a tárlaton, az egész párizsi 
sajtó egyhangúlag megállapította, hogy 
nekem van a legszebb nyakam és a leg-
szebb keblem. Az annak idején köztudo-
mású volt egész Párizsban. 

Cousinet: Tudom. De légy szives . . . 
azok az idők már elmultak. (Halkan.) 

Ne felejtsd el, te nem vagy többé a 
Casino de Paris kis artistanője, hanem 
madame Cousinet, az én feleségem és 
korrekt uri asszony. 

Elisabet: És te azt hiszed, hogy a 
korrekt uri asszonyok nem mutogatják 
meg az ő . . . 

Cousinet: Hallgass! 
Geneviève (aki eddig mással foglala-

toskodott): Kedves nénikém . . 
Elisabet: Semmi nénikéml Gustave, légy 

szives és mondd meg neki, hogy ne ne-
vezzen engem nénikéjének. Semmi szük-
ségem rá, hogy öregitsen. 

Geneviève: Hát hogyan nevezzen akkor? 
Cousinet: Igaz. Ezt a kérdést végre el 

kell intézni. Én azt hiszem, legokosabb 
volna, ha megállapodnánk valami kis 
becéző névben, mondjuk ebben, hogy 
Lili. 

Elisabet: Lili nem tetszik nekem. 
Cousinet: Hát Bébi? 
Elisabet: Bébi az buta. A legjobb lenne 

Zizi. 
Florent (létrán áll, égnek f o r d í t j a a 

szemét): Zizi. • 
Elisabet: Zizi, ez nagyon kedves név 

és azonkívül nagyon illedelmes hangzású. 
Cousinet (Florenthez): Nos? 
Florent: Rendben van nagyságos uram. 

Már felakasztottam Zizit. 
Cousinet: Akkor jó. Akkor gyerünk 

tovább. A könyveim, a légi bőrkötések. 
(Florent leszáll a létráról.) 

Causinet (Geneviévehez): Te pedig hoz-
zál egy füzetet, hogy megcsináljuk a ka-
talógust. 

Geneviève: Nem volna jobb cédulázni 
a könyveket? 

Cousinet: Nem nem. Egy nagy füzetet. 
Mentül nagyobbat, annál jobb. 

Geneviève: Kérlek szépen .(El.) 

Cousinet (feleségéhez): Te pedig mit 
csinálsz itt? 

Zizi: Mulatok ra j tad. 
Cousinet: Törődj inkább a vendégek-

kel. Rajtam mulatni ráérsz később is. 
Vagy elfelejtetted, hogy mára meghívtad 
Monseigneur Sibué címzetes püspököt? 

Elisabet: Hogy felejtettem volna el. 
Cousinet: Mindjárt öt óra és te nem 

törődsz sem a teával, sem a . . . 
Elisabet: Dehogy nem. Megmondtam 

Florentnek, hogy . . . 
Cousinet: Ne Florentnek mondd, hanem 

magad törődjél vele. Mit törődik Florent 
a Cézárjai püspökkel, nekünk pedig, 
tudod, milyen fontos ez az ember. Végre 
is nemsokára képviselőjelölt leszek és 
számolnom kell a vikáriussal is. Nekem 
minden választóm egyformán fontos, 
akár munkás, akár munkaadó, akár sza-
badkőműves, akár klerikális. 

Elisabet: Jó. (Indul.) 

Cousinet: Várj csak! 
Elisabet: Mit akarsz? 
Cousinet: Aztán nehogy valami os-

tobaságot csinálj. Tudod, hogy hogy kell 
üdvözölni Monseigneuret? 

Elisabet: Azt is rám bizhatod, pofáml 
Annyi milliónk legyen, ahány királynőt 
és császárnőt játszottam a Casino de 
Parisban. És ez akar engem modorra 
tanítani! Hiilyel (El.) 

Cousinet: Nahát. (Hirtelen leveti kabát 

j á t , mellényét és ingujjban kezd dolgozni 

a régi könyvekkel.) 

Pierre ( j ö n ) : Mondja csak öregem, 
halló, hé, öregem! 

Cousinet (megfordul): Tessék? 
Pierre: Mondja csak, nem akarná ál 

adni ezt a névjegyet Cousinet urnák? 
Cousinet (átveszi a névjegyet): Már át 

is adtam. 
Pierre: Tessék? 
Cousinet: ö n nevetni fog, de én vagyok 

Cousinet ur. 
Pierre: Oh, bocsánat! Igazán zavarban 

vagyok. De ahogy bejöttem, nem láttam 
itt s e n k i t . . . és . . . és . . . 

Cousinet: Azt hitte, hogy én vagyok az 
inas. Sohse bánja . (Hamar kabátot huz 

magára.) 

Pierre: Engedje meg, hogy bemutat-
kozzam, Pierre de Sableuse, az ön szom-
szédja. 

A nő szflhe, borna, harcsu, vagy molett. 
Az italom csali DOHAI lehel. 
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Cousinet: Hogyan, csak nem ön az 
unokaöccse a . . . a . . . 

Pierre: De igen kérem, én vagyok az 
unokaöccse a . . . a . . . 

Cousinct: Végtelenül örvendek. Tessék. 
Parancsoljon helyet. Feleségem m á r annyi 
sok szép dolgot beszélt ö n r ő l . . . 

Pierre: Öh, kérem! 
Cousinet: Elmondta, hogy a minap 

volt szives és jó útra vezette ő t . . . 
Pierre: Tessék? 
Cousinet: Amikor feleségem eltévedt 

az erdőben. 
Pierre: Vagy ugy! Útba igazítottam 

őnagyságát, ez a legkevesebb. 
Cousinet: Nagyon kedves. És engedje 

meg, hogy üdvözöljem Önt, az é n . . 
akarom mondani az ö n . . . illetve a mi 
kastélyunkban. Na, mit szól a házhoz? 
Megváltozott kicsit? Egy kicsit moderni-
záltam. Nem? 

Pierre: Istenem. 
Cousinet: De ne higyje, hogy ez még 

minden. Egyelőre csak a kastély belsejét 
alakítottam át. Most meg fogom moderni-
zálni a külsejét is. Hát bizony van itt 
munka elég. őszintén szólva idáig még 
arra sem értem rá, hogy megismerkedjem 
szomszédaimmal. 

Pierre: Kérem, ha szolgálatjára lehetek. 
Én itt az egész vidéket ismerem. 

Cousinet: Köszönöm. Nem akarok 
visszaélni az ö n jóságával. 

Pierre: Óh, kérem, parancsoljon ren-
delkezni velem. 

Cousinet: Komolyan? 
Pierre: A legkomolyabban. 
Cousinet: Akkor legyen szives és segít-

sen felemelni ezt az átkozott koffert. 
Pierre: Tessék? 
Cousinet: Na, csak ra j ta fiatalember, 

így, egy kettő. Kicsit nehéz, mert tele van 
régi könyvekkel. Micsoda drága könyvelt. 
Ha tudná, mennyi pénzembe kerüllek 
nekem. (Ketten hurcolják be a koffert.) 

Elisabet ( j ö n ) : Ejnyel 
Pierre (még mindig a koffert viszi): 

Asszonyom, engedje meg, hogy mély 
tiszteletlel üdvözöljem. 

Elisabet: Öh, Sableuse ur! (Férjéhez.) 

Micsoda, te ilyennel mered terhelni 
Sableuse urat? 

Cousinet: Ugyan, kutyabarátság. Egyik 
szomszéd csak megkövetelhet ennyit a 
másiktól? (Letették a koffert.) 

Pierre: Óh, kérem, nem tesz semmit. 

Ez a kis szívesség, ebből is látom, hogy 
Cousinet ur bará t jának tekint engem. 

Geneviève ( j ö n . ) 

Cousinet: Engedje meg, hogy bemutas-
sam kis húgomat, Geneviévet. 

Pierre: Kisasszony, boldog vagyok, hogy 
megismerkedhettem önmel. 

Geneviève: De hiszen mi már talál-
koztunk uraml Nem emlékszik, pá r nap 
előtt az expressen, amikor hazajöt tem a 
zárdából? 

Pierre: Igen, igen, lehetséges. Én Tours-
ból jöttem. Bocsásson meg, ha nem vet-
tem ön t észre. 

Geneviève: Én annál inkább önt . 
Pierre: Parancsol? 
Genivéve: Sokat tetszett cigarettázni 

anélkül, hogy megkérdezte volna, hogy 
nem e zavar a füst, é s . . . 

Elisabet (közbevág): Nagyon szívesen 
hivnám meg ö n t egy csésze teára, ha 
nem fél a papoktól. Ugyanis tudnia kell, 
ma klerikális five o klock tea lesz nálunk. 

Pierre: A plébános ur itt lesz? 
Elisabet: Igen, őt is meghívtam. De ne 

féljen, itt lesz Monseigneur Sibüé is. 
Pierre: Ah, igen, az u j vikárius. 
Elisabet: Olyan kedves volt hozzánk, 

amikor meglátogattuk őt a palotájában. 
Cousinet: Igen, nagyon rendes ember. 

A püspök, mondhatom uri ember. Sokkal 
különbnek látszik, mint a mi plébáno-
sunk, akit különben még nem is ismerek. 

Pierre: Nem csodálom, a mi plébáno-
sunk, hogy ugy mondjam, kicsit vad-
ember. 

Geneviève: Nem ér rá. Minden idejét 
elveszik a szegényei. És itt ezen a kör-
nyéken annyi szegény van. 

Cousinet: Na, istenem, azt hiszem, más 
ember is van a világon, nemcsak szegény. 
(Pierrehez.) Parancsol egy szivart? 

Pierre: Köszönöm, nem szoktam sziva-
rozni. ' 

Cousinet: Kár, ha tudná, milyen remek 
szivarjaim vannak. Darabja 22 frank. 
Hát akkor talán egy cigarettát. Egyitomi, 
direkt most jött Cairóból. 

Pierre: Köszönöm szépen, én már meg-
szoktam a francia cigarettákat. És a nagy-
ságos asszonyt és (kis éllel Geneviève 

felé) a kisasszonyt sem bán t j a a füst. 
(Kiveszi tárcáját.) 

Geneviève (megfenyegeti u j j á v a l ) : Kö-
szönöm a leckét. 

Elisabet: Óh, csak tessék bátran, ma-
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gam is nagy dohányos vagyok. 
Cousinet (egyiptomiakkal k í n á l j a fele-

ségét): Megengedi, drága barátnőm. 
Elisabet (Pierre tárcájába nyul): Inkább 

maradok a mi francia cigarettáink mel-
lett. 

Pierre: Figyelmeztetem, nagyságos asz-
szonyom, hogy a legolcsóbb fa j ta . 

Elisabet: Éppen azt imádom. (Vesz-) 

Köszönöm. 
Pierre: Örülök, hogy ízléseink találkoz-

n a k . (Rágyújtás, kívülről erős csöngetés.) 

Elisabet: Ez — alighanem a püspök ur. 
Majd fogadják az urammal, én addig ki-
csit rendbehozom magamat. Jössz Gene-
viève? 

Geneviève: Jövök Zizi. (Elisabettel el.) 

Cousinet: No tessék, most magamra 
hagy a püspökkel. Azt sem tudom, hogyan 
fogadjam. De nem baj , ma jd ö n lesz 
szives kisegíteni. 

Pierre (kinézett az ablakon): Ne ijed-
jen meg, nem a vikárius. A mi plébáno-
sunk. 

Cousinet: Nahát, micsoda szemtelenség. 
Megmondtam a cselédségnek, hogy csak 
a vikárius ur tiszteletére csöngessenek 
ilyen erősen. 

Pierre: Itt jön a mi derék plébánosunk, 
a jó Pellegrin tisztelendő ur! 

Cousinet: Miért örül neki annyira, 
vagy olyan jóba vannak? 

Pierre: Kérem, együtt indul tunk a 
frontra . Ugyanabban a században vere-
kedtük végig a háborút, együtt kínlód-
tunk a lövészárokban. 

Cousinet: Nahát ennek igazán örülök. 
Akkor lesz szives és fogadja őt az én 
nevemben. Kezem tele van porral. Meg-
engedi, elmegyek kezet mosni, igaz, hogy 
ma reggel már megmostam a kezeimet 
egyszer, d e h á t . . . (Legyint, el.) 

Florent ( j ö n a plébánossal): Tessék 
parancsolni, tisztelendő ur. Hát köszönöm 
kérdését, én csak megvolnék. Tessék csak 
tisztelendő uraml (Körülnéz.) Cousinet ur 
nincs itt? 

Pierre (a plébános úrhoz): Mindjárt 
jön. Van szerencsénk, tisztelendő uram. 
(Florent el.) 

Plébános (csak most jön be a szín-

padra): Nini, te vagy az, Pierre? Hát mit 
csinálsz itt hadnagy uram? Már jóba vagy 
a kastély u j gazdáival? 

Pierre: Ösmerkedünk velük plébános 
uram, ösmerkedünk. 

Plébános: Hát miféle népség ez, ame-
lyik itt lakik? 

Pierre: Hát istenem, Cousinet ur nem-
régen szerezte vagyoná t . . . 

Plébános: Konjunktura és társai. És a 
felesége? 

Pierre: Hát olyan párisi asszonyka 
féle, kicsit nagyon is nyugtalan. 

Plébános: Igen. A gazdasszonyom 
megmondta. A szemöldökéi kékkel festi, 
arcát fehérrel, a száját meg pirosra má-
zolja. No nem baj . Legalább a pofá ján 
hordja Franciaország szineit. 

Florent (hirtelen jön): Tisztelendő 
uraml 

Plébános: No, mi baj , öreg? 
Florent: Bocsánat, de a tisztelendő ur 

k u t y á j a . . . 
Plébános: Tyü, az áldóját, Piki utá-

nam jött? 
Florent: Az még semmi. De ne tessék 

rossznéven venni, betévedt az üvegházba 
és ott össze-vissza rúgja és cibálja a be-
góniáinkat. 

Plébános: Ejnye, adta bestia, hozd be 
azonnal. 

Florent: Igenis, tisztelendő uram. (El.) 
Plébános: Egy pil lanatra le nem menne 

rólam az az átkozott kutya. (A kutya be-

jön.) Nem szégyeled magad, Piki, miféle 
modor ez? 

Pierre (simogatja a kutyát): Piki, 
gyere ide. 

Plébános: Rád ösmert a bestia. 
Pierre: Nem csoda, régi barátok va-

gyunk. No, Piki, emlékszel még a lö-
vészárokra? (Plébánoshoz.) És a sebe 
begyógyult? 

Plébános: Be, hála Istennek. Ebcsont 
hamar beforr. Most már nem érzi, csak 
ha az idő változik. Hát tudod, nagyon jó 
kis állat, csak este rémitően szexet 
ugatni. De nem bántom. Tudod, ilyenkor 
azt hiszem, hogy a környékbeii kutyák-
nak beszél el, hogy mennyit szenvedett 
a lövészárokban F ranc i ao r szágé r t . . . Em-
lékszel, a Vogézekben, julius 25, micsoda 
nap. 

Pierre: Fő, hogy túlestünk ra j ta . Re-
mek pihenő volt utána. 

Plébános: Igen, te akkor mentél sza-
badságra. Elmulasztottad a legszebbet. 

Pierre: Tudom, mire gondolsz. A ka-
tonák műkedvelő előadást tartottak. 

Plébános: Bizony, fiam, volt ott mit 
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röhögni. Volt ott egy pofa köztük, ez 
olyan jó montmartrei nótákat tudott! Az 
e g y i k . . . na vár j csak, hogy is volt a 
ref rénje . . . na . . . megvagy már . . . (Egy 
montmartrei nóta refrénjét kezdi éne-

kelni.) 

Monseigneur ( j ö n , az inas kisérte be. 

Gúnyosan): A sableusi plébános, nemde? 
Plébános: Óh, monseigneur! 
Monseigneur: Örülök, kedves plébános 

ur, hogy látom. Őszintén szólva, eddig 
ritkán volt szerencsénk a káptalanban 

Plébános: Bocsánat, Monseigneur, hogy 
olyan ritkán jelentkezem. Érzem, hogy 
hibás vagyok . . . 

Monseigneur: Nem baj , nem tesz sem-
mit, sokat hallottam már önről. 

Plébános: Lehetetlenség, Monseigneur, 
hiszen alig mozdulok ki a vackomból. 

Monseigneur: De sokat hallottam ón-
ról. Azt mondják , hogy a jókedve bizo-
nyos népszerűséget szerzett önnek a 
falusi lakosság körében. Hallom, nem 
veti mieg sem az éneket, sem a t ánco t . . 

Plébános: Óh, Monseigneur, megtelte 
ezt maga Dávid király is, a szent oltár 
előtt. Énekelt ő is. 

Monseigneur: De nem hiszem, hogy 
ilyen dalokat, plébános ur! 

Pierre: Én vagyok az oka, Mon-
seigneur, én buj ta t tam fel a plébánost, 
bocsásson meg neki. 

Monseigneur: Uram? 
Pierre (bemutatkozik): Pierre de 

Sableuse vicomte. 
Monseigneur: Óh, el vagyok ragad-

tatva, uram. 
Pierre: És én voltam az, aki egy 

ezrednótát jut tat tam eszébe régi katona-
paj tásomnak. 

Monseigneur (Pierrehez, miközben le-

veti keztyüjét): Igen, igen, tudom, hogy 
a plébános ur valamikor Pellegrin köz-
katona volt és ugy látom, hogy szívesen 
őrzi meg azoknak az időknek az emlé-
keit. Szívesen, talán egy kissé nagyon is 
szivesen. 

Plébános (félre): Na, pupák, most 
megkaptad! 

Monseigneur (a plébánoshoz): Engedje 
meg, kedves testvérem, de hallottam, — 
nem tudom, igaz-e, nem is akarom el-
hinni, hogy az, — hogy ön magában a 
paplakban harmóniumon kisért egy olyan 
nó tá t . . . egy hogy ugy mondjam, kissé 
merész nótát . . . 

ZONGORÁT — PIAN1NOT 
ne vegyen, mig 

REMÉNYI 
a Zeneművészeti Főiskola szállító-
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Plébános: A Madelon volt, Mon-
seigneur. Régi katonapaj tásaim voltak 
nálam, csupa jó pofa, drága testvér, ami 
pedig a nótát illeti, bevallom, hogy kissé 
vidám . . . 

Monseigneur: Talán túlságosan vidám! 
Plébános: Azt hiszi, Monseigneur? Ha 

tudná, hogy a lövészárokban hányan hal-
tak meg ennek a dalnak a hangjai mel-
lett, akkor talán nem is mondaná rá, 
hogy ez a nóta olyan vidám. (Kis zavart 

szünet.) 

Monseigneur: ö n biciklin jött? 
Plébános: Monseigneur látott? 
Monseigneur: Nem, csak . . . (Tetőtől 

talpig végignézi a plébánost.) 

Plébános: Vagy ugy. Hát bizony, ilyen-
kor térdig feltűröm a reverendámat. 
Mert tetszik tudni, kényelmesebb a bi-
ciklin. (Rendbehozza a reverendáját.) 

Monseigneur: Ez az első látogatása a 
kastélyban? 

Plébános: Nem mondhatnám. A régi 
uraságok idején ugy ismertek itt, mint a 
rossz pénzt. 

Monseigneur: De a mostani kegyurak-
nál először jár és ugy gondolom, hogy... 
első lá togatáskor . . . plébános ur, önnek 
nincsen keztyüje? 

Plébános: Hogy a manóba ne volna. 
(Zsebéből kihúz egy pár lyukas keztyüt.) 

Az igaz, hogy sohse húzom fel a ke-
zemre . . . 

Monseigneur: Kár. 
i 
Plébános: De a gazdasszonyom min-

dig a zsebembe erőszakolja őket és ha 
Monseigneurnak ugy tetszik . . . (Felhúzza 

a keztyüt, amelynek minden egyes u j j a 

lyukas. Zavart szünet.) 

Monseigneur (Pierrehez, célzatosan): 

Ez a kutya az öné? Érdekes állat, mond-
hatom. 

Plébános: Az enyém ez a bestia, Mon-
seigneur és mondhatom, igazán nem 
mindennapi állal. 

Monseigneur: Ugy? És mi különöset 
tud? 

Plébános: Hát tetszik tudni, esze van. 
Sok mindent tanult meg a katonáktól, 
lia akarom, még egzecirazni is tud. 

Monseigneur: Szóval háborús emlék, 
akár csak a Madelon és akár csak . . . 
ez a, bocsásson meg, kissé furcsa szójá-
rás, amit ön használ. 

Pierre: És háborús emlék, mint az a 
becsületrend, amit ugyancsak a lövész-
árokból hozott haza a mi plébánosunk. 

Monseigneur: Igen . . . igein . . . És 
tényleg olyan okos ez a kutya? 

Plébános: De még milyen. Több esze 
van ennek, mint akárhány embernek. 
Gyere csak ide, Pi kii ! 

Monseigneur: Pikinek hivják? 
Plébános: Csinos név, ugy-e? 
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Monseigneur (gúnyosan): És ami fő, 
ugy látom, illik hozzá. 

Plébános: Akarja méltóságod, hogy 
megegzeciroztassam? Ugy tar t ja a botot a 
mancsába, mint a katona a puskát. (A 
kutyához.) Gyere, Piki, nesze, itt ez a 
bot, aztán mutasd meg, hogyan kell őrt 
állani. ( A kutya meg nem mozdul.) 

Ejnye, a teremtésedet, hát nem akarsz?... 
Ne haragudjon, Monseigneur, de ugy lát-
szik, hogy magától ijedt meg. Pont igy 
volt a lövészárokban is, mihelyt valami 
tábornokféle mutat ta a pofáját , mindjár t 
megbutult előtte. Ugy látszik, ez a kutya 
nem szereti a nagy kutyákat. Hát ma jd 
mutatunk valami mást, kérem. Akarja, 
hogy pipázzon? 

