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HOTEL WEISSES RÖSSL 
GRIES AM BRENNER (1200 m.) 

A »Weisses Rössl« gyönyörű napsütéses he-
lyen fekszik. Ez a napnak a háza. Déli hő-
mérséklete a ház körül 45 fok melee. Nyuer-
seékek kellő mennyiségben vaunak. A hó-
viszonyok egész télen At biztosak és decem-
ber 20-tól állandóan síkurzusok vannak álla-
milag vizsgázott tanitók vezetése mellett. 
Túrá-ktti oa: megbírható hegyi- és sivezetíik 
állnak a háziban rendelkezésre. A »Weisses 
Rössl«-ben az élet nagyon változatos, koncer-
tek. tarka esték, híres Schuhplattler és tánc-
estéit gondoskodnak a közönség scórakozta 
fásáról. A vendégfogadó minden kényelmet 
nyie.it. Hatvan ágy, központi fűtés és folyó 

Kilátás a Hotel Shrenbachhfihe tsfrasx&ról 

Hotel Ehrenbachhfihe ci8oom> 
Hegyiállomás Hahnenkammbahn 

Kitzbühel-Tirol 
Alig szűrődik egy napsugár a téli nagyváros 

terhes ködtakaróján keresztül és a Hahnen-
kamm-on még a télforduló idején is 7 órán 
keresztül tüzel a napfény.! A hótakaró szinte 
vakit és visszfénye megbarnítja a nagyváros 
boldog szökevényeinek arcát. 

Bütel és Leiten, Kitzbühel körül szánkán a 
kezdők síparadicsomához vezet a Schwarzsee 
krlstálytükrán keresztül és a Winterholz a téli 
turistáknak a Hahnenkammra mutatja az utat 
egészen az Ehrenbach-Höheig. Ez a hegyóriás 
egy híres vendégfogadónak adott nevet, a Ho-
tel Ehrenbachnak. Mint hatalmas névtestvére, 
sziklaszilárdan áll ez a kiemelkedő ház, sötét-
barna teraszaival, amelyeken a pihenni vágyó 
alaposan kilustálkodhatja magát a téli napfény-
ben és ragyogó társastermeivel, szobáival, 
amelyek egy nagyvárosi luxusszállodával vete-

NAUDERS * 
(1400 m) T i r o l i E n g a d i n 

Hotel Post 
E l ő k e l ő c s a l á d i p e n z i ó . 
Kitűnő nemzetközi konyhájáról híres. 

G ALTÜR 
Alpenhotel Fluchthorn 

H legutóbbi vívmányok sze-
rinti legnagyobb komforttal 
felszerelve, polgári árak mel-
lett. Reggeltől estig sportolás 
— estétől reggelig táncmulatság ( 1 6 0 0 m. ) 

Galtür (1600 m) 

HOTEL ALPENROSE 
Polgári ház, hideg-meleg folyó víz 
a szobákban időszerű árak mellett 

Qemsen" 
Első s legrégibb ház 120 vendégszobával, bal-
konok. fürdők, garázsok, kedélyes haji, olvasó-
és Írószobával, szép étterem, nagy park. Híres 
konyha, gondos vezetéssel. 

SE 
Seinmerlng legmaga-

sabb pontján fekszik é« 
begyes tornyaival eg\ 
középkori vár benyomá-
sát teszi. Nagyszerű csa-
ládi penzió, a legideáli-
sabb, csendes otthon. 

A Silbererschlössl Pen-
sio diétás, normál és fo-
gyókúrás konj-hája egya-
ránt kitünö. Közös és ét-
kező termei régi várkas-
télystílusban vannak berendezve, a pihenők 
számáru fedett fekvöcsarnok áll rendelkezésre. 

A Silbererschlössl Pensiónak egyre több a 
visszaitérő vendége, mert a télisportolók szá-
mába is a legideálisabb. Alti egyszer megláto-
gatta ezt a penziót, nem kívánkozik többé más-
hová. BÉRLŐJE: FRANZ MARX elismerten 
kitűnő szakember. 