Monseigneur: Pipázni is szokott? 
Plébános: Akár csak méltóságod, 

vagy én. 
Monseigneur: Kérem, hagyjuk ezt. 

Végre is a sableusi kastély szalonjában 
vagyunk. 

Plébános: Az más, akkor visszaviszem 
őt a kertbe. Gyere, öreg pajtás. (Kutyá-

nál el.) 

Monseigneur: Miféle ember ez a plé-
bános? 

Pierre: Nagyon derék ember, Mon-
seigneur, biztosithatom róla. Igaz, hogy 
kissé eredeti. 

Monseigneur: Nem szeretem az ere-
deti embereket. 

Elisabet és Geneviève (jönnek). 

Elisabet: Monseigneur, engedje meg, 
hogy legmélyebb hódolattal és tisztelet-
tel üdvözöljem. Számomra ünnep ez a 
nap, amelyen betette lábát szerény há-
zunkba. Megengedi? (Megcsókolja a püs-

pöki gyürüt.) 

Monseigneur: Asszonyom, végtelenül 
megtisztelő. 

Cousinet ( j ö n ) : Bocsánat, uram. (Ge-

neviève sug: Monseigneur.) Akarom mon-
dani, Monseigneur, bocsánat, hogy meg-
várakoztattam. 

Monseigneur: Nagyságos asszonyom, 
tisztelt uram, igazán el vagyok ragad-
tatva ettől a rendkívül megtisztelő és szí-
vélyes fogadtatástól. Boldog vagyok, 
hogy egyházkerületünk olyan férfiúval 
gyarapodott, akinek nemes jelleme méltó 
minden dicséretre és olyan hölggyel, aki-
nek mintaszerű hitvesi erényei példa-
képpen szolgálhatnának ebben a mi, saj-
nos, könnyelmii és frivol korunkban. 

Elisabet: Monseigneur valósággal meg-
szégyenít. 

Cousinet: Annál is inkább, mert mi 
ludjuk, hogy méltatlanok vagyunk ennyi 
dicséretre. ' 

Monseigneur: Sőt ellenkezőleg. 
Elisabet: Parancsoljon helyet foglalni, 

Monseigneur. (Geneviévehez:) Kérlek, a 
teátl 

Cousinet: Nos, Monseigneur, hogy 
méltóztatik megelégedve lenni az ügyek-
kel? 

Monseigneur: Óh, rendkívül. Örömmel 
értesítem önt, hogy a kerületének pár t ja 
gyarapodott egy kitűnő emberrel, a fran-
cia keresztény hazafiak helyi csoportjá-
nak elnökével, Kaufmann Lévi úrral. 

Cousinet: Remek. 
Monseigneur: Mint ebből is látható, jó-

akaratú emberek könnyen megértik egy-
mást. I 

Elisabet: Mi meg fogjuk egymást ér-
teni, Monseigneur. 

Monseigneur: Mindenki tegye meg a 
magáét. Ön, Sableuse ur, aki régi francia 
keresztény család leszármazottja, szintén 
a mi pár tunkkal tart. 

Pierre: Bocsánat, de én nem szoktam 
politizálni. (Közben Florent hozza a 

teát.) 

Monseigneur: Engedelmet kérek, ked-
ves vicomt, de rang és származás, bizo-
nyos kötelezettséget is rak az emberre. 

Elisabet: Monseigneurnek igaza van. 
Milyen kedves volna, ha maga is velünk 
tartana, vicomt. 

Pierre: Kérem, ha ezzel szívességei 
teszek önöknek. 

Monseigneur: Brávó. 
Cousinet: Ejnye, hova lett a mi plébá-

nosunk? 
Monseigneur: Mindjárt vissza fog 

jönnli. Az önök plébánosa eredeti, furcsa 
ember. Nem akarok vétkezni, de ki kell 
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mondanom, ennek a plébánosnak n e u 
tett jót a háború. 

Pierre: Monseigneurnak igaza van, a 
mi plébánosunk csak háromszor sebesült 
meg a háborúban. 

Plébános ( j ö n , meghajol). 

Cousinet ( f ö l k e l , elébe megy): Isten 
hozta minálunk, plébános ur. Örülök, 
hogy megismerhetem. Nevem Cousinet. 

Plébános: Nagyon örvendek a szeren-
csének. 

Cousinet (bemutatja): Feleségem. 
Plébános: Asszonyom. 
Cousinet: ösmeri Sableuse urat? 
Plébános: Pierret!? 
Elisabct: És a húgomat? 
Plébános: Jó estét, Geneviève kisasz-

szony. Örülök, hogy látom. Éppen ma 
beszéltem Katerinnal, aki nagyon köszöni 
a maga jóságát. 

Geneviève: De kérem, tisztelendő ur. 
Cousinet: Igazad van, kislányom, jót 

kell tenni a szegényekkel, az a legjobb 
korteseszköz a választások előtt. 

Elisabet: Foglaljon helyet, tisztelendő 
ur. Parancsol egy csésze teát? 

Geneviève: Nem, a mi plébánosunk 
nem szereti a teát. 

Florent: Inkább egy jó pohár burgun-
d i t . (Tálcán k í n á l j a . ) 

Plébános (nevetve): Az öreg ismeri a 
gusztusomat. Nem csoda. A márkiné ide-
jében szinte mindennapos voltam itten. 

Cousinet: Tisztelendő ur burgundival 
szokott misézni? 

Plébános: Nem kérem, mert akkor 
meg kéne keresztelni, azért pedig kár 
volna. (Nevet és iszik, eleinte a többiek 

is vele nevetnek, de hogy Monseigneur 

„Habozni? . . . " 
Nemde ez az ere-

dete az összes téve-
déseknek, az összes 
csalódásoknak ? 

Sok tévedéstől és 
illúzió rombolástól kí-
mélheti meg magát , 
ha hozzáfog addig 
míg nem késő, a 
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Teljesen hygienikus hatása, mely min-
den bőrhöz alkalmassá teszi, felélénkíti a 
portól és gondoktól fá radt arcbőrt , finommá, 
simává és bársonyossá teszi a bőrt, vakító 
fehér ré és tisztává a teintet. 

lim Simon, Puder n Sioppi 
M i n d e n ü t t k a p h a t ó 

Parfumerie Simon 
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szigorú arckifejezését l á t j á k , arcukra fa-

gyott a mosoly.) 

Geneviève: Helyezkedjék kényelembe, 
tisztelendő uram. 

Plébános: Köszönöm. Levehetem végre 
a keztyümet? 

Elisabet: Tessék, egészen bátran. 
Plébános: Monseigneur is megengedi? 

(A Monseigneur fejbiccentéssel igent int.) 

Bizony, nagyságos asszonyom, szó, ami 
szó, r i tkán hordok keztyüt, egyáltalában 
nem szokásom, hogy keztyiis kézzel bán-
jak a híveimmel. 

Cousinet: Tisztelendő uram, nagyon 
örülök, hogy itt van, igy legalább beszél-
hetünk az ön templomáról. Ha megenged 
egy megjegyzést, a templom épülete rém-
ségesen el van hanyagolva. 

Plébános: Ugyan, kérem. Az a kis 
templom még a tiszta román stílus. Csupa 
régi üvegfestmény, meg fafaragás. 

Cousinet: Ki fogjuk cserélni. Csupa 
márvány, csupa aranyozás, csupa kristály, 
villamos orgona! 

Plébános (csúfolódva): Nem lesz olyan, 
amelyik gőzre jár? 

Cousine: Nem, nem. 
Plébános: Az más. Akkor hát egészsé-

gére, Cousinet uram és sok szerencsét a 
választásokhoz. 

Cousinet: Hát már tudja, hogy fellé-
pek? Programom mérsékelt köztár-
sági párt. Sokkal inkább mérsékelt, mint 
köztársaság. 

Monseigneur: Cousinet ur jelöltetésébe 
beleegyezett az érsek ur őkegyelmessége. 

Cousinet: Ami programomat illeti, 
az a következő . . . 

Monseigneur: Bocsánat uram, de azt 
hiszem, kár a hölgyeket politikai fejte-
getésekkel fárasztani. (Hölgyekhez és 

Pierrehez.) Talán hagyjuk magukra Cou-
sinet és a plébános urat . 

Elsabet: Kitűnő ötlet, Monseigneur 
még ugy sem látta a mi virágágyainkat. 

Monseigneur (távozóban): Nos, mit 
szól a plébános úrhoz? 

Elisabet: Hazudnék, ha azt mondanám, 
hogy nem tetszik nekem. (Monseigneur, 

Elisabet, Geneviève és Pierre el.) 

Cousinet: Szóval megegyeztünk? 
Plébános: Miben, kedves uram? 
Cousinet: Remélem, hogy tisztelendő 

ur félszóból is ért? 
Plébános: Hiszen kérem hazudnék, 

ha azt mondanám, hogy butának hi-
szem magam. 

Cousine: Hát akkor figyeljen ide. Sze-
rintem a kastély és az egyház az a két 
talp, amelyen a mai társadlom megáll. 
Na és miért ne nyúj tha tna ez a két talp 
egymásnak kezet? * 

Plébános: Hogy tetszik azt érteni? 
hogy két talp kezet fogjon egymással? 
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Cousine: Kérem, ez csak olyan költői 
hasonlat. Ugy értem, hogy mi ketten tu-
lajdonképen szövetségesek volnánk. Én 
anyagilag szívesen állok rendelkezésére 
az ön egyházközségének, viszont ön, 
kedves plébános ur, lesz szives híveinél 
az én érdekemben érvényesíteni befolyá-
sát. 

Plébános: Nincs kérem szépen nekem 
befolyásom. 

Cousinet: De, de. Amit tudok, azt tu-
dok. A maga temploma mindig tele van, 
mindenfelől a környékből jönnek az ön 
prédikációi! meghallgatni, hogy ugy 
mondjam, ön telt házakat csinál. 

Plébános: Mit mondok nekik? 
Cousinet: Istenem, hát majd Ígérni fog 

nekik mindenfélét, azt mondja , hogy a 
kenvér olcsóbb lesz . . . . 

Plébános: Miért nem igéri ezt ön ne-
kik? 

Cousinet: Mert nekem nem hinnének. 
Ezek a munkások már ösmernek engem. 

Plébános: Beszéljünk nyíltan, kedves 
Cousinet uram. ö n a választásokra egy-
szerűen bérbe aka r j a venni az én reve-
rendámat. 

Cousine: Istenem . . . 
Plébános: Kedves uram! Akarja, hogy 

őszintén megmondjam a véleményemet? 
Cousinet: Inkább kicsit kíméletesen. 
Plébános: Amit ön tőlem akar, az nem 

tiszta dolog és én kimondom, hogy amig 
én leszek itt plébános, addig senki sem 
fog ebben a kerületben a jó isten nevé-
ben korteskedni. 

Cousinet: De kérem szépen. Ezt nem 
értem, nos hát mi másra volna jó a pap-
ság, ha nem arra, hogy meevédje a tár-
sadalmi rendet és a tekintélyek tisztele-
téi. Szerintem a jó pap a társadalom 
lelki csendőre. 

Plébános: Nahát ezt kikérem magam-
nak. nem vagyok én — csendőr. Tudja 
meg az ur, hogy én négy esztendeig fe-
küdtem a lövészárokban, mint katona. 

Cousinet: De kérem: csendőr az csak 
nem sértés? 

Plébános: Persze, hogy nem. De nem 
az én mesterségem. Az én mesterségem 
a keresztelés, az esketés, a gyóntatás, a 
feloldozás. 

Cousinet: De kérem. 
Plébános (barátságosan megveregeti 

Cousinet arcát): Ne erőlködjünk kedves 
uram. Sokkal okosabb volna, ha kortes-
beszédek helyett mindenki az ur igéivel 
élne, az evangélium szavaival és biztosit-
hatom róla, hogy akkor nem volna eb-
ben a világban sem nyomorúság, sem 
gyűlölködés. 

Monseigneur (a többiekkel visszajött. 

A plébános derűs viselkedése tévedésbe 

ejti öt): Brávó, ugy látom, hogy meg-

egyeztek. Még pedig tökéletesen. 
Plébános: Hát körülbelül megegyeztünk 

volna egy-két részletkérdéstől eltekintve. 
Monseigneur: Azok ugy sem számíta-

nak. Remélem, hogy rendbe jön minden. 
Elisabet: Persze, hogy rendbe fog 

jönni minden. Kedves plébános uram, 
nagyon meg vagyok elégedve és engedje 
meg, hogy tiszteletem és barátságom je-
léül fe la jánl jak az ön paplaka számára 
egy képet, egy igazi festői remekművet. 
(Mutat egy képet, amelyen 6 maga mint 

szultána van lefestve.) Nos, mit szól 
hozzá? 

Plébános: Hát csak annyit, hogy ez a 
fehérnép ugyancsak nem lehet valami 
szégyenlős személy. 

Cousinet: Hogy érti ezt kérem? 
Plábános: Hát csak ugy, hogy valami-

vel jobban is betakaródzhatott volna. 
Cousinet: Bocsánat, ez a portré az én 

feleségemet ábrázolja. 
Elisabet (egy másik képre): De ha 

ehhez inkább van kedve? 
Plébános: Emmár valamivpl illedelme-

sebb. Szinte ugy néz ki, mint egy szent. 
Elisabet: Lássa ez is én vagyok. Beteg-

ápolónői kosztümben. Lássa kérem, hogy 
mit nem tesz a ruha? * 

Plébános: Nagyságos asszony beteg-
ápolónő volt? 

Cousinet: Ugy van. 
Plébános: Megálljunk csak egy szóra. 

Nem szolgált nagyságos asszony a 26. 
számú kórházban? 

Cousinet (hirtelen): Nem, nem. 
Plébános: Akkor nem értem. Nem 

megy ki a fejemből, hogy a nagyságos 
asszonnyal találkoztam valahol a hábo-
rúban. 

Cousinet (zavarban): Lehetséges. 
Plébános: Hopp megvaç. Nem is kór-

házban találkoztunk, hanem a Havré 
hadibarakkban . . . hopp már megvan, a 
lálbori színházban, ahol ön nekünk éne-
kelt. Igy van. vagy nem? 

Elisabet: Voltam Havreben, az igaz. 
Plébános: Na mit mondtam? Hogy mi-

lyen jól tud emlékezni ez az én buta fe-
jem, csakhogy, ha nem csalódom, akkor 
valami más neve volt nagyságos asszony-
nak, valami egészen cifra neve. 

Elisabeth: Lisette de Lizac. 
Cousine (szigorúan): Elisabeth!" 
Plébános: Ez az! Lisette de Lizac. 
Pierre: Oh asszonyom, nem is tudtam, 
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hát ön az? De hiszen akkor én számta-
lanszor tapsoltam önnek! 

Cousinet: Kérem Monseigneur, nehogy 
ill valami félreértés legyen, a feleségem 
valamikor művésznő volt. 

Monseigneur: Nem tesz semmit kérem. 
Az egyház és a művészet nem megfér-
hetetlenek egymással. Mint a középkori 
művészet és irodalom is mutat ja , a szen-
tek története akárhány remekművet ihle-
tett meg. 

Elisabet: Igen Monseigneur, csakhogy 
én egy más zsánerben dolgoztain. 

Monseigneur: Oh, kérem, tudjuk. 
Elisabet: Hogyan? Méltóságod tudja, 

hogy én valamikor énekeltem? 
Monseigneur: Sőt azt is, hogy táncolt. 
Elisabet: Méltóságod csak nem látott 

engem a Casino de Parisban fellépni? 
Monseigneur (zavarban): Nem. Szemé-

lyesen természetesen nem láttam, csak 
hírét hallottam. 

Cousine: Higyje el, Monseigneur, vég-
telen zavarban vagyok. 

Monseigneur: Higyje el, nincs rá 
semmi oka. 

Plébános: Ami igaz, igaz, minálunk 
nagy hire volt a nagyságos asszonynak. 
Olyan nótákat adott elő, hogy teli po-
fával rö fög tünk raj ta, maga a generáli-
sunk is csak ugy fogta a pocakját . Sőt, 
ha jól emlékszem, az előadás végén egy 
csókot is kent a nagyságos asszony ar-
cocskájára. 

Cousinet: Mi az, te egy tábornokkal 
csókolództál? 

Elisabet: Ez természetes. A tábornok 
megcsókolt engem a francia és a szövet-
séges hadseregek nevében és én pedig 
Franciaország polgári lakossága nevében 
visszaadtam ezt a csókot . . . 

Cousinet: Neki? 
Plébános (félre): És a szövetséges had-

seregeknek is. 
Monseigneur: Kedves plébános uram, 

azt hiszem, már elég ideje éltünk vissza 
ennek a kedves háznak vendégszereteté-
vel. 

Elisabet: Csak nem akarnak már 
menni? 

Monseigneur: Az idő már későre jár és 
a káptalan messze. 

Cousinet: Kérem, rendelkezésére áll 
80 lóerős autóm. 

Monseigneur: Köszönöm, kedves uram! 
(Búcsúzik Elisabettől.) Meg kellene, hogy 
látogasson minket valamikor az érseki 
székhelyen is. Ha megengedi, be fogom 
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önt mutatni a társadalom vezető hölgyei-
nek, a préfétnének, a törvényszéki elnök 
feleségéniek, a tábonnoknénak. 

Elisabet: Igazán, nem is tudom, hogyan 
köszönjem meg az Ön kedvességét 
Monseigneur? 

Monseigneur: Ne szégyenitsen meg ké-
rem, asszonyom. (Pierrehez.) Viszontlá-
tásra Sableuse ur. Nos, plébános ur, ve-
lünk tart? (El.) 

Plébános: Azonnal Monseigneur. (Indul, 

hirtelen visszafordul.) ígérje meg nagysá-
gos asszony, hogy legközelebb, ha Mon-
seigneur nem lesz ilten, megint énekel 
azokból a havrei nótákból egyet . . . De 
olyan jó röhögőset, tetszik tudni, amelyik-
től az ember hasát fogja nevettibe. (El.) 

Elisabet (mosolyogva): Jó pofa ez a 
plébános, meg kell hagyni. 

Pierre (másra a k a r j a terelni a beszélge-

tést): Szóval Lisette de Lizac, az ö n ? 
Elisabet: Voltam, ö n nem ismert rám 

az első napon, amikor először találkoz-
tunk? 

Pierre: Nem. Érdekes, Lizette de Lizac, 
hiszen- akor ö n az a hölgy, akibe vala-
mikor szerelmes voltam. 

Elisabet: ö n szerelmes belém? 
Pierre: Bocsánat asszonyom, ennyire 

nem vagyok vakmerő, de nem tagadom, 
szerelmes voltam Lisette de Lizacba. 

Elisabet: Ön gyakran járt a Casino de 
Parisba? 

Pierre: Oh, igen. Tizenhatban, amikor 
szabadságot kaptam a frontról és egy 
revüt játszottak. 

Elisabet: ,,Emlékszel drága?" 
Pierre: Tessék? 
Elisabet: „Emlékszel drága" — e.z volt 

a revü cime. 
Pierre: Lehet, de én már nem emlék-

szem. Nem emlékszem, csak egy tangóra, 
amit a Marseillaise hangjaira játszottak, 
még láttam önt , a vonalait, az a k t j á t . . . 
Bocsánat, talán még. sem volna szabad 
Cousinetné őnagysága előtt Lisette de 
Lisac akt ját dicsérni. 

Elisabet: Miért nem? Hiszen (megko-

pogja) nem változott azóta. Szóval, ön 
szerelmes volt az aktomba? 

Pierre: Nemcsak abba. 
Elisabet: Ejha, hát többet is látott be-

lőlem? 
Pierre: Bocsánat, de azt olyan rövid, 

indiszkrét kis ruhácskában játszották, 
hogy . . . 

Elisabet: Ugyan kérem, ini volt ez az 
előző revühöz képest? „Nem fogsz elfe-
lejteni drágám". 

Pierre: Tessék? 
Elisabet: Ez volt az előző revü cime, 

Abban nem látott? 
Pierre: Fájdalom, nem. 
Elisabet: Kár. Abban a revüben, azt 
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hiszem, tetszettem volna magának. 
Pierre: Meg vagyok róla győződve, 

asszonyom. 
Elisabet: Hát mint fecskekirálynőt sem 

látott? 
Pierre: Nem. Akkor milyen ruha volt 

Önön? 
Elisabet: Jóformán semmi, néhány 

fecsketoll. 
Pierre: Asszonyom, ö n visszaél a hely-

zettel. Ne kínozzon. Most, hogy ezekről 
a dolgokról beszél, annyira szerettem 
volna valamennyi színpadi kosztümjében 
lá tn i . . . 

Elisabet: Ne féljen. Erről se késelt le. 
Mindegyikről vannak felvételeim. Érdek-
lik magát? 

Pierre: Meghiszem azt. 
Elisabet (fiókból egy albumot huz k i ) : 

Tessék! Ez az album miivészi pályám leg-
becsesebb emléke. 

Pierre (mohón n y i t j a ki a könyvet): 

Megengedi? Öh de hiszen ez remek! Ez a 
kis hófehérke. 

Elisabet: Én voltam. „Csókolj meg.' 
Pierre: Tessék? 
Elisabet: Ez volt a revü cime. (Tovább 

lapoz.) Lássa, ez mind én vagyok, az a 
Pierrot, ez a zsoké . . . 

Pierre: De kérem, itten egy oldalt át-
lapozott. 

Elisabet: Akarattal. 
Pierre: Miért? 
Elisabet: Mert félek, hogy ezen a képen 

kissé illetlen vagyok. 
Pierre: Ugyan. 
Elisabet: Nem, nem, nem szabad. 
Pierre: De ha szépen kérem? 
Elisabet: Nem, nem, sne akar ja , hogy 

elpiruljak. (Engedi, hogy Pierre megnézze 

a képet.) 

Pierre: De hiszen ez Vénusz! 
Elisabet: Tévedés, csak a kosztüm. Itt 

egy paródiában egy bizánci császárnőt 
játszottam. Szép esték a Montmartreon, 
remek belépő kuplém volt: „Szomjazom, 
szomjazom, szerelemre szomjazom . . . " és 
azután a tánc, a táncszámom (mutatja) 

felséges volt. És milyen sikerem volt. De 
remek szerep, meg kell h a gyn i. A szín-
padon a férfiak valósággal gyilkolták egy-
mást értem. Végül is szerep szerint egy 
szerecsen rámvetette magát, kar jába ka-
pott, megölelt, megcsókolt . . . Dehát ala-
kítsd te a szerecsent, legyél szerecsen, 
legyél szerecsen! ( K a r j a i b a veti magát a 

pamlagon, ajkaik összeérnek.) 

Plébános ( j ö n , anélkül, hogy ők meg-

látnák, a kesztyűjéért, észreveszi őket. 

elnyom égy sikolyt, kalapjával eltakarja 

arcát. Azután lábujjhegyen visszaoson, el.) 

Pierre és Elisabet (ijedten szét.) 

Pierre (kis résre k i n y i t j a az a j t ó t ) : Óh, 
a plébános ur volt. 

Elisabet: E j hal Különben . . . ( K i n y i t j a 

az ajtót.) Tisztelendő uram . . . 
Plébános (visszajön): Bocsánat asszo-

nyom, hogy bátor voltam vsszajönni, mert 
itt felejtettem a kesztyűmet. (Felveszi a 

kesztyűjét és indul.) 

Elisabet: Nem, nem, maradjon! Tiszte-
lendő uram, vétkeztem, súlyosan vétkez-
tem. Oldjon fel atyám és ígérje meg, hogy 
hallgatni fog, mint azt az ön szent hiva-
tása parancsolja. 

Plébános: Asszonyom, ne tessék komé-
diázni. Ha meg akar gyónni, akkor min-
den reggel 11 órakor megtalálhat a 
templomban, este pedig egy órával ve-
csernye előtt. Beméleni, egy órából ki fog 
futni , hogy elmondja azt, ami a szivét 
nyomja. (Meghajol és indul.) Kívülről 
autótülkölés. 

Elisabet: Bocsánat, tisztelendő uram, de 
a fér jem tülköl, akarom mondani, a fér-
jem autója és . . . (Gyorsan el.) 

Plébános (szigorúan végignézi Pier ret, 

majd hozzáér): Tudod, nogy utállak. 
Pierre: De kérlek, kedves Pellegrin 

baj társam! 
Plébános: Nevezzen engem tisztelendő 

urnák. 
Pierre: Tisztelendő ur, esküszöm, nem 

történt semmi se. 
Plébános (utánozza őt): Tisztelendő 

ur, esküszöm, nem történt semmi se. 
(Hirtelen.) Disznó. 

Pierre: De kérlek, egy egészen kis 
csók. 

Plébános: Szégyeld magad. 
Pierre: És különben is, miért nem ko-

pogtál, mielőtt beléptél a szobába? 
Plébános: Tökfilkó, mit gondolsz, a 

fér j is kopogott volna, mielőtt be akarl 
volna jönni a szobába? Szerencsétlen! 
Ha ő ra j takapot t volna, amint a felesé-
gét ölelgeted. 

Pierre: Hallgass! Hallgass! (Kívülről 

hangok.) 

Plébános (haragos, nem h a l l j a meg a 

külső hangokat): Ne hazudj! A karjaid-
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ban tartottad, szorongattad és ha én nem 
jövök idejében . . . 

Cousinet (jön feleségével és húgával)-
De kedves jó plébános uram, miért 
olyan dühös, nem értem magát. 

Plébános: Maga nem ért engem? 
Cousinet (Pierrehez): Kit szorongatott 

a vicomt ur kar ja iban? 
Plébános: Engem. 
Cousinet: Tessék? 
Plébános: Kérem, együtt szolgáltunk a 

lövészárokban, ott megszoktuk, hogy 
reggelenként birkózzunk egymással. Tet-
szik tudni, amolyan háborús emlék 
féle . . . 

Ellsabet: Igen, háborús emlék. 
Plébános: És a kölyök most ugy meg-

szorongatta a derekamat. 
Cousinet: És ezért van ön annyira fel-

háborodva? 
Plébános: Kedves Cousinet ur, bizto-

sithalom róla, ön még jobban fel lett 
volna háborodva az én nelyemben. 

(Függöny.) 

HARMADIK FELVONÁS 

(A második felvonás díszletében. Amikor 
a függöny felmegy, Lea jön balról likő-
rös palackokat és poharakat hoz egy tál-
cán. Ugyanakkor jön Florent is, kint a 
parkban kacagás és hangos beszélgetés.) 

Florent: Hova, hova? 
Lea: Ki a teraszra. Viszem a likő-

röket. 
Florent: Felesleges. Az urasságok be-

jönnek. 
Ellsabet (a kertből jön): Florent, a 

likőrök rendben? 
Florent: A szivarok is és minden, 

ahogy tetszett parancsolni, nagyságos 
asszony. (El.) 

Elisabet (kiszól a kertbe): Sableuse 
ur, lesz szives nekem kissé segiteni? 

Pierre (jön): Nagyon szivesen, asszo-
nyom. (Hirtelen más hangon:) Mit 
akarsz, drága? 

Ellsabet: Hogy csókolj meg, nem bí-
rom ki nélküled. 

Geneviève (hangja kívülről): Zizil 
Pierre (lefejti magáról az asszonyt): 

Vigyázatl 
Geneviève (megjelenik az ajtóban): 

Zizi! 
Ellsabet: Tessék? 
Geneviève: Nagybátyám kéret. 
Elisabet: Az uram, már meginti Ugy-

láiszik nem tud élni nélkülem. Zavarom 
Sableuse ur? 

Pierre (nevet, indulni akar.) 

Hálók, ebédlők 
(a Magyar Síinhdzndl) L D X V 8 R - T . 
Wesseléayl-atca 68. M M Ü használt botgrok vitele 

Geneviève (útját állja): Sableuse ur! 
Pierre: Kisasszony? 
Geneviève: Kináljon meg egy cigaret-

tával. 
Pierre: Azl hittem, hogy önt zavarja a 

cigarettafüst. 
Geneviève: De nem, ha én fú jom. 
Pierre: Fájdalom, csak egészen komisz 

cigarettám van, marylandi 
Geneviève: Bánom is én. (Belenyúl a 

tárcába és cigarettát vesz ki.) 
Pierre: Látszik. Ugyan kérem, dobja 

már el azt a cigarettát. Ugy nyeli a füs-
töt, hogy rossz ránézni. 

Geneviève (makacsul): Csak azért kö-
högtem, mert egyszerre nyeltem a füstöt 
és beszéltem. 

Pierre: De kérem, tegye már le azl a 
cigarettát, hiszen egészen sápadt. 

Geneviève: Most már azért is végig fo-
gom szivni. És maga azt hiszi, mert én 
csak nemrégen hagytam el a zárdát, 
azért én nem tudok modern lenni? (Hir-
telen elsápad, megtántorodik, kissé rosz-
szul lesz.) Szent Isteni 

Pierre: Vigyázzon kérem, mi ba ja? 
Geneviève: Nem t u d o m . . . J a j , ugy 

szédülök . . . Ja j . 
Pierre: Na, ugy-e megmondtam, hogy 

ez lesz a vége. (Likőrt tölt neki és gyor-
san kínálja.) Hamar, egy korttyal, ettől 
helyre jön. 

Geneviève: Köszönöm, már el is mult. 
''Megfogja Pierre kezét, amivel az a li-
kőrös tálcát tartja.) Öh, már egészen jól 
érzem magam . . . Hiszen nem is volt 
semmi bajom, csak nagyon melegem 
v o l t . . . 

Cousinet (feleségével és a vendégekkel 
jön.) 

Cousinet (a vendégekhez): Egy pohár 
jó pálinkát? 

Geneviève (bemutatja Plumoíseaut): 
Nagybátyám Plumoiseau ur. 

Cousinet: Oh, van szerencsém főszer-
kesztő ur. (Feleségéhez). Drágám meg-
engeded, Plumoiseaur ur főszerkesztő, 
pár tunk hivatalos lapjának vezére. 

Plumoiseau (nyiszlett, szegényes, vi-
déki újságíró, szalvétával a hóna alatt): 
Asszonyom. 

Machecolle: Jó reggelt Plumoiseau. 
Plumoiseau (mélyen meghajol): Leg-

alázatosabb szolgája, kedves szenátor ur. 
Tricoud: Jó napot kedves barátom. 
Plumoiseau: Legalázatosabb szolgája, 

Tricoud ur. 
Cousinet: Az urak ismerik egymást? 
Plumoiseau: Együtt • küzdöttük v.égig 

kérem a háborút. 
Cousinet: A f ronton? 
Plumoiseau: Nem kérem, hanem egy 

borászati szaklap szerkesztőségében. 
Cousinet: Bravó. Akkor, ugy látom, 
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szakmája a konyak. Töltsön magának 
barátom, csak bát ran töltsön. (Felesé-
géhez). Szivart a sajtónak. 

Elisabet (kinál.) 
Plumoiseau: Köszönöm szépen, de a 

szivar egy kicsit nehéz lesz nekem. 
Cousinet: Nos, kedves főszerkesztő ur, 

hát hogy áll a bál? 
Plumoiseau: Tessék egészen nyugodt 

lenni. Nem vagyok én mai csirke, ez a 
tizedik választás, amit végigcsinálok. Ga-
rantálom önnek, hogy meg leszünk vá-
lasztva. 

Cousinet: Adná a jó Isten. És legyen 
meggyőződve kedves főszerkesztő ur, 
hogy mint képviselő, nem fogok megfe-
ledkezni önről. Nem hiszi? 

Plumoiseau: Nem. 
Cousinet: Micsoda? 
Plumoiseau: Oh, kérem, megszoktam 

én ezt már. Mindegyik jelölt igy besziélt 
a választások előtt és . . . (legyint.) 

Cousinet: Csalódik. Én nem vagyok 
olyan, mint a többi. Rendelkezzék ve-
lem, kívánjon tőlem amit akar. 

Plumoiseau: Hát ha szabad, akkor 
kérnék szépen még egy pohár konyakot. 

Cousinet (tölt neki): Nem parancsol-
nak az urak egy part i billiárdot? 

Machecolle: Remek ötlet. 
Tricoud: Nem tudok egészségesebbet, 

mint ebéd után egy parti billiárdot. Ön 
velünk tart főszerkesztő ur? 

Plumoiseau: Nem kérem, inkább szer-
kesztek közben egy kiáltványt a válasz-
tókhoz. 

Cousinet: -Kérem, mentül tüzesebbet. 
Plumoiseau: Ne tessék félni. Az ellen-

jelöltek megkapják a magukét. Nem fo-
gok spórolni a gorombaságokkal. 

Cousinet: Azt nem, azt nemi. Hát ha 
aztán engem provokálnak? 

Plumoiseau: Akkor én állok ki ön he-
lyett, kedves Cousinet ur. Eddig öt kép-
viselőjelölt helyett verekedtem már meg 
Ez benne van a feltélelekben. 

(Machecolle, Tricoud, Plumoiseau el.) 
Cousinet (feleségéihez): Velünk tartasz? 
Elisabet: Nem, maradok. 
Cousinet: S ön kedves Sableuse? 
Elisabet (halkan Pierrehez): maradj . 
Pierre: Köszönöm. Ma nem vagyok 

billiárdozó kedvemben . . kicsit f á j a 
fejem. 

Cousinet: F á j a feje? 
Elisabet: Akkor pihenjen le. 
Cousinet: Igen, pihenj le. (El.) 
Elisabet (halkan Pierrehez): A hársfa 

alatt, találkozunk. 
Cousinet (visszajön): Nem jössz Zizi? 

(Pirrehez). Feküdjön le a kanapéra, ha 
f á j a feje. 

Pierre: Nem, nem, ilyenkor jobbat 
tesz nekem a szabad levegő. Kimegyek 

a parkba, elszivok egy cigarettát a hár-
sak alatt. 

Cousinet: A hársak alatt. Remek ötlet. 
(Feleségével együtt el.) 

Geneviève (az utolsó két beszélgetés 
alatt már bent volt a színpadon). Sab-
leuse url 

Pierre: Parancsol? 
Geneviève: Van egy kitűnő házi or-

vosságom fe j fá jás ellen. 
Pierre: Köszönöm, ne fá rad jon . Nem 

érdemes. 
Geneviève: De, kitűnő háziszer, a zár-

dában használtuk. Ott ugyanis gyakran 
megfájdult a fejem, különösen mértani 
órák után. 

Pierre: Nagyon szépen köszönöm, de 
nekem ilyenkor jobbat tesz a szabad 
levegő. (Indul.) 

Geneviève: Hová? 
Pierre: Megyek ki a kertbe és meg-

kezdem kúrámat. 
Geneviève: Akarja, hogy elkísérjem? 
Pierre (élénken): Nem, nem, kisasz-

szony, a kura első feltétele a csend és 
a nyugalom. (El.) 

Geneviève (egy percig szótlanul néz 
utána). 

Plébános (jön): Jónapot kedves gyer-
mekem. Mi baja , miért olyan szomorú? 

Geneviève: Ha t u d n á . . . én olyan 
szerencsétlen vagyok, (zokog) olyan na-
gyon, de nagyon szerencsétlen. 

Plébános: Tyü, a kiskésit, dehát mi 
baja tulajdonképpen? 

Geneviève: Azt nem mondhatom meg 
magának. De szeretnék visszatérni a 
zárdába. 

Plébános: Ugyan. 
Geneviève: Jobb volna nekem ott. Ide-

kint a férfiak . . . ostobák, gonoszak és 
szívtelenek. 

Plébános: Vagy u g y . . . hát fel a fej-
jel kicsike és vallja be egészen bátran, 
ki az a tökfilkó, akibe maga szerelmes 
és aki azt nem akar ja észrevenni. 

Geneviève (hevesen): Sableuse ur nem 
tökfilkó. 

Plébános: Micsoda, hát ő az? 
Geneviève: Nagy bűn, tisztelendő 

uram, ugy-e, nagyon nagy bün? 
Plébános: Sőt ellenkezőleg, nagyon is 

I Dunaba la ton Klshalóépltö R.-T. | 

j Budapest, II., Margit-rakpart 54. sz. 
Í É p i t evezős csónakokat elsőrendű ki-

vitelben. Kétpárevezős csónak teljesen 
felszerelve, mahagóni fából P 560.— 
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nagy szerencse. Maga szereti Pierret! 
Bravó, meg vagyunk mentve. Maga az ő 
jó angyala. Maga fogja öt visszatéríteni 
a jó útra. Menjen fér jhez ahhoz a ha-
szontalan fráterhez, még pedig tüstént. 

Geneviève: Könnyű mondani . De hi-
szen észre se vesz. Rám se néz. (Picit 

sir.) 

Plébános: Ez természetes, mit akar egy 
olyan hülyétől. Itt van egy friss, fiatal 
leány, olyan szép és olyan illatos, mint 
egy csokor virág és ahelyett, hogy en-
nek udvarolna, h á t . . . barom! 

Geneviève: Tessék? 
Plébános: Semmi. Csak annyit mond-

tam, hogy milyen szerencse, hogy maga 
szereti Pierret. Engedjen meg egy kér-
dést, bizonyos abban, hogy igazán sze-
reti? Hiszen még alig ösmeri őt. 

Geneviève: Tévedés, hiszen mindennap 
találkozunk. 

Plébános: Hol? 
Geneviève: Itt. 
Plébános: Micsoda? Hiszen a frátei 

megesküdött nekem, hogy nem teszi ide 
többé a lábát! 

Geneviève: Miért? 
Plébános (zavartan): Hát csak ugy . . . 

tetszik tudni, a helyzet kicsit kényes . . . 
ez a kastély mégis valamikor az övé 
v o l t . . . hát minden nap idejár? 

Geneviève: Van nap, hogy kétszer is. 
Tegnap este is,ahogy játszottunk, ő több-
ször hozzáért a karomhoz, a kezem-
hez, a . . . 

Plébános: Elég! Részleteket nem ké-
rek. Szóval maga szerelmes ebbe a ha-
ramiába, akarom mondani, szerelmes az 
én kedves jó Pierre barátomba . . . ak-
kor hát nincs más hátra, minthogy meg 
is szerettesse magát vele. 

Geneviève: Jó, de hogyan? 
Plébános: Ez már a maga dolga kis 

kisasszonykám. Igyekezzék eltalálni az 
ő kedvét. Nem bánom, legyen kissé más, 
kicsit modern, isten bocsássa meg, de 
egy kis kacérság sem árt, már ugy értve, 
a jó cél érdekében. 

Geneviève: Nem érteik én ehhez ké-
rem. A zárdában a kedvesnővérek eltil-
tottak minket a rizsportól, az ajkpiro-
sitótól. Oh, ha olyan volnék, mint a 
nagynénim. 

Rádiókészülékek 
egy évi részletre 

ELEKTBO-RÁDIÓ 
II., Margit-körut 7. Telefon : 111-81 
R á d M k a r b a n t a r t á i , akkumulátor • 

e a e r e h á i h n azAllltva. 

Plébános: Hát bizony. (Félre). Isten 
őrizz, (fenhangon) nem, kis kisasszony-
kám, marad jon maga csak meg annak, 
aki. Ne akar j a maga a nagynénjét utá-
nozni. Én azt hiszem, hogy elég, ha pél-
dául a nyakára ölt egy szép fekete bár-
sonyszalagot, ra j ta egy arany kereszttel. 
Olykor egy kis par fümöt tenne a zseb-
kendőjére? 

Geneviève: Ha tudná, hogy már hány-
félével próbálkoztam. (Zsebkendőjét a 

plébános orra alá t a r t j a ) . Tessék! Ehhez 
mit szól kérem? 

Plébános: Fenemód erős. 
Geneviève: Pedig csak gyöngyvirág. 

Már próbáltam rózsát, ibolyát, Coeur de 
Jeanettet, kaliforniai mákot, hiába. 

Plébános: Hiába. 
Geneviève: H iába . . . kétségbeejtő. 

(Könnyet törül le.) 

Plébános: Kedves gyermekem, azért 
ne sirjon. Meg fogja látni, hogy minden 
rendbe jön. Mindenekelőtt törülje le a 
szemeit. Vörös szem nem tetszik a fér-
fiaknak. Aztán ne szipákoljon kérem. 
Van egy kis rizspora? 

Geneviève: Itt a nagynéném retikül-
jében. 

Plébános: Annál jobb. (A lány pude-

rezi magát, a plébános a tükröt t a r t j a 

neki. Pirositót veszi ki a retikülből.) H á t 

ez micsoda? 
Geneviève: Egv kis rúzs. ( A j k á r a mu-

tat). Feltehetek "belőle? 
Plébónos (habozik): Rúzsból? (Vállat 

von.) Eh, tegyünk fel. Végre is saját 
fegyvereivel kell megverni az ördögöt. 

Geneviève (sok rúzst t^sz f e l ) : így jó? 
Plébános: Nagyon jó. Csak bizalom. 

Meg fogja látni, mi ketten el fogjuk őt 
csábítani. 

Elisabet ( j ö n ) : Ah, plébános ur, van 
szerencsém. Mi az, hogy Florent nem 
nem jelentette önt? Geneviève, men j 
azonnal és értesítsd nagybácsidat, hogy 
a plébános ur itt van. 

Geneviève (el). 
Elisabet: Fér jem boldog lesz, hogy önt 

láthatja, tisztelendő ur. Miért olyan rit-
kán? Miért nem tisztelt ma meg minket 
ebédre? 

Plébános: De kérem, asszonyom, nem 
mondta meg a gazdasszonyom, hogy az 
utolsó pil lanatban dolgom akadt? 

Elisabet: Kár. Fér jemnek rendkívül 
fontos közleni valói vannak az ön szá-
mára. De bocsánat, mennem kell, fontos 
dolgom van, a kertész vár a hársak alatt. 

Plébános: Óh csak tessék, ápolni azt a 
hársfát . Nagyon szép egy fa az. 

Elisabet: És ha tudná, hogy milyen 
sürü. (El.) 

Cousinet (kis szünet után főn): Na 



S Z Í N H Á Z I ÉLET 1 1 5 

végre, már azt hittem, hogy haragszik 
rám. Miért nem jár hozzánk, kedves tisz-
telendő ur? Lássa, a maga barát ja , Pierre 
de Sableuse, ő mindennap meglátogat 
minket. Igaz, hogy neki több oka is van 
rá, mint önnek. 

Plébános: Meghiszem azt. 
Consinet: Tudniillik segít a könyvtá-

ramat rendezni. 
Plébános: Igen, tudom, Pierre nagyon 

szereti a szép könyveket. 
Cousinet: És maga bedől neki? Hát 

azt hiszi, hogy az a fickó csakugyan a 
könyvekért jár ide? 

Plébános (zavarban): Tessék? 
Cousinet: De kedves tisztelendő uram, 

gondolkozzunk egy kissé. Ha egy fiatal-
ember szinte ostrom alatt tart egy há-
zat, annak más oka szokott lenni: a nő. 

Plébános: De kérem I 
Cousinet: Nem, ne szépítsük a dolgot. 

Vagy azt hiszi, hogy vak vagyok? 
Plébános: De kedves uram, biztositha-

tom róla, hogy téved. 
Cousinet: Én? Az én szemem nem csal. 
Plébános: De kérem szépen. 
Cousinet: Akiért Pierre idejár . . . 
Plébános: Az I s t e n é r t . . . 
Cousinet: Geneviève, a kis húgom. 
Plébános: Vagy ugy. (Észreveszi ma-

i j á t . ) Hát persze, persze. 
Cousinet: No ugy-e belátja, hogy iga-

zam van . . . Szó köztünk, én igazán nem 
bánom a dolgot. A flu tetszik nekem, 
sőt azt hiszem, a feleségemnek is. Egy 
szó, mint száz: ez az a vő, akire szük-
ségem volna. (Beszélgetés közben el akar 

menni a plébánossal, amikor Plumoiseau 

jön, lélekszakadva.) 

Plumoiseau: Kedves Cousinet ur, csak-
hogy megtalálom. 

Cousinet: Mi az, kedves jó főszerkesz-
tő uram? 

Plumoiseau: Jobb, ha nem kérdezi. 
Fel vagyok dulval Ez a csapásl 

Cousinet: Szent Isten, történt valami? 
Plumoiseau: Kiállt a lélegzetem. Min-

denekelőtt egy pohár konyakot. Megen-
gedi? (Iszik.) 

Cousinet: Baj van? 
Plumoiseau (iszik): Mi az, hogy baj? 
Cousinet: Valami kellemetlenség érte 

önt? 
Plumoiseau: Hál Istennek, nem engem. 
Cousinet: Hát kit? 
Plumoiseau: önt. 
Cousinet: Micsoda? 
Plumoiseau (újságot vesz ki a zsebé-

ből): Olvassa. A „Kis köztársasági köz-
löny" . . . az ellenpárt szennylapja . . . 

Cousinet Kezdek izgatott lenni. Mu-
tassa csak. (Kikapja kezéből a lapot és 

olvassa): „Egyszerű kérdések. Igaz-e, 
hogy vannak egyes képviselőjelöltek, 
akik jobban tennék, ha közügyek helyett 

a legsajátabb magánügyükkel foglalkoz-
nának? Igaz-e, hogy a Casino de Paris 
egykori Rózsaszüze, mialatt fér je politi-
kával foglalkozik, más dolgokkal szóra-
kozik? Igaz-e, hogy bizonyos parkban a 
hársfák különösen alkalmasak arra ,hogy 
árnyékában egy uri hölgy egy fiatalem-
heírel találkozzék?" 

Plébános (félre): Micsoda bitangság. 
Cousinet: De, d e . . . mi közöm tulaj-

donképpen nekem ehhez? Vagy talán 
rólam szól ez a cikk?! 

Plumoiseau: Mit tudom én! 
Cousinet: Ez lehetetlen. 
Plumoiseau ( r á g y ú j t ) : Kedves uram, 

én nem szólok semmit. Én csak annyit 
mondok, hogy én is nős voltam. Volt egy 
feleségem, akit imádtam és aki megcsalt 
engem. 

Cousinet: Példátlan! Ez a mai kor-
rupt sajtó nem átalja, hogy szellőztesse 
az ember legszentebb magánügyeit. Hogy 
engem felszarvaztak!? De hát, drága jó 
tisztelendő uram, lát ön az én fejemen 
szarvakat? 

Plébános: Kérem, az egész piszkos po-
litikai polémia. Ne törődjék vele. 

Cousinet: De törődök vele. Főszerkesz-
tő ur, lesz szives és rögtön ir egy ellen-
cikket a mi lapunkba, ahol felelünk a 
gazembereknek. Megirja a cikket? 

Plumoiseau: Azt hiszem okosabb vol-
na, ha segédeket küldenénk a lap szer-
kesztőjéhez, hogy provokálnánk őt. 

Cousinet: Bravó. Küldje a segédeket, 
még pedig tüstént. 

Plébános: Micsoda? Párbajozni akar? 
Cousinet: Én? ( A szerkesztőre mutat-) 

Talán ő. 
Plumoiseau: Eszem ágában sincs. 
Cousinet: Bocsánat, párba j az ön re-

szortja. Igy állapodtunk meg. Igen, vagy 
nem? 

Plumoiseau: Bocsánat, én szívesen ve-
rekszem meg a képviselőjelöltért, de 
nem a férjért . 

Cousinet (meghökken): Hát ehhez mit 
szól, plébános ur? 

Plébános: I s tenem. . . végre is ez a 
cikk csak kérdéseket tesz fel, de nem 
állit semmit sem . . . 

Cousinet: Igaza van! A cikk szerzője 
kérdéseket tesz fel, érdeklődik. Ez az ő 
mestersége. Végre is hirlapiró, ehhez 
joga van. Igaza van Plumoiseau. Nem 
kell törődni az ilyen hülyeségekkel. 

Plumoiseau (mosolyog): Ahogy önnek 
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jólesik. Én nein avatkozom ebbe a do-
logba. (El.) 

Cousinet (összegyűri a lapot és a föld-
höz vágja): Na lássa, ez az én válaszom 
ennek a szennylapnak. 

Plébános: Igaza van. 
Cousinet: A hársak alatt! Micsoda 

szemtelen butaság! (Hirtelen.) Szent Is-
ten! 

Plébános: Mi az, kérem? 
Cousinet: A hársak alatt, plébános ur, 

a hársak alatt! 
Plébános: Nos? 
Cousinet: Az imént azt mondta, hogy 

megy a hársak alá és elsziv egy cigaret-
tát. 

Plébános: Ki mondta? 
Cousinet: Sableuse. Pont ezen a helyen 

mondta. Maga nem hallotta? 
Plébános: Én itt se voltam. 
Cousinet: Hát mégis igazi Mégis! Ö az! 
Plébános: Megbolondult? 
Cousinet: De hát gondolkozzék egy ki-

csit. Sableuse ur àz, aki mindennap be-
dugja az orrát hozzánk. Hát persze, hogy 
ő, más nem is lehet, mint ő. 

Plébános: Pierre! Lehetetlenség. Ez vé-
letlen találkozás. Közönséges véletlen. 

Cousinet: Azt meglátjuk. Még pedig 
tüstént. (Indul.) 

Plébános (utána): Hová? 
Cousinet: A hársak alá. És ha ott ta-

lálom őket, j a j nekik; 
Plébános (vissza akarja őt tartani): 
Plébános: Uram, egy szóra. Ezennel 

van szerencsém barátom, Pierre de Sab-
leuse nevében tisztelettel megkérni Gene-
viève kisasszony kezét. 

Cousinet: Hogyan mondta? 
Plébános: Ahogy hallani tetszett. Ezen-

nel van szerencsém, barátom, Pierre de 
Sableuse nevében tisztelettel megkérni 
Geneviève kisasszony kezét. 

Cousinet: Nem értem. Miért olyan hir-
telen? Miért éppen most? 

Plébános: Már az előbb akartam meg-

Mikiphone 
a világ legkisebb zsebben hor-
dozható b e s z é l ő g é p e 

Kapható minden szaküzletben. 

kérni Geneviève kezét, de közbejött a 
szerkesztő és megzavart minket. 

Cousinet: Hát Pierre önt bizta meg az-
zal, hogy megkérje a húgom kezét? 

Plébános: Istenem . . . igen. 
Cousinet (sugárzó arccal): De hiszen 

akkor az egészen más. És én hülye, aki 
azt hittem, hogy . . . Drága, derék bará-
tom! El se mondhatom, hogy mennyire 
meg vagyok nyugodva! 

Plébános (félre): Tyü, az áldóját. 
Cousinet: Hogy neki adom-e a húgom 

.kezét? Jó kérdés. (Kiált.) Florent! 
Plébános (óvatosan): Nem volna jobb, 

ha előbb gondolkozna a dolgon? Megkér-
dezné . . . 

Cousinet Megkérdezni? Kit? Talán Ge-
neviévet? Ő biztosan boldog lesz. Ami 
pedig a feleségemet illeti, annak semmi 
köze az egészhez. 

Florent (jön): Parancsol, uram? 
Cousinet: Huzza meg a harangot a ka-

pu mellett. 
Florent (el). 
Cousinet: Ha meghúzatom a harangot 

a kapu mellett, az annyit jelent: hogy 
gyülekezés. (Harangzugás.) 

Plébános: De mégis, ugy hiszem, előbb 
gondolkozni kellene és . . . 

Cousinet: ö n nem ismer engem, én a 
gyors elhatározások embere vagyok. 
Uram, legyen sízives és h iv ja be bará t já t . 

Plébános: Ahogy parancsolja. (Vállat 
von, el.) 

Cousinet: És én még azt hittem, hogy... 
Geneviève (jön). 
Cousinet: Geneviève, drága kis Gene-

viévem! 
Geneviève: Te húzattad meg a haran-

got, bácsikám? 
Cousinet: Gyere ide kicsikém, gyere 

csak. 
Geneviève: Mi az, bácsikám? 
Cousinet: Ejnye, a teremtésit, milyen 

elegáns lettél hirtelen, milyen sikkes. 
Geneviève: Átöltözködtem, m e r t . . 
Cousinet: Ne is folytasd. Tudom, hogy 

kiért. Biztosan nem azért a vén szená-
torért. Itt hiába pirulsz nekem, ez nem 
segit. Én nem vagyok vak, amit én az én 
szememmel látok . . . már jó ideje figyel-
lek, neked tetsizik v a l a k i . . . valaki, aki 
gyakran jár mihozzánk . . . 

Geneviève: De bácsikám! 
Cousinet: Csak ne tagadd, ne affektál j . 
Elisabet (jön): Mi ez, mi történt itt? 
Cousinet: Hogy mi történik, megkérték 

az ő kezét. 
Elisabet: Lehetetlen. Kicsoda? 
Geneviève: Igen, kicsoda? 
Cousinet: Azt mindjár t meglátjátok. 
Plébános (jön, maga elé tolja Pierret, 

aki igen savanyu arcot vág): íme, itt a 
bűnös. 

Cousinet: Kedves Sableuse ur, akarom 
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mondani kedves Pierre . . . mert hiszen 
ezentúl természetesen igy fogom szólí-
tani . . . elhiheti, hogy a legnagyobb kész-
séggel teszek eleget az ön kérésének, és 
meg vagyok győződve, hogy ő azt a vá-
laszt fogja adni, amit ön vár. 

Elisabet (meghökken): Hogyan, Sab-
leuse az, ak i . . . 

Geneviève: Hogyan, Sableuse az, aki... 
Cousinet: Természetesen. 
Elisabet (székbevágódik): Szent Isten. 
Geneviève: Szent Isten. (Megtántoro-

dik.) 

Plébános (segítségére siet): Tér jen ma-
gához, gyermekem, térjen magához. 

Cousinet (Pierrehez): Lássa, minden 
szó felesleges. íme a legszebb válasz, 
amit adhatok önnek. Csókolja meg a 
menyasszonyát, megengedem. 

Elisabet (sziszeg): Csókolja meg, igen, 
csókolja meg. 

Pierre (félénken megcsókolja Genevié-

vet). 

Cousinet: Erősebben, ez semmi. 
Elisabet (mint fent): Erősebben. 
Cousinet: És csókoljon meg engem is. 

( ő csókolja meg Pierret.) És most csó-
kolja meg a feleségemet is. 

Pierre: De kérem. 
Cousinet: Nem, nem, hadd örül jön ma 

mindenk i . . . Csókolja meg a felesége-
met! Akarom! (Az inasnak kiált.) Flo-
rent 1 

Pierre (eközben Elisabethez ment, aki 

megcsókolja öt). 

Elisabet (csók közben Pierre fülébe): 

Csirkefogó! Bandita! 
Pierre (befogja a fülét, halkan): Hall-

gass, mindjár t meg fogom magyarázni. 
Cousinet (Florenthez, aki belép): Pezs-

gőt! A kisasszony eljegyezte magát. 
Tricoud, Machecolle (bejönnek). 

Florent (boldog mosollyal): A kisasz-
szony menyaszony? 

Cousinet: Pierre ur menyasszonya. 
Florent (sikolyt nyom el, majd el.) 

(A többiek körülveszik a jegyespárt. A 

[•lébános nem tágit Pierre mellől.) 

Machecolle: Bravó! 
Tricoud: Bravó! 

(Prefetné, törvényszéki elnökné jönnek.) 

Florent, Lea (jönnek és pezsgőt tálal-

nak.) 

Cousinet: Á, a prefetné őnagysága! A 
törvényszéki elnökné őnagysága! A höl-
gyek pont e családi ünnepély közepére 
jölbek. Geneviève húgomat eljegyezte 
Sableuse ur. 

Prefetné: Igazán! 
Elnökné: Drága gyermekem! 
Prefetné: Micsoda remek pár lesz ez. 
Elnökné: Kimondhatatlanul boldog va-

gyok, kisasszony. (Elisabethez.) Remé-
lem, ön is el van ragadtatva? 

Elisabet: Jobban már nem is lehetnék. 
Elnökné: Akkor kedves nagyságos asz-

szonyom, ha már ilyen szépen együtt 
vagyunk, akkor ideje, hogy beváltsa igé-
retét. 

Cousinet: Eszem ágában sincs. 
Elisabet: Miféle ígéretet tettem én? 
Tricoud: Igen, igen, ön megígérte, hogy 

énekelni fog. 
Elnökné: Hiszen olyan szép hangja 

van. 
Cousinet: Ez igaz. 
Elisabet: Ma este nem egészen vagyok 

hangomnál. 
Machecolle: Ugyan kérem, ez csak ki-

fogás. 
Cousinet: Ne affektálj , kérlek szépen. 

Pierre, kérje meg maga a feleségemet, 
magára hallgat. 

Elisabet: Felesleges. (Ideges nevetés.) 

Hát énekelni fogok. Légy nyugodt, éne-
kelni fogok. 

Cousinet: Bravó. Tessék helyet foglalni 
hölgyeim és uraim! Geneviève, a te he-
lyed a vőlegényed mellett van. (Felesé-

géhei.) Ma komoly zenét kérünk. Talán 
az urak mondanák meg, hogy ők mit 
szeretnének hallani. 

Elisabet: Kérlek, ne izetlenkedj már. 
Cousinet: Plébános ur, ha jól esnék 

valami egyházi ének? 
Plébános: Istenem . . . 
Cousinet: Szenszen, Sámsont és Deli-

lát! 
Plébános: Nagyszerű. 
Cousinet: Azt ugy énekli, mint egy is-

tennő. 
Elisabet (nagyon dühös): Hát igazán 

azt akarjátok, hogy énekeljek?! (Elkezdi 

a Sámson és Delila egy frázisát, majd 

hirtelen egészen mezítelen kabarédalra 

tér át. Általános megrökönyödés.) 

Cousinet: Zizi, megőrültél! 
Elisabet (dühösen továbbénekli a mez-

telen nótát). 

Cousinet: Megőrült! 
Elnökné: Azt hiszem, a legokosabb, ha 

mi itt visszavonulunk. 
Mind: Óh! 
Cousinet (feleségéhez szalad a zon-
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gora mellé): Hallgass, szerencsétleni 
(Becsapja a zongorát.) 

Elnőkné: Ez botrány. 
Prefetné (halkan a plébánoshoz): Szé-

gyen gyalázat. 
Elisabet (ezalatt, mint az örült, fel alá 

szalad a színpadon, szoknyáját felkapja, 

énekel és táncol és a mezítelen strófa 

utolsó sorát f é r j e fülébe ordítja.) 

Cousinet: Te, te, mit szólnál hozzá, 
hogyha arculütnélek itt mindenki előtti 
Mit szólnál hozzál 

Elisabet: Eztl (Pofonvágja f é r j é t , majd 

ideges sikollyal a kanapéra esik.) 

(Odakint megszólal a községi zenekar. 

Kiáltások: Éljen a képviselőjelölt, éljen 

a képviselőjelöltl) 

Cousinet: A választóim. Még csak ez 
kellett! 

(Függöny.) 

NEGYEDIK FELVONÁS 
(A L'Abbaye de Thelemeben. A színpad 

két részre van osztva, az egyik külön 

szoba, kb. Vs-a a színpadnak, a másik 

nagy terem, amely a Place Pigallera 

néz. Fenéken előcsarnok. Ajtó balra az 

utcára és egy ajtó jobbra a külön szo-

bába.) 

Joseph (főpincér egyenruhában, az asz-

talokat rendezi). 

Georges (üzletvezető szmokingban): Ké-
szen vagyunk, Joseph? 

Joseph: Minden rendben van, Georges 
ur. 

Portás (az utca felől jön, az ajtóban 

visszaszól): Hü de vizes az esernyőm! 
Georges: Mi a csudába, csak nem esik? 
Portás: Csak ugy zuhog. 
Joseph: Minden este eső. Aztán még 

csodálkoznak, hogy az üzlet rosszul 
megy. 

(Paulette, a kis kokott jön.) 

Joseph: Jó estét, Paulette kisasszony. 
Paulette: Jó estét. Cudar mesterség, 

mondhatom. Ahelyett, hogy otthon ülnék 
ilyen gyalázatos esőben, ki kell jönnöm 
hazulról, hogy mulassak. 

Portás: Át van ázva? Várjon csak egy 
pillanatra. (Az egyik sarokból 'nagy pa 

raplét vesz k i , kibontja és tréfásan a ni 

feje fölé t a r t j a . ) Megengedi, kisasszony, 
hogy 'elkísérjem? Tetszik tudni, nem sze-
retem az ázott macskákat . 

Paulette: Csukod be azt az ernyőt!? 
Portás: Miért? 
Paulette: Mert. Nyitott ernyő szobá-

ban pechet jelent. 

Ü i l k 7 á l a l < a t sorvasztó szereimmel tegyen ki-
11U |SÍUIUAUI sérietet. (Nem depilátor). Végleges 
feielóssegget nyomtalan Szépségápolás minden 
nrctisztátalanságnál. Szemölcsirtás. Szépitő kenő-
csök. Postai szétküldés. K o v á c s né kozmetikája, 
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Portás (becsukja az ernyőt, el). 

Joseph: Van ma estére valami fix ven-
dége, Paulette kisasszony? 

Paulette: Mit szól hozzá? Még pedig 
egy amerikai. Rezerváljon, nekünk egy 
asztalt. 

Joseph: Parancsára. 
Paulette: Ajánlom magamat. 
Joseph ( ú t j á t á l l j a ) : Paulette kisasz -

szony. 
Paulette: Tessék? 
Joseph: Hozza csák nyugodtan idle a 

maga amerikaiját , ma jd megegyezünk. 
Paulette: Az már más. 
Joseph: És hiába, ez mégis csak leg-

első párizsi mulatóhely, a Theleme-i 
Apátság. 

Paulette: Persze, ki ne ismerné a The-
leme-i Apátságot. Jó, vidám kis apátság, 
mondhatom. 

Pincér (megkopogja) 

Paulette: És ami a percenteket illeti. 
Joseph: Legjobb lesz, ha megbeszéljük 

a főnök úrral. Tessék erre. (Mindketten 

bolra el.) 

Plébános (az utcai ajtó felől jön, nyi-

tott ernyővel, csurom viz, boldognak lát-

szik, hogy végre tető alá jutott, az elő-

csarnokban óvatosan becsukja ernyőjét): 

Hála Istennek. Micsoda betyár idő. Csak-
hogy végre tető alá értem. 

Portás (utána jön): Bocsánat, tiszte-
lendő uram. 

Plébános: Mi az, fiam? 
Portás: Bocsánat, tisztelendő uram, de 

azt hiszem, el tetszett téveszteni az ajtót . 
Plébános: Miért, hát nem ez az apát-

ság? 
Portás: Igen, de . . . 
Plébános: Nahát. Akkor helyben va-

gyunk. Direktio: A refektorium. Erre 
van? 

Portás ( ú t j á t á l l j a ) : Bocsánat, tiszte-
lendő uram. Nem tudom, hogy önt itt ki-
szolgálhatják-e? 

Joseph ( j ö n ) . 

Portás: Különben itt a pincér, tessék 
vele beszélni. 

Plébános (Josephhez): Hát magáé ez 
a kurtakocsma, barátom? 

Joseph (méltóságteljesen): Parancsol, 
tisztelendő uram? 

Plébános: Valami harapnivalót szeret-
nék. 

Joseph: Harapnivalót? 
Plébános: Még pedig tüstént. Mert reg-

gel óta, amióta csak itt vagyok ebben a 
büdös Párizsban, egy falat nem sok, de 
annyi sem ment le a bendőmbe. 

Joseph: Bocsánat, tisztelendő uram, ha 
megenged egy tanácsot.. Azt hiszem, 
jobban tenné, ha máshova menne. 

Portás (félre): Ugy látszik, valaki lóvá 
tette az öreget. 

Plébános: Aztán, hál' Isteninek, nem 



S Z Í N H Á Z I ÉLET 
/ 121 

vagyok én ám olyan nagyigényű ember. 
Egy tányér meleg leves, valami kis sült 
és egy Mter karcos, nagyon is megteszik 
nekem. 

Joseph: Tessék helyet foglalni, ma jd 
mindjár t megnézem, hogy csinálhatunk-e 
valamit. (El.) 

Plébános (portáshoz): Mondd csak, pu-
pák, hiszen ide nehezebb bejutni, mint a 
mennyországba. Mit okoskodott velem 
annyit az a kamasz ? Ahá, már sejtem, 
biztosan u j pincér, aki még nem nagyon 
konyit a mesterségéhez. 

Portás: Tisztelendő ur már régen van 
Párizsban? 

Plébános: Ma reggel jöttem, hogy meg-
keressek valakit, a k i . . . (Zavartan.) aki-
nek nem tudom a cimét. 

Portás: Akkor nehéz is lesz megtalálni 
az illetőt. Mert hogy nem is olyan kis 
falu ez a Párizs. 

Plébános: Keres&eteik és találni fogtok. 
Igaz, hogy bejár tam ma már a fél várost 
és hiába. Voltam az Avenue Wagramon, 
ahol az illető személyiség azelőtt lakott, 
azután a Casino de Parisban is és a 
Tabarinben. Mindenütt keresni kell az 
eltévedt báránykát . 

Joseph és Georges ( j ö n n e k ) . 

Georges: Tisztelendő uram, parancsol 
vacsorát? 

Plébános: Még pedig tüs tént Mert hogy 
régen húzták a levesnótát a gyomrom-
ban. 

Georges: Akkor méltóztassék erre fá-
radni. ( A külön szobára mutat; portás-

hoz.) Vezesse be a tisztelendő urat. 
Plébános: Köszönöm. 
fíeorges (Josephhez): Már megint va-

lami falusi plébános tévedt be hozzánk. 
Sajnos, nem az első eset, de nem tehet-
jük ki őtet, mert a gazda zsidó és meg-
követeli, hogy udvariasak legyünk velük. 

Joseph: Jó, és . . . ? 
Georges: Hát mit csináljunk? Küldjön 

neki egy jó vacsorát és kérjen érte tiz 
franlkot, slussl 

Portás (visszatér helyére és Georges el). 

Plébános (a különszobában Joseph-

hez): Tyü, emmár aztán döfi. Hiszen ez 
ugy néz ki, mint valami érseki szalon. 
Megteszi nekem a piros abrosz is. Vezes-
sen csak, barátom, engem a söntésbe. 

Georges: Plébános urnák tévedni mél-
tóztatik, nálunk nincs se piros asztal, se 
söntés. 

Plébános: Kár. Attól tartok, hogy az 
árak is olyan fehérabroszosak lesznek. 
Mibe fog kerülni ez a menázs itt? 

Joseph: Tiz frank személyenként. 
Plébános: Tyü, az áldóját. 
Joseph: Bor és fekete beleértve. 
Plébános: Na, nem bánom. Éhgyomorra 

csak nem megyeit már vissza az utcára. 
Joseph: Parancsol ja talán az ernyőjét 

a ruhatárba? 
Plébános: Hogyne, hogy ott felejtsem. 

Na hiszen, tudom istenem, kapnék én 
akkor Valerietől. Mielőtt elutaztam, a 
lelkemre kötötte . . . Valerie ugyanis a 
szakácsnőm, nagyon derék nőszemély, de 
csúnya egy szája van, igaz, hogy remek a 
f ő z t j e . . . (Hirtelen u j j á v a l csettint•) 

Georges (Kívülről csöngetés): Bocsá-
nat tisztelendő uram, de ez nekem szól. 
( E l . ) 

Portás: Ruhatár, ruhatár . 
Ruhatáros ( j ö n . ) 

Elisabet (leveti kabátját, közben Pier-

rehez): Látod, mi vagyunk az elsők. De 
neked persze sürgős volt. 

Pierre (leveti kabátját): Öh, vannak itt 
már bizonyára elegen. 

Elisabet: Látszik, hogy te is csak olyan 
vidéki vagy. Párizsban az ember nem él, 
csak ugy kilenc felé. (Tükörben igazítja 

haját, arcát, ajkát stb.) 

Pierre: Sableuseban te is hét órakor 
vacsoráztál. 

Elisabet: Az más. Falun az ember 
azért eszik, hogy eltöltse valamivel az 
időt. És különben is Cousinet . . . 

Pierre: Már megint arról az úrról. 
Elisabet: Miért ne? Mert feláldoztam 

neked? 
Pierre: Igen, te feláldoztad őt nekem. 

Ezt már ismerjük. 
Elisabet: Te ezt persze egészen termé-

szetesnek tartod. 
Georges (fenékről jön): Uraságok ren-

deltek asztalt? 
Pierre: Kellett volna? 
Georges: Meghiszem azt. Minden asz-

talunk foglalt. 
Elisabet: Látod, é<n megmondtam, hogy 

telefonozzál. 
Pierre: Kérlek szépen. (Georgeshez.) 

Maguknál minden este le van foglalva 
minden asztal? 

Georges: Nem kérem, de ma különö-
sen szenzációs esténk van. Tetszik tudni 
Miss Nelly Morton. 

Elisabet: Jó. Akkor indulás. (Pierre-

hez.) Kérje a ruhatár t . 
Georges: Ruhatári (Elisabethez.) Biz-

tosíthatom róla, hogy nagyon sajnálom. 
Elisabet: Elég. Megyünk, nincs vita. 

Kocsitl 
Georges (meghajol): Kocsitl 
Elisabet: Hogy mersz örülnil Nem 

elég, hogy elrontod az estémet, még 
örülsz is neki. 

Saívator kötszergyár 
VI., Nagymező-utca 4. sz. 

seiegâpoiasi Kűiszer es gummiarüK 
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Pierre: Én örülök? 
Elisabet: Igen. Azt mondod magadban. 

Majd szép csendesen megvacsorázunk 
kettesben és azután hazamegyünk. Na-
hát tévedsz drágaságom. Mert azért is 
el fogunk menni vacsorázni a Monicoba, 
azután pedig táncolni az Orosz Pincébe. 
Táncolni fogunk, ha megpukkadsz is ! 

Ruhatáros (hozza a kabátokat.) 
Pierre: Tegnap is ma reggel mentünk 

haza. Tönkre teszed az egészségedet. 
Elisabet: Ne törődj te azzal. Este tíz-

kor ágyban! Jó kis vidéki szokás. Pa-
pucs és kandalló. 

Pierre: Néha többet ér, mint egy rák-
leves. 

Elisabet: Ugy, akkor miért nem vetted 
el feleségül Geneviévet? Látod, az lett 
volna egy neked való asszony. 

Pierre: Ne beszélj csacsiságokat! 
Elisabet: Hiszen titokban úgyis saj-

náltad, hogy nem vetted el. 
Pierre: Én? 
Elisabet: Nekem hiába titkolod. Tu-

dom, amit tudok. Ma reggel is róla be-
széltél. 

Pierre: Ugylátszik, féltékeny vagy rá? 
Elisabet: Én, arra a taknyosra? Pööö. 

Nem is létezik a számomora. 
Pierre: Kérlek, mérsékeld magad. 
Portás: Parancsoljanak, itt az autó. 
Pierre: Végre. (Elisabethez.) Gyerünk. 
Elisabet: Hát azért se. 
Pierre: Tessék? 
Elisabet: Itt vagyok és nem mozdulok 

innen. 
Pierre: Ahogy parancsolod. (Portás-

hoz.) Maradunk. 
Portás: Parancsoljon . . . ruhatár! 
Pierre: És az autó? 
Elisabet: Azt m a j d kifizeted kicsikém. 

Jó lecke, legalább máskor nem leszel 
ilyen szeszélyes. (Ruhatároshoz.) Hol 
hozhatná magát az ember egy kicsit 
rendbe? 

Ruhatáros (balfelé mutat): Erre ké-
rem szépen. 

Paulette (jön, portáshoz): Még nem 
kerestek? 

Portás: Nem. (Hirtelen.) A z a z . . . 
Paulette: Ah! 
Portás (külön szobára mutat): Ott 

vár ják . (Halkan.) Egy amerikai. 
Paulette: Jim már itt van? 
Portás: Igen, Jim már itt van. (El.) 
Plébános: Szabad! Szabad! 
Paulette (belép a külön szobába): 

ITLLMABÎK BÉLÁMÉ 
nőidivattermében VI, Aradi-utca 17 

URIHÖLGYEK legtökéletesebb k é p e s i t é s t nyer-
hetnek egészen modern szabásban, női- és gyermek-
ruha, felöltők, alsóruhák varrásában és kreálásá-

ban. Eredeti párizsi modellrajzok. 

Good Evening my dear. How do you do? 
(Hirtelen.) Micsoda! Hiszen maga nem 
is Jim. 

Plébános: Nem kérem, én a sableusi 
plébános vagyok. 

Paulette: Micsoda, egy igazi plébános? 
Plébános: De engedje meg . . . 
Paulette: Nahát, meg kell hagyni, jó 

pofa. 
Plébános: Talán inkább maga. Mi lei-

te? Hogy ide beállít ilyen pucéran. 
Mondja kérem, nem szégyenli magát? 

Paulette: Mondja, kedves tisztelendő 
uram, mit hisz tulajdonképpen, hol van 
ön? 

Plébános (Paulette meztelenségére cé-
loz): Semmi esetre sem uszodáiban, a te-
remtésit. 

Paulette: Nézze tisztelendő uram, ma-
ga derék embernek látszik. Biztosan 
most jött faluról és valamilyen csirke-
fogó felültette, amikor ideküldte ebbe a 
helyiségbe. 

Plébános: Hogyan kérem, a Telemi 
Apátságba nem papok szoktak járni? 

Paulette: Nem. Láttam itt már minden-
féle népséget, diplomatát, minisztert, tá-
bornokot, képviselőt, de hogy — papot? 
bizonyisten, hosszú praxisomban maga 
az első. 

Plébános: Tyü, az áldóját, akkor ugy-
látom, valaki lóvá tett engem. (Fel akar 
kelni, de a jó teritett asztal marasztalja, 
és újra leül.) 

Paulette: Ha nem hisz a szavamba, 
tessék: jazz. (Kinyit egy ajtót, amelyen 
át jazz hallatszik be.) 

Plébános: Hát szó ami szó, nem tem-
plomi harmónium. 

Paulette: A legújabb shimmy. 
Plébános: Olyan tánc, amit az egyház 

elitéi, még pedig méltán. (Magában.) Ha 
Monseigneur most itt látna. Kisasszony, 
legyen szives és csukja be az ajtót . 

Paulette: Tisztelendő uram, én minden 
vasárnap délelőtt ott vagyok a Notre-
dame de Loretteben a nagymisén. Nem 
hiányoztam még egyetlenegy vasárnapon 
sem. 

Plébános (mosolyog): Jól teszi ked-
ves gyermekem. És ki tudja, talán maga 
is egy vidéki kastélyban fogja végezni, 
mint annak úrnője. És abban a kastély-
ban maga fogja jelenteni a tisztességtu-
dást, a hagyományt, a családot, az er-
kölcsöt. Ön lesz az, aki a parókia sze-
gényei között kenyeret oszt és a parókia 
plébánosa ezért őszinte alázattal fogja 
megköszönni önnek. 

Paulette: Nagyon szeretnéem, ha ez a 
plébános ur maga volna. 

Plébános: Ki tudja , talán én leszek. 
És el fogok önhöz menni látogatóba, az 
ön szalonjába, alhol jelen lesz egy vikárius 
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és az haza fog engem 'küldeni a kesz-
tyűmért. Miért nevet? Nem hiszi, hogy 
ilyesmi is van a v i l á g o n . . . Vagy soha-
sem hallotta nevét a Casino de Paris 
egy művésznőjének, Lisette de Lisacnak? 

Paulette: Annak a vén tyúknak? 
Plébános: Ugylátom ösmeri őt. 
Paulette: Bocsánat, csak ugy kifutott 

a számon. 
Plébános: Nem, nem, beszéljen csak 

róla egészen bátran. 
Paulette: Nahát, szörnyű pofa, mond-

hatom. Az Isten szerencsét adott neki, 
elvette őt egy gazdag hülye és most 
ahelyett, hogy nyugodtan megülne a 
majd megmondtam micsodáján, idejár 
és itt mutatkozik egy selyemfiuval. 

Plébános: Micsoda, ő ide szokott 
járni? 

Paulette: Most, pár perce botlottam 
beléje a ruhatárban. 

Joseph (hozza a desseriet és méltat-
lankodva megáll Paulette előtt): Pau-
lette kisasszony, ki engedte meg önnek, 
hogy ide betegye a lábát? 

Paulette: Ne haragudjék rám Joseph 
ur, de a portás jára t ta velem a bolond-
ját. 

Joseph: Ugy, m a j d adok én annak a 
gazembernek. 

Plébános: Nem barátom, nem a portás 
volt, hanem a gondviselés, aki ezt a 
kedves gyermeket ideküldte. Neki kö-
szönhetem, ha végre ráakadok arra,, akit 
kerestem. (Kalapját és ernyőjét veszi.) 

Joseph: Plébános ur nem parancsol . . . 
Plébános: Köszönöm, elég volt. Ké-

szítse el a számlámat és küldje ki a 
pénztárhoz. (Kijött a külön szobábol, 
magában.) Hát ő itt van? Feltétlenül kell. 
hogy beszéljek vele. 

Paulette (visszahívja öt): Plébános ur! 
Plébános: Mi az gyermekem? 
Paulette: Egy kérésem volna tiszte-

lendő ur, egy nagyon nagy kérésem. 
Plébános: Csak bátran, gyermekem. 
Paulette (zavarban): Kérem szépen... 

Én dolgozom . . . táncolok . . . szeretnék 
művésznő lenni, betanultam egy számot, 
nagyon szép számot és a jövő héten lesz 
próbatáncom a Palaceban, tetszik tudni 
ott, ahol az u j revüre készülnek . . . 

Plébános: Nem tudom oda bejuttatni , 
oda semmi befolyásom nincs. 

Paulette: Nem is arról van szó. Mond-
ja tisztelendő uram, nem mondhatna ér-
tem egy imádságot, egy egészen pici 
imádságot azért, hogy sikerüljön a do-
log és hogy szerződtessenek a Palaceba? 

Plébános: Tessék? 
Paulette: Oh, nagyon jól tudom, hogy 

az olyan kis táncosnőnek, mint amilyen 
én vagyok, nem sok becsülete van (ég 
felé) odafenn. 

Plébános: Nem, n e m Higyje meg, a 
mennyek országában meghallgatják egy 
kis táncosnő alázatos imádságát. Kedves 
gyermekem, maga be fog jutni a revübe. 

Paulette: Köszönöm, tisztelendő uram. 
(Örömében nagyot ugrik\ megöleli a plé-
bánost és tánclépésben, balra el). Beju-
tok a revübe, bejutok a revübe. (El.) 

Plébános (magában): ö be fog jutni 
a revübe. (Indul.) 

Pierre (jön): Micsoda, ön itt? 
Plébános: Igen, én itt. 
Pierre: De hiszen ez lehetetlenség. 
Plébános: Ugy látom, nagyon fel van 

háborodva. De ne vesztegessük az időt. 
Felel j őszintén. Igaz, hogy madame Cou 
sinet itt van veled? Feltétlenül beszel-
nem kell vele és remélem sejted, hogy 
mit akarok neki mondani . 

Pierre: Igen. De remélem, hogy nem 
itt. 

Plébános: Jó, akkor add meg a cimel. 
Pierre: A Claridgeban lakunk, a 

Champs-Elyséesen. 
Plébános: Köszönöm. (Indul, megáll). 

Igaz, nem haragszol, ha kölcsön kérek 
tőled öt luijst? 

Pierre: Nagyon szívesen. Nem paran-
csol többet? 

Plébános: Köszönöm szépen, azt hi-
szem, ennyi elég lesz. (Zsebre teszi a 
pénzt). Megyek a pénztárhoz, fizetek £s 
aztán haza. 

Pierre: Csak egy pillanatra, kedves 
Pellegrin. Maga nem is tudja, hogy mi-
lyen boldog vagyok, hogy találkoztunk. 

Plébános: Igazán? 
Pierre: Annyi mondanivalóm van. 

Hibáztam magával szemben, Geneviève 
kisasszonnyal szemben. Nem tréfálok, 
de bűnösnek érzem magam és nagyon 
jól esik, hogy ezt megvallhatom magá-
nak. 

Plébános: Szégyeld magad, most is 

Amputáltaknak megváltás az 
Embervédelmi Kiállításon arany-

éremmel kitüntetett 
A. A. MARK«-féle amer ika i 

gummilábfejes 
műláb. 

A legtökéletesebb! 
Törés kizárva. Zajtalan, 

púba és kényelme« járás 
ÏO—15 év i tartósság mel lett . 

Magyarországi egyedüli gyártója: 

Szikla D • szergyáros 

Budapest, VU1., Rákóczi-ut 19. 
(Uránia-Színház mellett) Telefon: 
József 121-15. — Kérjen prospektust 
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komédiázol. 
Pierre: Tisztelendő uram, maga nem 

is tudja , hogy mennyire megbántam és 
mennyire terhemre van az a nő. Kedves 
plébános uram, téritse őt vissza a jó 
útra, arra az útra, amelyen ő visszame-
het Sableuseba. 

Plébános: E jha , hát már itt tartunk? 
Pierre: Hiszen, ha tudná. Micsoda élet 

ez. Féltékeny. Az imént is itt Geneviève 
m i a t t . . . Szememre veti, hogy gondolok 
rá... és ha... A kislány kedves, bűbájos.. . 
Istenem . . . mig ez a másik itt. Öregein, 
há tudná . . . 

Plébános: Rossz nő. Ugy-e megmond-
tam? 

Pierre: Nem is rossz nő. Nekem elég 
volt belőle. 

Elisabet (egy perc óta már a színpa-
don van és meghallotta az utolsó szava-
kat): Csak bátran, ne zsenirozzák magu-
kat. (Pierrehez) Szégyeld magad. 

Pierre: Kérlek szépen. 
Elisabet: Most aztán végre tudom, 

hogy hogyan állunk. 
Pierre: D e . . . 
Plébános (begombolja a reverendáját): 

Kérem szépen asszonyom. (Pierrehez.) 
Te pedig erigyl 

Elisabet: Es ha meggondolom, hogy 
ezért a nyomorultért zúztam össze az 
életemet. J • 

Pierre: Micsoda? 
Elisabet: Az uram nagylelkű volt, jó, 

kedves, imádott engem. 
Pierre: Áh, most tudjuk meg, hogy 

Cousinet ur milyen nagyszerű ember. 
Elisabet: Mindenesetre sokkal különb, 

mint te vagy. 
Pierre: Még te beszélsz? Hát ki kezdte 

az egészetl Talán én?l 
Elisabet: Csak nem azt akarod mon-

dani, hogy . . . (Plébánoshoz). Még sze-

rencse, hogy maga akkor ott volt tiszte-
lendő uram. Mondja, akkor amikor be-
lépett a szalonba, mit látott ott maga? 
Mit látott? 

Plébános: Hogy mit láttam! 
Elisabet: Hát nem ő volt az, aki en-

gem megcsókolt! 
Plébános: De kérem szépen. 
Elisabet (Pierrehez): Mered tagadni, 

hogy éjfélre te adtál nekem randevút 
a garageba? 

Plébános: Hagyjuk ezeket a részlete-
ket. 

Elisabet: Plébános ur! Ha valakinek 
van oka arra, hogy megbotránkozzék, 
akkor az én vagyok. Én tehetnék szem-
rehányást önnek! 

Plébános: ön? 
Elisabet: Én. Tiszteletreméltó papi ru-

hában hogy kerülhet ön ilyen helyre? 
Plébános: Az én helyem mindenütt 

van, ahol jót tehetek. És ha most itt va-
gyok, ugy vegye tudomásul, hogy egyes-
egyedül ön mialt vagyok itt. 

Elisabet (Pierrehez): Ami pedig téged 
illet, kicsikém, hát tudd meg, hogy vége 
köztünk! 

Pierre: Ahogyan parancsolod. 
Elisabet (dühösen balra el). 
Pierre: Na hát, most aztán torkig va-

gyok. Gyerünk, plébános uram. (Fené-
ken el.) 

Egy kis nő (jön): Nini, egy papi 
Egy férfivendég (más vendégekhez): 

Nahá t^ez szenzáció. Szavamra mondom, 
egy pap. Akartok egy papot látni? 

Második kis nő: Nahát! (Több kis nő 
és férftvendég bejön a színpadra.) 

Plébános (szemben állva velük): Pap! 
Igenis, hát pap vagyok, vagy még soha 
az éleiben nem láttak papot? Hát akkor 
nézzenek meg tetőtől talpig. Nem buj-
kálok. Igenis idejöttem az én reveren-
dámban és zsebemben az én breviáriu-
mommal és amiért én idejöttem közétek, 
gonoszok közé, az jó és Istennek tetsző 
cselekedet volt. 

Vendég: A papocska, ugy látszik, meg-
őrült. 

Kis nő: Én inkább azt hiszem, egy ki-
csit ivott. 

Joseph (jön): Kérem, tisztelendő uram, 
ne tessék itt feltűnést csinálni. Tessék 
elhagyni a helyiséget. (A tömeg folyton 
növekszik.) 

Plébános: Hallgassatok! Képmutatók! 
Egész nap ott ültök a bankokban, a gyá-
rakban, a hivatalokban, adjátok a ko-
moly és tisztességes embert és este ide-
jöttök, hogy részegeskedjetek és paráz-
nálkodjatok. 

Több hang: Nem vagyunk kíváncsiak 
prédikációra! 

Plébános: Meghiszem azt. A prédikáció 
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nem érdekel titeket, mi! Jó az a szegé-
nyeknek, akik azért jönnek a templom-
ba, hogy melegedjenek, a szegény öreg 
koldusoknak, akik már nem tudnak 
foxtrottozni. 

Több hang: Ugy látszik,- tényleg ivott. 
Ez nem templom, ez mulató! Rendőrt! 

Plébános: Igen, testvéreim, ti azt mond-
játok magatokról, hogy tisztességesek 
vagytok és ha loptok és csaltok, akkor 
azzal védekeztek, hogy más is megteszi 
ezt és ha megcsaljátok férjeteket, vagy 
feleségteket, akkor azzal védekeztek, 
hogy ez a világ sorja. Tisztességesek 
vagytok, mert betart játok a törvény pa-
ragrafusait , és jószivüek és könyörülete-
sek, mert olykor odadobtok egy garast a 
szegénynek, hogy elnémítsátok lelkiisme-
retetek szavát. Farizeusok! ösmerlek ti-
teket mindnyájatokat . Téged is ott, te 
kőszivü zsugori, aki azt képzeled, hogy 
a jó Isten csendőr, aki arravaló, hogy 
megőrizze a te bűnös gazdaságodat és a 
te összeharácsolt aranyaidat. 

Több hang: Elég volt! Ezt nem hall-
gatjuk további Itt a rendőr? Rendőri 

Rendőr: Mi az, mi történik itt? 
Plébános: Kérem, biztos ur, engedje, 

hogy megmagyarázzam . . . 
Rendőr: Kérem, hagyja el ezt a helyi-

séget. 
Plébános: Azonnal. Csak, ha megen-

gedi, az esernyőmet. 
Paulette (megjelenik és hozza neki az 

ernyőjét): Tessék, tisztelendő uram. 
Plébános: Köszönöm, kedves gyerme-

kem. « 
Paulette (rendőrhöz): Csak nem viszi 

be? Hiszen ez a legjobb ember a világon. 
Rendőr: Ha még egyszer kinyitod a 

csőrödet, téged beviszlek. 
Plébános (szelíden): Hagyjad, gyerme-

kem. Igy van ez jól. Én nem szégyenlem 
magamat, mert meg vagyon irva, hogy 
a csőcselék megverte és megköpködte a 
mi urunkat is, mikor lefogták volna őt a 
poroszlók. (Méltóságteljesen hagyja el a 
helyiséget, a rendőr és Paulette kíséreté-
ben, miközben a tömeg ordit. A színfalak 
mögül erős foxtrott-zene.) 

(Függöny.) 

ÜTÜDIK FELVONÁS 
(Az érseki palotában, Monseigneur asz-
tala előtt ül, Badinois kisasszony pedig 
egy széken ülve folytatja elbeszélését.) 

Badinois (vénkisasszony, miután bur-
nótos szelencéjéből szipákolt egyet): 
Szóval, mint van szerencsém eminen-
ciáddal közölni. 

Monseigneur: Ne nevezzen kérem 
eminenciádnak. Nem én vagyok a bibor-
nok, csak az ő koadjutátora . 

Badinois; Ami azt illeti, nyugodt va-

gyok, már látom Monseigneur fején a 
bíbornoki kalapot. 

Monseigneur: Tessék csak folytatni az 
elbeszélését. 

Badinois: Szóval, mint már mondtam, 
husz esztendeje, hogy Párizsban, a Rue 
Saint Sulpicen van a pansióm, amelynek 
kitűnő hírneve éppen az egyházi férfiak 
körében ismeretes. Franciaország vala-
mennyi egyházmegyéjében ismerik ne-
vemet és házama t Vendégeim között 
tisztelhettem nem egy kanonokot, viká-
riust, sőt püspököt is. Mind ezek a tisz-
telendő urak szívesen és udvariasan 
bántak velem és nem tartottak méltat-
lannak arra, hogy bevonjanak beszélge-
tésükbe. Tanácsaimat egyformán kikél-
ték, ha arról volt szó, hogy egy hordó 
jó bort, egy fonográfot, vagy egy har-
moniumot vásárol janak. De ami a 
saubleusi plébánost illeti, igazán nem is 
tudom, hogyan jellemezzem az ő visel-
kedését. Az első nap, hogy megszállt 
hozzám és udvariasan megkérdeztem: 
„Mi az, ami tisztelendő urat Párizsba 
hozta? — ő ennyit felelt: „Legyen nyu-
godt anyó, nem a maga szép szeme ked-
véért jöttem fel. 

Monseigneur: Erről ráismerek. (Csön-
get.) 

Lanthier (jön). 
Badinois: Igy beszélt hozzám, kéirem 

szépen Monseigneur. És még hozzá min-
denki előtt. Tessék meghinni, szégyen-
letemben arcomba szökött a vér. 

Monseigneur (Lanthier he z): Kérem 
Pellegrin plébános ur dossiéját. 

Lanthier: Parancsára Monseigneur. 
(El.) 

Monseigneur: Tessék folytatni. 
Badinois: Magamon kivül voltam a 

megbotránkozástól és igy gondolkoz-
tam: „íme egy pap, aki nem meri meg-
mondani, hogy mi jára tban van Párizs-
ban. Na, ha nem m o n d j a meg ő, ma jd 
megtudom én. Mert hogy megtudjam, ez 
a kötelességem." 
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Monseigneur: Szóval figyelemmel ki-
sérte öt? 

Badinois: Fájdalom, erre nem értem 
rá, de megkértem szomszédnőmet, Mme 
Cassonadeot, egy éltesebb és igen jám-
bor és meg kell vallanom, igen ügyes 
hölgyet is, hogy j á r jon nyomába a plé-
bánosnak. Annyi, mintha én jár tam volna 
utána. 

Monseigneur: És mit jelentett az illető 
hölgy? 

Badinois: Szinte alig merem megmon-
dani. A sableusi plébános ott bolyongott 
Párizs utcáin és boldog-boldogtalantól 
kérdezte cimét egy he ly i ségnek . . . a 
szégyen és gyalázat helyiségéne/k . ki 
se merem mondani a nevét (Lesüti sze-
mét, igen halkan), a Casinc de Pariséi. 

Monseigneur: Tessék kérem? 
Badinois: Casino de Paris. 
Monseigneur: Ez ugy-e bár egy szín 

ház? Nem? 
Badinois: Szinház! Látszik, hogy Mon-

seigneur sohsem járt ottan? 
Monseigneur: És ön talán igen? 
Badinois: Oh, oh, Monsignore, mi-

csoda feltevés! Hiszen az, ugy hallom, 
szörnyűséges egy hely, ahol nőszemélyek 
mutogat ják a kar jukat , a lábukat, a keb-
l ü k e t . . . (összébbhuzza magán a csipke-
kendőjét.) 

Monseigneur: És Pellegrin abbé be-
tette a lábát a Casino de Parisba? 

Badinois: Igen, Monseigneur. Igaz, 
hogy csak az artisták kapujánál mulat 
kozott, ahol tudakozódott a portásnál. 
Aztán pedig elment egy szállodába, ame-
lyet rosszhírű személyek látogatnak ős 
ott tudakozódott egy némber iránt, aki... 

Lanthlerf jön dossierrel.) 
Monseigneur (halkan Lanthierhez): 

On tudja, hogy ki az a bizonyos . . 
némber . . . 

Lantbier: Nem én, Monseigneur. 
Monseigneur: Jöj jön csak közelebb. 

(Halkan sug Lanthiernek, közben Badi-
nois kisasszony füleit hegyezi, hogy min-
den szót meghalljon.) 

Lanthier (bámul): Lehetetlen. 
"Monseigneur: De . . . Megszökött házul, 

r ó l . . . csúnya botrány v o l t . . . 
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Lanthier: Fájdalmas eset. Nagyon fáj-
dalmas. Hiszen az a család . . . bejáratos 
volt az érsekséghez is . . . 

Monseigneur: Remélem, meg fogom 
tudni velük értetni, hogy saját érdékük-
ben jobban teszik, ha most nem mutat-
koznak néhány h ó n a p i g . . . (Kívülről 
kopogás). Legyen szives nézze meg, hogy 
kicsoda. 

Lanthier (kimegy és az ajtóbtin beszél-
get valakivel). 

Badinois Hogyan, Monseigneur! Ha jól 
értettem, az a némber idevalósi volna. 

Lanthier (visszajön, névjegyet ad át 
Monseigneumak): Cousinet ur. 

Monseigneur (olvassa névjegyet): Cou-
sinet országgyűlési képviselő. (Moso-
lyog). A névjegyen már ra j ta van. Egye-
dül jött a képviselő ur? 

Lanthier: Nem. Vele van a felesége. 
Monseigneur: Kéretem őket. 
Lanthier (El.) 
Badinois (szörnyű kíváncsi): Hiszen 

ez volna az a n é m b e r . . . akarom mon-
dani, az a h ö l g y . . . Istenem, de szeret-
ném látni, majd meghalok a kíváncsi-
ságtól. 

Monseigneur (felkel, ajtót nyit, ame-
lyen áttessékeli Badinoist): Kérem, 
kisasszony . . . mindaz, amit ön közölt 
velem, csak megerősít abban a véle-
ményemben, hogy egy méltatlan maga-
viseletű plébános. 

Badinois: És ha még csak ez volna. 
De tetszik tudni, hogy onnan meg azután 
elment a Place Pigallera, ahol minden 
ház . . . hiszen tetszik tudni, ahány ház 
azon a téren, annyi kapu, amely a po-
kolba vezet. És a sok ház közül is kivá-
lasztotta a leghirhedtebbet, amelyet a 
sátán leányai szoktak felkaresni. 

Monseigneur (már szeretne tőle sza-
badulni): Igen, igen, tudom, ' tudom. 

Badinois (visszajön a köszöbről): És 
egy teljes óráig Monseigneur, egy teljes 
órái töltött ottan. És tetszik tudni, ho-
gyan hagyta el a helyiséget? 

Monseigneur: Jöjjön, majd itt benn 
e lmondja nekem. 

Badinois (már a színfalak mögött): 
Be volt csipve és egy rendőr vitte onnan 
ki, egy leánnyal, aki . . . 

Monseigneur (el). 
Cousinet és Elisabet (balról jönnek 

(Lanthierrel). 
Lanthier (nagyon hűvösen): Igenlis kép-

viselő uram. Értesíteni fogom a Mon-
seigneur!. (Méltóságteljesen el.) 

Cousinet (kis szünet után): Nos? 
Elisabet: Nos? 
Cousinet: Nem mondhatnám, hogy va-

lami nagyon barátságosan fogadtak. Akár 
csak a törvényszéki elnökné és a pre-
fetné, 
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Elisabet: Ugyan mit akarsz? Egysze-
rűen nem voltak otthon. 

Cousinet: Ismerjük ezt. Nem akartak 
minket fogadni. 

Elisabet: Ugylátszik, üldözési mániá-
ban szenvedsz. 

Cousinet: Meglátod, hogy Monseigneur 
sem fog minket fogadni. 

Elisabet: Mi az, f felcsap tál1 időjósnak? 
Cousinet: Ne mókázz. Az összes tisz-

tességes emberek hátat fordítanak ne-
künk. 

Elisabet: Annyi ba j legyen. Legfeljebb 
majd megmutatom én is nekik az enyé-
met. 

Cousinet: Mondd, hát sohesem fogod 
megérteni? 

Elisabet: Mi az, amit meg kell érte-
nem? 

Cousinet: Hogy micsoda botrányt 
okoztál, micsoda .szégyent hoztál a fe-
jemre. 

Elisabet: Én? Mivel? 
Cousinet: Jó vicc. A szökésed, a pá-

rizsi utad — talán semmi? 
Elisabet: Ugyan, te még gondolsz arra 

a csacsiságra? 
Cousinet: Ugy, talán már ne is gon-

doljak rá juk? 
Elisabet: Kedvesem, akarod tudni, mi 

újság? 
Cousinet: Tessék? 
Elisabet: Az, hogy unalmas vagy. 
Cousinet: Micsoda? 
Elisabet: Már napok óta csak ezt a 

huta históriát hallom tőled. Figyelj ide. 
Mikor tértem haza Párizsból? 

Cousinet: ö t nap előtt. 
Elisabet: No látod. Volt bennem any-

nyi tapintat, hogy hazajöt tem még a vá-
lasztások előtt, nehogy piszkos ellenfe-
leid rágalmakkai illethessék a te családi 
életed szentélyét. Még a választások előtt 
jöttem haza. Én igazán tekintettel vol-
tam terád. De te, ahelyett, hogy hálás 
l e n n é l . . . 

Cousinet: Micsoda! 
Elisabet: Öt nap óta egy pillanatot 

nem mulasztasz el, hogy ne emlékeztetnél 
engem arra a dologra. (Utánozza férjét.) 
,,Miért szöktél meg? És mit csináltál az-
alatt az idő alatt, mig nem voltál ott-
hon?" Na és ha én kérdezném tőled, hogy 
te mit csináltál azalatt az idő alatt, mig 
én nem voltam otthon? 

Cousinet: Azt hisizem, a két dolog kö-
zött van valami különbség. 

Elisabet: Különben is már megmagya-
ráztam neked mindent. Megmondtam, 
hogy . . . 

Cousinet: Megmondtad, hogy: azt 
mondtad, amit akartál. 

Elisabet: És te azt hitted el belőle, 
amit akartál . Szóval kvittek vagyunk. 

Monseigneur (jön): Kedves képviselő 
ur . . . kedves nagyságos asszonyom, en-
gedjék meg, hogy szívélyesen üdvözöl-
jem a választások szerencsés kimenetele 
alkalmából. 

Cousinet: Engedje meg Monsignore, 
hogy a siker javarészét áthárítsam önre. 
Hiszen főként az ön támogatásának kö-
szönhetem, hogy ha a választók többsége 
rámszavazott, az egész megyében . . . 

Monseigneur: Sajnos, Sableuse kivéte-
lével. 

Cousinet: Igen, azt a plébánosnak kö-
szönhetem. De legyen nyugodt, felírtam 
magamnak azt az embert. Tudja, hogy 
mit merészelt az az ember mondani és 
még hozzá a templomban és a választá-
sok előestéjén? 

Monseigneur: Mindent tudunk, kérem. 
(Kihúz egy cédulát a dossierből, olvas.) 
„Kedves hiveim! Én, aki az igazság szó-
székéről szólok hozzátok, azt mondom 
néktek, hogy ehhez a szószékhez soha-
sem érhetnek fel a politika piszkos hul-
lámai". 

Cousinet: Tessék, na tessék! És ez az 
ember igérte meg nekem, hogy támo-
gatni fog. Ennek az embernek a templo-
mát restauráltattam én. Tudja, mibe ke-
rült nekem? Húszezer frankomba. 

Monseigneur: Pellegrin abbé gőgös lé-
lek. 

Cousinet: Ugy van. Nem rendes ember. 
Pap létére elment közkatonának, elkeve-
rődött komisz bakák és parasztsuhancok 
közé. Ha más nem, hát már ez is töké-
letesen jellemzi az ő mentalitását. Most 
is kérem, ahogy idetarlunk a mi 50 ló-
erős Renault-kocsinkon, jön előttünk az 
utón a falusi doktor kordélyán. És mit 
gondol, Monsignore, talán kitért az 
utunkból? Eszébe se volt. Hát ez forra-
dalom, ez anarchia. A sofTőrünk hiába 
t ü l k ö l t . . . ő egyszerűen nem hallotta 
meg. 

Elisabet: Mert nem akarta meghallani. 
Cousinet: Ugratni akart minket. Bosz-

szantani. 
Monseigneur: Nyugodjék meg, kedves 
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képviselő uram. Remélem, nemsokára 
meg fog szabadulni ennek a méltatlan 
papnak a jelenlététől. 

Cousinet: Legfőbb ideje volna, kérem. 
Nem tudok nyugodtan aludni a kastély-
ban, amig tudom, hogy a falumnak ilyen 
plébánosa van. 

Monseigneur: Kérem, a dolog annyi, 
mintha már el is volna intézve. íme a le-
vél . . . már csak őeminenciája aláírására 
van szükség. 

Elisabet: Remélem, Monsignore, azért 
nem fogja őt penitenciára Ítélni? 

Cousinet: Ugy, most még te kezded őt 
védeni? 

Elisabet: Fiam, szükség van megbo-
csátásra is. Mindannyiunknak szükségünk 
van a megbocsátásra. 

Monseigneur: Asszonyom, nyugodt le-
het, nem fogjuk őt üldözni. Itt mind-
össze arról van szó, hogy a plébános egy 
rövid időre visszavonuljon valamelyik 
apátságba. 

Elisabet (talpraugrik): Apátságba? Me-
lyik apátságba? 

Monseigneur (mosolyog): Rendes, tisz-
tességes apátságba. Méltóztassék egészen 
nyugodtnak lenni. 

Lanthier (kopogás után bejön): Pel-
legrin plébános. 

Monseigneur: Legjobbkor. Küldje be a 
plébánost. 

Lanthier (meghajol és el). 

Plébános ( j ö n , magából kikelve): Bo-
csánat, Monsignore, igazán magamon ki-
vül vagyok. Ah, Cousinet ur, jó, hogy itt 
vanl Miféle bitang, gyilkos soffőrökkel 
jár maga, kérem? 

Monseigneur: Plébános ur! 
Plébános: Bocsánat, Monsignore, ugy 

akartam mondani, miféle szórakozott 
úriemberekkel? Hiszen csak megkaphat-
nám a fülét, tudom Istenem, hogy a ke-
zem között maradna. (Elisabethez.) Ked-
ves asszonyom, tudja, hogy mi történt 
az én szegény Pikimmel? 

Elisabet: Nos? 
Plébános: Elgázolták! Megölték! 
Elisabet: Csak nem? 
Plébános: Most. Az utón. A maguk 

autója! 

Szavazólap 
városban 

volt a farsang legjobb táncosnője. 

Cousinet: Fá jda lmas baleset, amiről 
nem tehet senki sem. 

Elisabet: Csak nem gondolja, hogy a 
soffőrünk szándékosan csinálta? 

Plébános: Miért nem vigyázott a gaz-
ember? Jött a hátunk mögött anélkül, 
hogy lassított volna. Szegény Piki a kor-
dély után kullogott és . . . hát így kellett 
végeznie! 

Cousinet: Higyje el plébános ur, rend-
kívül sajnálom az esetet. 

Elisabet: Szegény kutya. Talán még 
sem lesz olyan komoly a ba j? Hol van 
most a szegény állat? 

Plébános: Beadtam a patikushoz. Bi-
zony, Monsignore, maga nem fogja tudni 
megérteni az én felháborodásomat, mert 
nem ismeri Pikit, az én öreg bajtársa-
mat. De ha ösmerné! Micsoda szív, mi-
csoda lélek! > 

Monseigneur: Hogyan, tisztelendő ur: 
lélek? Tudtommal az állatoknak nincsen 
lelkük. 

Plébános: Micsoda! Hogy az én kuva-
szomnak nincsen lelke? Van lelke, még 
pedig több; mint akárhány embernek, 
aki nem érdemli meg, hogy imádkoz-
zunk értük . . . 

Monseigneur: Micsoda? ö n csak nem 
merészelt imádkozni ezért az állatért? 

Plébános (nagyon meg van indulva, 

szemét t ö r l i ) : Imádkozni Pikiért? Nem 
volt szüksége. 

Cousinet: Kérem, tisztelendő uram, én 
igazán végtelenül sajnálom, készséggel 
téríteném meg az ön kárát, ha . . . 

Plébános: Már megint a pénz! Hát azt 
hiszi, mindent el lehet intézni pénzzel? 
Pikit nem lehet csak ugy egyszerűen pó-
tolni. 

Cousinet: Istenem, nem akarom önt 
megsérteni, kedves tisztelendő ur, de 
higyje el, Piki nem is volt valami szép 
kutya. 

Plébános. Ez igaz. Piki, te nem voltál 
szép! Te gyönyörű voltál! Nagyszerű. 

A gummiharisnya 
viselése viszértágulásnál, valamint vastag 
lábak formálásához legcélszerűbbnek bizo-
nyult, a gummiharisnya előnye még, hogy a 
lábnak biztos tartást ad és ezzel megszünteti 

f i a fáradtságot, valamint a járást 
h p kSnnyebbé teszi. Cégünk kitanult 
\ j női- és férfiszemélyzete, valamint 
\ I állandó nagy raktárunk garantálja 
\ I a szakszerű és pontos kiszolgálást! 
i - f Elismert szaküzlet ! 

feC> „THERAPI A" 
Budapest , VI., Nagy mez/í-u tea 14. sz. 
Tisztviselőknek részletfizetés készpénz-
árban. Kérjen Ingyen prospektust ! 
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Pergőtüz közepette kerested meg a sebe-
sülteket és a te kutya véred ott a lövész-
árokban elkeveredett a mi katonáink 
vérével. 

Lanthier ( j ö n ) : öeminenciája kéreti 
Monsieur és Madame Cousinet-t. 

Cousinet (távozóban): Remélem, Mon-
signore, nemsokára lesz szerencsém Ön-
höz a kastélyban. 

Monseigneur: Tartom szerencsémnek. 
A viszontlátásra, kedves képviselő ur, 
majd azt mondtam, hogy kedves minisz-
ter ur. 

Cousinet (büszkén): Monsignore túloz... 
I>e ha Franciaországnak szüksége lesz az 
én tehetségemre, akkor nem fogok ki-
bújni a kötelesség teljesítése alól, ha hív-
nak, azt mondom, hogy: ne fél j hazáml 
Jövök I (El.) 

Elisabet (gyorsan és halkan a plébá-

noshoz): Plébános ur . . . v i g y á z a t . . . itt 
valami készül maga ellen . . . magát el 
akar ják küldeni egy apátságba . . . 

Plébános: Az áldóját, már meginti 
Elisabet: Legyen nyugodt, nem abba az 

apátságba. (Szájára illeszti v j j á t . ) Pszt. 
Maga alapjában derék ember, kedves 
plébános ur. Nem haragszom magára és 
ígérje meg, hogy maga sem fog hara-
gudni énrám. De legalább most már maga 
is megtudta, hogy mi az a Montmartre. 
(Tánclépést tesz.) A jazz . . . a shymmi. 

Monseigneur (aki Cousinettel együtt 

ment el, a színfalak mögül): Madame! 
Elisabet (nagyon méltóságteljesen): 

Jövök, Monseigneur. (El.) 
Plébános (egyedül): Ez aztán a szép. 

Most még végül ő fog feloldozni engem. 
(Ezt Elisabetre mondta.) 

Monseigneur ( j ö n ) : Plébános uram, 
meg kell önt feddnem. ö n egyszerűen 
desert ált. 

Plébános: No, ezt sem mondta még 
nekem senki sem. 

Monseigneur: Én megparancsoltam ön-
nek, hogy legteljesebb erejével támogas-
sa Cousinet ur jelöltségét. Feleljen ké-
rem: támogatta ön a jelöltséget, igen, 
vagy nem? 

Plébános: Nem! 
Monseigneur: Szóval beismeri. Igaz, 

hogy szerencsére igy is győztünk, de ön 
azért felelni tartozik nekem viselkedése-
ért. Igazolja magát, ha tudja. 

Plébános (nagyon nyugodtan): Mon-
seineur, én a lelkiismeretemnek engedel-
meskedtem. 

Monseigneur: Kérem! Nem szeretem 
ezeket a forradalmi szavakat. Ne akar jon 
a hajl i thatat lan, a megvesztegethetetlen, 
az igazság ba jnokának mutatkozni. És 
tessék tudomásul venni, hogy aki már 
ezt a szerepet játssza, annak magának is 
feddhetetlen magaviseletünek kell lennie. 
Remélem, éri engem? 

Plébános: Nem én, kérem, egy szóval 
sem. 

Monseigneur: Ugy? Hát már elfelejtet-
tük a párizsi kiruccanásunkat? 

Plébános: Kérném szépen, Cousinet ur 
meg fogja önnek mondani, hogy . . . 

Monseigneur: Én nem kérdezem Cou-
sinet urat, én nem vagyok kíváncsi. Nem 
arról van szó, hogy ön miért utazott 
Párizsba, hanem arról, hogy ön ottan 
hogyan viselkedett. Mindenről pontos ér-
tesüléseim vannak. 

Plébános: Monseigneure ítélkezik anél-
kül, hogy meghallgatna? 

Monseigneur: És ' megparancsolom, 
hogy tüstént utazzék el a ligneuli apát-
ságba, amelynek vezetője, Perdrix abbé 
ur, remélem érteni fog ahhoz, hogy 
visszavezesse önt a megbánás ú t jára . 

Plébános: Bocsánat, mivel érdemeltem 
én az ilyen bánásmódot? 

Monseigneur: Elég uram. ö n a mi 
egyházmegyénk botrányköve. Elégszer 
figyelmeztettem önt, sajnos, ugylátom 
mindannyiszor hiába. Az ön viselkedése, 
az ön modora, vulgáris szójárása egye-
lőre méltatlanná teszik önt a szószékre. 

Plébános: E jha . Aztán hát mik vol-
nának azok a megbotránkoztató szavak, 
amiket a szószékről hangoztattam? Sze-
retném tudni én is. 

Monseigneur: Kivánja, hogy elismétel-
jem őket? Vagy nem ön volt az, aki igy 
beszélt híveihez: „Kedves hiveim! Ha 
akarjátok tudni, azok az imádságok, ami-

Fiatalos szép 
Kebleket 
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« • • W J A külföldön IA1 hovd't 
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/ őHzhetjtlk a met 
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gériában. — I tánvételes szétküldés diszkrét 

csőm golásban. 
Főraktár : 

Hunnia-gyógyszertár Budapest, VII., Erzsébet-
kfirut 5fi. 
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ket ti értelem nélkül mormoltok, annyi 
meghallgattatásra sem találnak a jó is-
ten előtt, m i n t . . . " A többit remélem el-
engedi nekem? 

Plébános: Miért? Én egyszerűen azt 
mondtam, hogy az olyan imádságra, ami 
nem szivből jön, a jó isten fütyül. 

Monseigneur: Még meg is ismétli! 
Plébános (bátran): Mert ezért nem fog 

engem megverni a jó isten. 
Monseigneur: Hallgasson, semmi fé-

mia többé. Hallgasson! 
Plébános (emelt hangon): Eszemben 

sincs. Hát nem • Monseigneure, maga 
kezdte, hát most aztán gyerünk is. Gye-
rünk. (Ebben a pillanatban nyililc a fe-

nékajtó és jön teljes ornátusban a bíbor-

nak. Csendesen megáll a küszöbön. Sem 

Monseigneure, sem a plébános nem lát-

ják meg őt, sem a Cousinet házaspárt, 

amely a bíborossal jön.) Vagy mit gon-
dol Monseigneure, hogy kik voltak a ti-
zenkét apostolok? Talán holmi kegyel-
mes, vagy nagyméltóságú urak! Nem bi-
zony uram, parasztok voltak ám azok, 
meg közönséges halászok, akik ott csa-
varogtak az országúton és követték az 
ő isteni mesterüket, aki szintén az uta-
kat jár ta és szóba állt koldusokkal, rab-
szolgákkal, csavargókkal, tolvajokkal. És 
ha akar ja tudni, hát bizony mondom, 
hogy az én prédikációim sokkal jobban 
hasonlítanak az apostolokéhoz, mint a 
magáéi. Hallottam önt legutóbbi vasár-
nap is, és mondhatom magának, hogy ha 
az apostolok is ugy beszéltek volna, mint 
maga, akkor egy fia lelket sem téritettek 
volna meg a mi keresztény anyaszent-
egyházunknak. Ugy bizony, mert az 
apostolok a nép nyelvén beszéltek a nép-
hez, és nem utálták azokat a szavakat, 
amelyeket értenek és használnak, pa-
rasztok, kocsisok, katonák. És hiszem, 
hogy ha szükség volt rá, hát olyan sza-
vakat is használtak ők, hogy azok hal-
latára égnek állna magának minden ha-
jaszála. És ha rákerült a sor, akkor tud-
tak tréfálkozni és csúfolni is, különösen, 
ha a régi pogány istenekről volt szó és 
bizony megmondták, hogy vulkán isten 

GOODRICH PNEU 
AZ UTAK KIRÁLYA 

SZILÁRD BÉLA 
VI, Lázár u. 14, az Opera m ö g ö t t Tel. 131 28 

nem volt más, felszarvazott f é r j volt, 
Vénus .pedig közönséges szajha. 

Monseigneur: Óh! 
Plébános: Nem tetszik, hát ahhoz mit 

szólt volna, amikor Krisztus urunk ki-
kergetvén a kufárokat a templomból, bi-
zonyosan azt mondta nekik, hogy: 
„csúnya, piszkos spekulánsok, takarod-
jatok innen, mert ha nem mentek szép 
szerivel, hát bizony belerúgok" . . . 

Bibornok: A hátuk közepébe, plébános 
uram, a hátuk közepébe. 

Monseigneur: Eminenciás uram . . . 
Plébános: Segítség eminenciás uram! 

Védjen meg! Mentsen meg! Maga a mi 
atyánk . . . (Térdre veti magát.) 

Bibornok (jóságosan felemeli): Emel-
kedjék fel fiam! 

Monseigneur: Eminenciád itt volt! 
Eminenciád hallotta? 

Bibornok: Hallottam. A szavak talán 
kicsit erősek voltak, de a gondolatok 
tiszták és igazságosak voltak. 

Plébános: Bocsásson meg, eminenciás 
uram. Hiszen nem vagyok én, csak kö-
zönséges falusi plébános, egyszerű büdös 
paraszt és . . . Hát tehetek én arról, hogy 
nem tudom befogni a pofámat? 

Bibornok: Maga derék ember. 
Monseigneur: Eminenciás uram szive 

tele van jósággal és megbocsátással. Ha 
eminenciás uram tudná, hogy Pèllegrin 
plébános az ő párizsi tartózkodása 
alatt . . . 

Bibornok: Hallottam, plébános ur, hal-
lottam, hogy milyen küldetést vállalt 
magára. És micsoda veszedelmekkel szem-
ben, akárcsak Dániel próféta Babilon 
bünfertőjében . . . (Finom mosollyal.) és 
kis hijja, hogy mint Dániel, maga is 
nem került az oroszlánok karmai közé. 

Plébános: Hát bizony megjárat ták ve-
lem eminenciás uram. Szó ami szó, csú-
nyán megjárat ták. 

Bibornok: Tudóm, tudom. 
Plébános: Hogyan, eminenciád tudja? 
Bibornok: Az ön jó bará t ja , Pierre de 

Legszebb Leglobb Legolcsóbb 

P A P t . i i PAP lah P A P u n 
kárpitosáruk, vas- és rézbutorgyár 

Szőnyeg, pokróc, függöny, 
ágy- és asztalterítők, gyermekkocsik, nyug-
zékek, leányszoba-, előszoba- és kertibutorok, 

ernyak és sátrak minden kivitelben kaphatók 

GICHNER JÁNOS 
Budapest, VII., Erzsébet-körut 20. 
Nagy katalógust S3 (111. ellenében postán küldők 
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Sableuse vicornt nálam járt, hogy szót 
emeljen az ön érdekében és (Kezébe 

veszi azt a levelet, amit az előbb Mon-

seigneur képzitett aláírásra és azt eltépi.) 

mint láthatja, teljes sikerrel. 
Monseigneur : Bocsánat, eminenciás 

uram, de ugylátom, Cousinet képviselő 
ur nem merte önnek megmondani, hogy 
neki milyen kellemetlen volna, ha Sab-
leuseban . . . 

Ribornok: Cousinet ur elhagyja Sab-
leuset, még pedig az én tanácsomra és 
ezután állandóan Párizsban fog lakni. 

Monseigneur: Bocsánat, ezt nem tud-
tam. 

Bibornok: Na, meg van elégedve, plé-. 
bános uram? (Monseigneurhoz.) Köszö-
nöm, kedves barátom, jóhiszemű fárado-
zását. Néhány perc múlva találkozni fo-
gunk a Bazilikában. 

Monseigneur (mélyen meghajol és el). 

Bíboros: Plébános uram, most pedig 
be fogom magának mutatni a sableusi uj 
kegyuraságot. Remélem, meg lesz velük 
elégedve. 

Geneviève ( j ö n és hozza P i k i t , aki-

nek egész teste és négy lába be van pá-

lyázva kötésekbe): Megmenteltük, plébá-
nos url Megmentettük. 

Plébános (ott hagyja a bíborost és a 

kutyához f u t , megöleli): Piki. Kedves, 
hát ilt vagy! Hát élsz! Vén cimbora! 
Drága dög! Hát mondd meg, hol fá j ! 
(Becézi.) Beszélj! Beszélj! 

Geneviève: Óh csak egy kis horzsolás. 

Szerkesztői üzenetek 
Olvasóink minden kérdésére szívesen 

válaszolunk a szerkesztői üzenetekben. 
Arra azonban nincs időnk, hogy külön 
levélben válaszoljunk. Ezért kérjUk mind-
azokat, akik ebben a rovatban felvilágo-
sítási akarnak, hogy válaszbélyeges leve-
leket ne küldjenek. A levelekre rá kell 
Írni: „szerkesztő! üzenetek" részére. Kéz-
iratot nem adunk vissza. 

K J., Temesvár. Vár juk a részletes (ejtege-
tést, nagyon érdekel bennünket az ötletes dolog. 
— Színházrajongó. Azt a problémát, hogy sza-
bad-e ßaatl leánynak egyedül színházba menni, 
már régen eldöntötték. Nekünk .az az álláspon-
tunk, hogy gardera szükség van. Abban az eset-
ben, ha csak egyetlen jegy áll rendelkezésére, 
nyugodtan megtekintheti az előadást. Ebben az 
esetben azonban vár ják meg önt az előadás 
után. Fiatal leány ne járkál jon egyedül az ut-
cán tizenegy órakor éjjel. Igy tehát hozzátarto-
z ó i a k kell igazat adnunk. Azt azonban meg-
jegyezzük: válasszák az emiitett megoldást, 
r'. 1. Kispest. Szívesen lát juk. — Dénes. A kér-
dezett cini: Baross-u. 120. — Honviván. Máshová 
szerződött. í rha t neki az első cimére is. — 
Coeur. A Szinházi Élet boltjában is kapható. 
Vlfasz. Ne tessék kétségbeesni. Még lá that ja 
ebben a szezonban. — B. Rizsi. Alpár Gitta ci-
me: Berlin, Staatsoper. — Kut. Tessék Rózsa 
Miklós dr.-hoz fordulni, aki szívesen al felvilá-
gosításokat. , 

Semmi komoly ba j nincsen. 
Plébános: Megszoktuk mi már az ilyes-

mit. Két öreg baka — Piki, te ineg én! 
Nem? 

Geneviève: Bocsásson meg eminenciás 
uram, hogy igy törtem be ajtóstul a 
házba, de . . . 

Bibornok (csókra n y ú j t j a gyűrűjét): 

Kisasszony, a jó szamaritánusnak nincs 
szüksége arra, hogy exkuzálja magát. 
(Geneviève és Pierre, aki Geneviève után 

jött.) Plébános ur, az u j kegyuraságok. 
Plébános: Pierre! Te vagy! Igaz! Ti 

vagytok! 
Pierre: Bizony öreg Pellegrin, mi va-

gyunk. Hála őeminenciájának, meg egy 
kicsit neked is. 

Plébános ( Geneviévehez): Drága gyer-
mekem, megengedi, hogy megcsókoljam? 

Geneviève: Eminenciás uram. (Bíbo-

roshoz.) Igaz? Hiszen akkor valóságos 
csodát művel. 

Bíboros: Azt hiszi kisasszony? Hát 
akkor megkísérlünk még egy csodát. 
Kedves plébános uram, megkérem, hogy 
ezentúl kissé vigyázzon a nyelvére. Meg-
ígéri? 

Plébános: Itt a mancsom rá, eminen-
cás uram! (Bibornok megbocsátó mo-

sollyal kezet fog, miközben a többiek 

mind mélyen meghajolnak, elhagyja a 

színpadot.) 

— Függöny. — 

Mozi-üzenetek 
Olvasóink minden kérdésére szívesen 

válaszolunk a mozi-üzenetek rovatban. 
Arra azonban nincs időnk, hogy levélben 
válaszoljunk. KérjUk mindazokat, akik 
mozi-ügyben felvilágosítást kívánnak, 
hogy válaszbélyeges levelet ne küldje-
nek. A borítékon jelezni kell: mozi-üze-
netek részére. 

Cslrsll. 1. és 2. Universum Film A.-G., Berlin 
W9. 3. Terra-Film A.-G., Berlin W68, Kochstr. 
73. 4. Tessék ezért a számért a Szinházi Élet 
könyvesboltjához fordulni . — K. Jenő, orvostan 
hallgató. Címe: First National Studio, Burbank. 
Calif. — Kíváncsi Vidék. 1. Református. 2. A 
Szinházi Élet könyvesboltjában megrendelheti 
ezt a számot. — Rózsa 22. 485 Fif th Ave.. New 
York. — P. Kornél, St. Beeej. Universal Pictu-
res Corp., Universal City, Calif. 

Kérdezze meg fogorvosát, miért legjobb a 

Fogpép, Szájvíz, Fogpor 
I s 
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Ki apróhirdetés rovatban minden szó nyolc fillér, nagybetűs szó kettőnek számil. A jeligés levelekre 
a válasz a Színházi Élet könyvesboltjába (Budapest. VII., Erzsébet-körut 29) küldendő, ahol a levelekel 
a hirdetés-nyugta bemutatása ellenében szolgáltatják ki a hirdetőnek. Vidéken lakó hirdetőink számára 
érkező jeligés leveleket összegyűjtjük és postán küldjük el. A postaköltség a hirdetésért járó összeggel 

együtt küldendő be. 

L E T E L E Z E S 
MÁRCIUS 2. Rémes lámpalázam 
van. Csókollak szivecskérp-
„ H a j ó " 3233 

EGY unatkozó, fiatal asszony 
levelezne szórakozás céljából, 
intelligens, finomlélkü úriem-
berrel . Jelige: Honni soit qui 
mal y pense. 3237 

HAJÓ jeligére levél van a ki-
adóban, Fekete kéztől. 3227 

„ILA" jeligére levél van Te-
mesvárról, W. Feritől. Kérem 
átvenni. Kézcsók. 3239 

„HAJÓ" jeligére levél van a 
könyvesboltban. 3238 

LEVELEZNÉK szórakozás cél-
jából, intelligens, komoly úri-
emberrel. Jelige: Levélkollektor. 

3236 

18 ÉVES, gazdag, nagyon szép-
nek mondott, magas, fekete, 
modern leány vagyok. Levelez-
nék szórakozás céljából, kimon-
dott intelligens, izr. fiukkal, há-
zasság lehetséges. Leveleket a 
Színházi Élet könyvesboltja to-
vábbit „Juliusban Pesten le-
szek" jeligére. 3229 

GETTO hamupipőkéje, csinos, 
finomlélkü, jó állásban levő 
urileány, tisztességes ismeretsé-
get keres 30-as, komoly, szolid, 
izr. fiatalember személyében. 
Jelige „Szeress és enyém a vi-
lág:" 3240 

H A 25 A S 8 

SELYEM lámpaernyőket ízlése-
sen készít Herskovits Ella, De-
zselly-utca 1. f. 4. 

GALGÓCZY magántanfolyam. 
Budapest, VIII, Mária Terézia-
lér 3. Biztos sikerrel készít elő 
középiskolai magánvizsgákra, 
érettségire, vidékieket is. 1500 

BUDÁN kalaptanfolyam. Krisz-
tina-körut 8—10 . (Széna-térnél) 
III. em. 39. 

SZÉPÍRÁS tiz tanóra alatt el-
sajá t í tható Fenyves irómester-
nél, Irányi-utca 8. 

VESZEK RÉSZLETRE. vagy 
bérlek egészséges kislakást 
kerttel , esetleg házrészt a Duna 
mellett. Leányfalun. Nógrádve-
rőce és Zebegény közt. Levele-
ket kérek „Nyugdíjas t aná rnő" 
jeligére a Színházi Élet kiadó-
hivatalhoz. 5011 

ELCSERÉLNÉM, vagy vennék 
ragyogó, tiszta feltűnően barát-
ságos háromszobás, legmoder-
nebb lakásomat a Lipótváros-
ban — ugyanilyenre villában — 
Krisztinában, Városmajornál 
Gellértnél. „Gyermektelen" jeli-
gére. 5003 

FOG L A L K OKÁ 8 K Ü L Ö N F É L E 

T G 
IlAZASSAGKÖZVETITÖK ad ják 
le címüket a kiadóba. Jelige: 
„Arad ' . ' 3231 

JÓMEGJELENÉSl), 32 éves 
gyártulajdonos keresi azon csi-
nos úri lány ismeretségét, kivel 
későbbi házasság céljából kelle-
mesen szórakozna. Csakis cím-
mel és lehetőleg fényképpel el-
látott választ kérek „Rolls-Roy-
ce" jeligére. 3228 

O K T A T Á S 

MELLÉKKERESET. Leggyorsab-
ban megtanitom könnyű kézi-
munkákra : géphimzés, montl-
rozás, Iámpaernyő, művirág, 
filécsipke, Thésacsipke, fehér-
nemüvarrás , kalapkészités, ba-
tikfestés, bőrmunka, perzsa-
szőnyegcsomózás, gobelin, ba-
bák, játékállatok, dobozkészités. 
kr iszt ina-körut 8—10. (Széna-
térnél) III. 39. 

HARISNYA-fejelést, szemsze-
dést, talpalást olcsón vállal : 

Lövvyné, Nefelejts-utca 44. 
I. em. 14. 5007 

FEHÉRNEMÜVARRAST vállal 
Szántó Ferencné, Mátyás-u. 20. 

A O A S-Y É T FJL 
ELEGÁNS estélyi ruhák , kabá-
tok, bundák, uccai r u h á k ol-
csón eladók. Délután, Andrássy-
ut 91. II . 12. 

VASBUTORT, RÉZBUTORT, 
sodronyágybetétet, gyermek-
ágyat, elsőrendű kivitelben leg-
olcsóbban szállit Klein Gyula 
és Társa vasbutorgyára , Bpest, 
Dob-utca 58. Erzsébet-körufnál . 
Javításokat vállalunk. 3103 

A BALATONPARTON házépí-
tésre alkalmas 600 négyszögöl 
lelek sürgősen 480 pengőér t tu-
lajdonostól megvehető. Levele-
ket „Ritka alkalom" jeligére a 
Színházi Élet kiadóhivatalához 
kérek. » 5010 

..BORDEAUXTÓL-BAKUIG" 
Sátár Elemér regénye. Minde-
nütt kapható. 3153 

MOTORCSÓNAKOT részletfize-
tésre vennék. Részletes ajánla-
tokat „Motorcsónak" jeligére 
kérek a könyvesboltba. 

SZINDARAB-jegyzéket ingyen 
küld a Szinház! Élet könyves-
boltja, Bpest, VII., Erzsébet: 
körút 29. 

AUTÓGARAGET keresek bérbe, 
soffőrlakással, Andrássy-ut kör-
nyékén. Ajánlatokat „Magán-
autó" jeligére a Színházi Élet 
kiadóhivatalába kérek. 5000 

JAZZBAND. Tánciskolába vagy 
egyéb tánchelyiségekbe ajánlko-
zik. Cím a kiadóban. 5Ö01 

SZORGALMAS, jómegjelenésü 
urat fix és jutalékra alkalma-
zunk Színházi Élet; Erzsébet-
körut 43. II. em. 5002 

2 PAR evezős kielbót csónakot 
• jó állapotban vennék. Ajánlato-

kat „Készpénz" jeligére kérek 
a kiadóba. 

GRAFOLÓGUS egy sor írásból 
jel lemrajzot készit. Kívánságra 
németül, f ranciául vagy angolul 
levelez. Leveleket 5 pengő be-
küldésével, szívességből, kerté-
szet, Szemlőhegy-u. 23. továbbit: 
Elferdített írást megjegyzés nél-
kül visszaküldők. 3232 

ZSOLDOS MAGÄNTANFOLYAM BÉRBEADNAM 
elákészit polgári és középisko-
lai magánvizsgákra, érettségire. 
Dohány-u. ,84. Telefon: József Megbeszélendő: 
124-47. " Medve-utca 13. 

fehérnémüvar- CSÓNAK, laposfenekü, olcsón. 
rodámat , üzlet, gépekkel és jó állapotban, készpénzért Vagy_ 
szobával együtt, jutányos árér t . részletre eladó. Tudakozódni 

Maráczy, II., 
3235 

lehet : ' Karácsonyi, Szondy-útca 
74. szám, földszint. 500Í 
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Keresztrejtvény 
(Pataki Rezsó. Almásfüzitő) 

Vízszintes sorok : 
o. Megyek, angolul 
7. Igekötő 
9. Orvoslással kapcsolatos okta 

tás 
12. Volt, latinul 
13. Ismert nevü színész 

9* 

14. Mértani kifejezés 
15. Női név 
17. Papagálynév 
19. Zenei kifejezés 
20. . . . t e r b e r 
22. Bor lesz ebből 
23. í ró teszi 
24. Rokon 

26. Viz veszi körül 
27. Alhaj 
28. Mássalhangzó (fon.) 
30. Igekötő 
31. Férfinév 
34. Női szerzetes 
37. Ferencvárosi gyérek 
'KI A - n.A 
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41. Szellemi munkás 
12. Ez me-"">r,id 
43. Katonaságnál a vonat idegen 

elnevezéssel 
45. Légáramlat 
46. A fővárosi világítás ecyik 

forrás;» 
47. Aki valamire vigyáz 
18. Görög betű (fon.). Némely 

diákkal is ezt te.szik. 

Viiogöleíies sorok : 
1. Volt magyar miniszterelnök 
2. Az egyiptomiak nyelve 
3. Ilyen szarvas is van 
4. Mesebeli alak 
5. Keményhéju gyümölcs neve. 

tájszólással 
6. Tőrök szerzetes 
8. Agitál röviden 

10. Egyiptomban sok van 
(mértani alak) 

11. Nehéz fém 
14. Cipészszerszám 
15. Személyes névmás 
16. Angol kötőszó 
18. Kötőszó 
20. Római cirkusz küzdőtere 
21. C-vel finom cigarettafajta 

(fon.) 
23. Nyelvtani alak 
25. Idegen pénzegység 
29. Boszorkányféle 
32. Engem, latinul. Forditva 

mássalhangzó (fon.) 
33. Idegen pénzegység, fölös éke-

zettel 
35. Görög betű (fon.) 
36. Társ . körismert idegen nyel-

vű rövidítéssel 
37. Közhasználatú idegen szó. 

ferde i ránv jelzésérc 
38. Földmunkás teszi 
40. Lányos háznál nagyon ked-

velt 
42. Villanylámpa 
44. Női név (Dráma cime is) 
45. t ib l i a i nöi név 

KfBREffVÉMflK 
(Kiimann Irénke, Eűdapest) 

é 

3. 
(6zécsényi Márkus llezsőné. Özd) (Gross László, Budapest) 

(Kumann Irénke, Eűdapest) 

, r 

(Engelmann Jenőné. Budapesti 

J !.. 

B t r r é i n v í W í H 

j . 
(Lustig György, Szeged) 

piU 

K a=e 
2. 

(Molnár István. Szekszárd) 

i = á 
i i i i 

3. 
(Gál György. Nyíregyháza) 

fé le ké pen 
4. 

(S. Horváth Kálmán. Gődöllő) 

Nemo & & & & X 
3 

(Berger Jenő, Gyöngyösszöllős) 

D 7 

K elefánt 

5 kilométer h — b 

Ély, Ély. Ély, Ély, Ély 

6. 
(Kaufmann Zoltán. Nyíregyháza) 

(Kaufmann Zoltán. Nyíregyháza) 

1 » E E J ^ W T S V K 
• S V 

(Lőwy László, Nagyvárad) 

Egy szú átrágta a najo 
leneket 

' t W - n l y 

2. 
(Molnár István. Szekszárd) 

Nem!!! ht 
'UBflEllíIIpBgTIX 

3. 
(Kepes László, Careii) 

Faust gőzös elsOlyedt 

jaitnsi « buiç.h] 

(Kepes László, Careii) berme '.tabula ZSSOJ UB[JOJBql!ABr 

5. 
(Jaczó Sándor. Szirák) 

100,50.20, 10.5 pengd 
"Xtipiqzuadpjdy 

(Berger Kálmán, Nagybánya) ftszúdi franciabűi megbuhott s p t r e j j 

m i A N T E L E M 

1. 
(Lusztig György. Szeficd) 

nvl 

2. 

(Engelmann Jenőné, Budapest) 

brázat 
'UBJUPJV 

3. 
(Jaczó Sándor. Szirák) 

Szerelmm 
' UI3Uq3 J3ZS U3H3.(H'J 
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4. 
(Jaczó Sándor, Szilák) 

H a l l , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 9 
•uBHEiemKu 

5. 
( i e r g e r Kálmán, Nagybánya) 

Kamlla 
"BIIPUBX !E|[OJI 

6. 
(Strusscr Kaló, Arad) 

Mid 
pj.\u4zs Kuçirç usquapuif t 

7. 
(Dr. K. J.) 

á n l í y , e z s ű . I h e r t t a l u a 
(A* 'P "q « I°H) BP<1®I9H 

Oda-vissza 
biivös négyszög 
Oda-vissza bűvös négyszög 

pályázatunkra beérkezett 
munkák közlését avval a 
megjegyzéssel kezdjük, 
hogy beküldési haláridőt 
nem tüzünk ki ; amig jó 
anyagot küldenek be, addig 
ezt a rovatot fentart juk. 

(Oda-vissza bűvös négy-
szögnek azt a biivös négy-
szöget nevezzük, amelyik-
nek nemcsak felülről lefelé 
s balról jobbra, hanem az 
ellenkező irányban is van 
— lehetőleg más — értel-
me.) 

1. 

(Kónya Lajos, 
Szombathely) 

g a r 

a g a 

r a b 

2. 
(Kónya Lajos, 
Szombathely) 
r a k 
a m 1 
k 1 s 

3. 
(Rosenthal Imre, Szegedi 

a 1 1 
1 e 1 
1 1 a 

4. 
(Rosenthal Imre, Szeged) 

m o z i 
o r o z 
z o r o 
i z o m 

5. 
(Engelmann Jenöné, Bpest) 

u t a s 
t a r a 
a r a t 
s a t u 

6. 
(Sturm Ferenc, Kisbér) 

t a k a r 

a d o m a 

k o n o k 

a m o d a 

r a k a t 

7. 
(Engelmann Jenöné, Bpest) 

s o d a r 
o p e r a 

d e l e d 

a r e p o 
r a d o s 

8. 
(Rosenthal Imre, Szeged) 
k e l e m e n 

e 1 e d e l e 
l e g e 1 e m 
e d e s e d e 
m e l e g e 1 
e 1 e d e l e 
n e m e 1 e k 

Megfejtések 
a 9-ik számból 
Keresztrejtvény 

Vízszintes sorok : 1. Vilna, 6. 
Aasóvj, 10. faág. 11. kedd. 12. 
Pia. 13. tua, 14. vv. 15- ns. 16. 
Ekiecs. 19. Annám, 21. bogaras, 
23. sár, 24. dér, 26. kint. 27. 
átok, 29. Adria, 30. Ramon. 

Füuuőleges sorok: 2. if, 3. lap, 
4. naiv, 5. agave, 6, aktus, 7. 
Zeus. 8. óda. 9. vad, 17. korong, 
18. Caesar, 19. aorta, 20. madár , 
22. séta. 28. sir. 25. rom. 26. 
K. D. (Kosztolányi Dezső). 28. 

Képrejtvények : 
1. Szombathely 
2. Kolostor 
3. Gondűző 
4. Cllői-ut 

Betiirejtvcnuek : 
1. Erszényesek 
2. Kivégez 
3. Egyesült erővel 
4. Szembetűnő 
5. A helység kalapácsa 
6. Féltékeny 
7. Szem előtt 

JÁTÉKOK: 
1. Szótagrejtvény: Géza, York, 

Ulrik, Láma. Akarat , Ildikó. 
Pokol, Ármány, Látszat: Gyu-
lai Pál. 

2. Számtani rejtvény: 3 óra 32 
perc 44 mp.-kor. 

3. Rejtélyei! írás: Keresztrejt-
vény megfejtés. 

4. .Számtani rejtvény: 1320 férfi. 
440 nö és 44 gyermek. 

5. Szótagrejtvény: Farkas , Edit. 
Daru, Adám, Kerék, Só, Ar, 
Róna, Iparos: Fedák Sári. 

Pfim^pcsr* 
A megfejtéseket két hét 

múlva közöljük. A megfej-
léseket a lapnak -az illető 
városba való érkezésétől 
számitolt 12 napig adhatók 
postára. Budapesten szemé-
lyesen is bedobhatók ti 
szerkesztőségben (Erzsébet-
körut 43) és a könyvesbolt-
ban (Erzsébet-körut 29) el-
helyezett „Rejtvinyládá"-

ba. A levelek címoldalán 
feltűnően kell jelezni : 
„Rejtvény rovat". 

Jutalmat nyertek közlésre 
alkalmas Rejtvény. Minden 

kezdet nehéz, Talan-telen. 

Ne bántsuk egymást é s Ke-

resztrejtvény beküldők, va-
l a m i n t azok, akik az e 
számban közölt megfejtése-
ket helyesen küldték be 
(tekintet nélkül arra, hogy 
előfizetők, vagy példányon-

kint vásárlók). 

Az ajándékokat vidékiek-
nek kiadóhivatalunk pos-
tán küldi el. Pestiek kellő 
igazolás mellett átvehetik 
Erzsébet-körut 29. szám 
alatti könyvesboltunkban. 
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Két-két könyvet nyertek: 
Singer Rózsi, Újpest . Virág-u. 39. 
Kecskeméti László. Budapest, 

Kertész-u. 13. II. 5. 
Kumann Irénke, Fudapest . Ele-

mér-u. 30. {. 15. 
Steiner Lili. Budapest, Vőrös-

marty-u. 7. I. 
Gágó I rma. Újpest. Rákwzi-u. 

26. szám. 
Scheiber Olga, Nagysimonyi, 

Vas m. 
Konrád Juliska, Apatin, Báoscop 

(Jugoszlávia). 
Horovitz József, Heves, Szere-

lem-u. 77. 
'Przybilla L-né, Eudapest. Ezrc-

des-u. 5. 
Merger Kálmán, t a i a Mare, Str. 

V. Lucacin 83. (Románia.1 
Gang Józsa. Györ. Mészáros-ma-

jor 7—11. 
ö t doboz 

M e i s t e r 
féle terpentines szappant: 

Engelmann Jcnóné. Budapest, 
Uri-u. 33. f. 2. 

Egy doboz 
St í l h m e r 

bonbon - különlegességet (mult 
számban közölt keresztrej tvé-
nyért) : 
Rosenthal Imre. Szeged, l e r l in i -

körut 20. 

A Zwack likörgyár ajándékát . 

O r a n g e a d e 
szörpöt : 
Kondor Géza. Budapest. Nádor-

utca 4' (Wiener Bankverein") 
Fél tucat 

Dr. N o s e d a 
szappant, szabadalmazott szap-
pantartóval ; 

Csán>vi János postamester, 
E'ajaszentistván 

Egy nagy rad világhírű 
H e r a ? 

téliszalámit : 
Vermes József, Erzsébet-körut 

30. szám. IV. 36. 
Többeknek: Keresztrejtvény 

Újság . cime: • Keresztrejtvény-
könyvtár, Andrássy-ut 66. — 
Bosszúság. A 9-ik számban kö-
zölt kersztrej tvényben a viz-
szintes 19 helyett 18 szedtek. 
K. J. Pécska. 1. Mellékmeg-
fejtés alatt azt értik, ha egy 
rejtvénynek több megfejtése 
van. A „fő"-megfej tés az, amit 
mi közlünk, a többi lehetséges 
megfejtés a „mellékmegfej tés" . 
Különben rövidesen kezdeni fo-

gunk egy olyan rovatot, ame-
lyiknek ez lesz a cime-í Dupla, 
vagy semmi". Ebben csak 
olyan rejtvényeket közlünk, mc-
lyeknçk legalább két. vagy több 
megfejtése van. 2. Nagyon saj-
nálom, de levele elveszett. — 
M. Éva, Bpest. A megfejtés be-
küldésének legegyszerűbb -módja 
beküldeni, mint ahogyan mi kö-
zöljük a megfejtéséket. — For-
tuna. Amint lát ja, már sorra 
kerülnek. A „Já tékok" rovatba 
küldött apróságokat nyomban 
közöljük. Betű és képrej tvény 
csak bizonyos idő mülva kerül 
sorra . — K, Irénke, Bpest. 
Igaza van; utána néztünk. 
L. L., Nagyvárad. Pásztor kol-
légája elvesztette a fogadást; 
azonban a jövő évben feltétle-
nül velemegyek: lehet, hogy 
már a nyáron. — L. Gy., Sze-
ged. Kedden délelőtt vagyok a 
szerkesztőségben. A másik dol-
got is megpróbálom megindíta-
ni. — Sz. Dezső, Felsőbánya. 
. .Családi" kr i t ikájáér t fogadja 
köszönetemet. Levele . a 4-es 
szám megfejtésével még időben 
érkezett; beszámítottam. — K. 
László, Carei Mari. Illetékes 
rovatoknak megérkezésekor át-
adtam. — „önérzetes." Rovat-
vezetőnk fentar t ja azt a jogát, 
hogy a beküldött rejtvényen 
javítson. 

Betű- és képrejtvények 

(Singer Magda, Budapest) 

SÉG 

(Singer Magda, Budapest) 

(Engeimánn Sárika, Bpest) 

S 

MEGFEJTÉSEK: 

1. Szivárvány 
2. Népszínház 
3. Alperes 
4. Kéz kezet mos 
5. Belvárosi Színház 

Pótlórejtvény : 

Aki mer az nyer. 
A helyes megfejtők közül 

1—1 jutalomkönyvet nyer-
lek : 
Kecskeméti Erzsébet, Buda-

pest, Kertész-u, 43. II. 5. 
Kepes Marienne, Újpest. Vil-

lasor 22. 
ifj. Gönczy Kálmán, Buda-

pest, Lágvmányosi-u. 20. 
Kiss Sárika, Dunapentele 
Szabó Dezső, Újpest, Ar-

pád-u. 48. 
Müller Mihályka és Editke, 

Srbobran (Jugoszlávia). 

és a Glasner Miksa rl. ké-
szítményét, 

H e r k u l e s 

gyermektápszer és kétszer-
sült csomagot: 
Radó Péter Márk, Győr. 

Korvin-u. 11. 

Ü Z E N E T : 
A megfejtéseket ugy kell 

beküldeni, mint ahogyan 
ini közöljük a „ Megfejté-

sek" rovatban. Nem szüksé-
ges tehát az eredeti rejt-
vényt is lerajzolni. A boríté-
kon jelezni kell, hogy ..Fej-

törő gyermekeknek". Ahány 
rejtvényt közlünk, annyi a 
jutalom. Egy rejtvénymeg-
fejtés beküldésével is' lehet 
nyerni. Aki jó munkát küld 
be, annak rejtvényét, nevé-
vel ellátva, közöliük. 
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K I H O G Y A I ? 
(Uj játék a Színházi Életben.) 

..Madarat tolláról, embert barátjáról is^ 
merheted meg" — mondja a közmondás; 
ezt kibővíthetjük azzal (tekintettel arra. 
hogy a mai nehéz világban nem minden-
kinek van barát ja) , hogy a foglalkozása, 
társadalmi állása annyira ráüti bélyegét 
mindenkire, hogy mozdulatairól, cseleke-
deteiről, beszédének stílusáról kitalálható, 
hogy ki kicsoda. 

Mindenki más szemszögből nézi a dol-
gokat. Klasszikus példa erre Karinthy 
Frigyes „Igy láttátok ti" cimü könyve, 
melyben mindenki máskép látja, hogy 
milyen a háború. 

A magyar nyelv gazdagsága minden 
más esetben is bő teret nyújt a különféle 
szójátékokra, de ugyanazon fogalomnak 
máskép, más szóval való kifejezésével 
(hangárnyalataival) csaknem egyedülálló 
az összes nyelvek között. 

Például a verésre: ver, rug,- vág, bök-
dös, iit, agyabugyál, kiporol, móresre ta-
nitja, eldöngeti, elhegedüli a nótáját stb. 
stb. szavak vannak. 

Az emberek megjátsszák azt, hogy mit 
mondanak. Az a ragyogó arc, ahogy sze-
relmünkről, a lemondó arc, mellyel jövő 
terveinkről, a rajongás, mellyel a munka-
időmeghosszabbitásról beszélünk, talán 
beszéd nélkül is kifejezi, megjátssza a 
gondolatot. 

Dç „minden máskép van". 
A suszter a cipőt nézi, a szabó a ruhát, 

a kalauz a jegyet, a költő (talán?) a ta-
vaszt, a nők egymás r u h á i t . . . 

Ugyancsak mindenki máskép fejezi ki 
gondolatait. Ma Julius Caesar szavait 
(verii, vidi, vici) máskép sürgönyözné meg 
az illetékes hadvezér. 

Minden máskép van. 
Nézzük például, hogy az M. A. V. betű-

ket ki hogyan olvassa:' 
A lekésett utas igy olvassa: M-ásikra 

ci-csorogva u-árhatok. A nászutasok : 
il/-együnk rf-lomszerűen V-elencébe. Kis 
állomás főnöke: M-ár ó-thelyezhetnének 
i>-alahová. Kíváncsi utas az állomáson : 
íV-elyik o-llomáson y-agyunk ? A szeren-
csétlen karambolista: M-ásvilágra rí-tszál-
litó ü-állalat. 

Minden máskép van . . . 
Az utánzómüvészek úgyszólván jobban 

játsszák meg az illető mozdulatait, élet-
l.űbben utánozzák a kiejtését. 

De „verba volant, scripta manent", leg-
jobbán mégis csak a szavakkal való jel-
lemzés a legtalálóbb s legmaradandóbb. 

Tág teret ad e szellemes variációknak, 
hogy ki hogyan fejezi ki magát ugy, hogy 
a jellemzésből rá lehessen ismerni foglal-
kozására. 

Például: 
Ki hogyan megy tönkre? 

Gramoíontulajdonos —- lejárja magát. 
Favágó — tönkre megy. 
Hajós — zátonyra kerül. 
Sakkmester — feladja a játszmát. 
Kártyás — bemondja az ultimót, 
Urileánv — félre lép, stb., stb. 

Ki hogyan lesz dühös ? 

Libásasszonv — epét hány. 
Hajóskapitány — kijön a sodrából. 
Villanyszerelő — szeme szikrázik. 
Palikus — méregbe gurul, stb., stb. 

Ki hogyan verekszik? 

Az orvos —: ad egy mellport. 
Az ügyvéd — lenyúzza a bőrét (nem a 

sajátját) . 
A korcsmáros — kupán vág. 
A szakácsnő — odasóz. 

Ki hogyan szólal meg halála előtt, 

ha csak egy főnevet mondhat'? 

A kinai — Párizs (pá-rizs!) 
Az orosz — Szentpétervár (Szent Péter 

vár). 
Török — Korán. 

Ki hogyan hal meg ? 

Házmesler — beadja a kulcsot. 
A szabónak — elszakad élete fonala. 
A tragikus hős — szörnyű véget ér. 
Az Athenaeum — kiadja a lelkét. 
A kovács — elpatkol 
A kertész — fűbeharap. 
A kis gyermek — eljátszotta már kisded 

játékait. 
A pék — megette kenyere javát. 
Az órásnak — ütött az utolsó órája. 
A lámpagyujtogatónak — az örök vilá-

gosság fényeskedik. 
A hajós — boldogabb hazába evez. 
A boldogtalan — megboldogul. 
A búvár — örök álomba t.iaerűl-
A szobalányt — az Ur magához szólítja. 

Ki hogyan Vall szerelmet, ki hogyan 

kereíwpénzt, ki hogyan hazudik, ki ho-

UyanWLérdi „hogy van?", ki hogyan beszél 
a végrehajtóval, ki hogyan rendel a ven-
déglőben; ki hogyan ad borravalót, ki 

hogyan mondja, hogy az egyetlen okos 
dolog a rejtvényfejtés és csinálás, ki ho-
gyan stb., stb., stb., ki hogyan fejezi ki, 
hogy az élet célja az lett volna, hogy azt 
a pár kiló csokoládét, likőrt és egyebeket, 
amit a többiek nyernek, ő nyerje meg, 
a felsorolt példákat respektáló, vagy nem 
respektáló, de szellemes kihogyan-sorozai 

beküldésével. 
Grätzer József. 

(„Kiho«yan"-sorazatokat tartalmazó leveleken szintén azt kell Jelezni : „Rejtvényrovat".) 
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6 4 O L D A L O N 
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A JEGYPENTÁR TELEFONJA : JÓZSÉF 121-72 

Egyes szám ára Budapesten és vidéken 80 fillér. Vidéki pályaudvarokon 80 fillér. Előfizetési 
ár Budupesteu és vidéken Vi évre 8 pengő 

Ausztriában egyes szám ára 1 schilling, előfizetési ára negyed évre 10 schilling. 
Főbizományos: Wenzel Sipek ,.Expedition der Ungarischen Tageblätter" Wien, IV., Wey-
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Jugoszláviában egyes szám ára 12 dinár, előfizetési ára >4 évre 130 dinár. 
Főbizományos: „Literaria" könyv- és hírlapterjesztő-vállalat, Mavro Heuinann, Subotica. SHS. 
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Csehszlovákiában egyes szám ára 7 cK, előfizetési ára M évre 80 cK. 
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Vezérképviseld: Georg Bakoniji, Wrlin-Charlottenburg, Mommsenstrasse 51, Gth. IV. Tr . 

Telefon: Bismarck 2681. 
Amerikában egyes szám ára 20 cent, előfizetési ára % évre 2 dollár. 
Vezérképviselő az Északamerikai Egyesült Államok részére: Kerekes Bros. N. 2i>8. East 8U 

Street. New York. — Bizományosok: Bucnos-Ayres: „Magyar Szó" Cordola 817. Los Angeles: 
Jean Levy, Westen News Staud Box. 604. Arcade Station. 

A többi államokban egyes szám ára 20 cent, előfizetési ára % évre 4 dollár. 
Az előfizetési dijak Magyarországról postautalványon küldhetők, vagy pedig átutalhatók a 

Színházi Élet 41.856. sz. postalakarékpénztári számlájára. Külföldről az előfizetési dijakat bank-
átutalás utján, vagy pedig főbizományosaink utján kérjük. 
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