, HOTEL S I N G E R 
B E R W A N G 

(1336 m) 
' I n n s b r u c k t ó l 2 -ó rány i ra , a ha ta l -

mas Zugsp i t ze " közvetlen közelé-
ben. Napos fekvésű szál ló . Előkelő 
modern komfor t . — S l tan fo lyam. 
Jégpálya. — Ul t rav io le t t napfény 



B É C S I KALAUZ 
([Restaurant- űearoom- (Bar 

J {Husaren 
tűim, l. lOtihburggosse 4. STul. 3t. 20-0-81 
Magyar-franola konyha. — Vezető : IQNAZ 
DIENER. Cazelött HOTEL SACHER BARD 

magyarok találkozóhelye 
a zenés, éne- ( T S , W i e n I. 
k e s és t á n c o s Zs l ö / É T B a l l g a s s e 3 
Flsőrangú k o n y h a O lcsó árak . 
Tul. : Rita Melier és Fel ix D a u s l g 

<Sden~(Bar 
(Wien 

/T2 , . / . , , / a régi híres, 
(Decsi specialitas ! legelőkelőbb 
^ ' H e u r i g e r 

Ç?epi (TTlanhart 
Q R I N Z I N Q , C o b t m l g a * « s I S . 

Tel. B 14-0-S4 
Naponta zene és ének. Saját termésű és 
specialis borok. Hideg és meleg konyha 

tfíotel J e France 
ölsőrangú 
családi háj 
L e s m o d e r n e b b komfort . Idő-
szerű Arak. Wien. I> 8 c ti ot-
tanring 3, Te l . : A. 1 7 - 5 - 7 5 

Az I t t hirdetett helyekről minden f e l v l l á g o s í -
t á s t ís prospektust szívesen ad a SZÍNHÁZI íLET 
UTAZÁSI OSZTÁLYA, ERZSÉBET-KORÚT 7 . SZÁM 

Gutenbrunn szanatórium Baden 
WIEN MELLETT, a fürdőváros közepén, színházak, mozik, kürpark, játékkaszinó, bécsi autóbusz és villamos 
szomszédságában, t ö b b h o l d a s ő s p a r k b a n , aho l üdül , gyógyul á s szórakoz ik a legúr ibb t á r s a s á g b a n 
kitűnő magyar orvosok felügyelete mellett. Előjegyzéseket elfogad pengőfizetés-
sel a Budapesti állandó iroda : KISFALUDY-UTCA 5. TELEFON : 45 -9 -86 . 

C S O R B A T Ó 
j a H H H M B m H M M I 

A hajdani gleccserek-
ből alakult tengersze-
mek, a gyönyörű hegyi-
tavak, a sűrű fenyvesek, 
a remek éghajlati viszo-
nyok és a feledhetetlen 
tájak teszik messzeföl-
dön híressé és közis-
mertté a Magasi Tláitrát 
és ennek különösen 
egyik legmagasabban 

fekvő csúcsát, Csorba-
tót. Ez a Tátra ékessége 
és erre büszke is, aki 
megjárta és fent volt a 
Tátrában, feltétlenül el-
meséli, hogy Csorbatón 
is voltam. 

Kevesen tudják azon-
ban, hogy ezen a gyö-
nyörű helyen az utóbbi 
években épültek a leg-
modernebb szállodák, 
amelyek minden kom-
forttal, a legnagyobb 
luxussal fel vannak sze-
relve s az üdülőknek vi-
lágvárosi kényelmet 
nyújtanak. A gyönyörű 
kilátású szobák, melyek 
a Csorbató déli részére 
nyílanak, a francia stí-
lusban épült és berende-
zett luxus éttermek, a 
gyönyörű kis bár, ahol 
nanonta este a környék-
beli előkelőségek össze-
gyűlnek. hogy a napi 
sport után hangulatos 
zene mellett néhány órát 
töltsenek, mind-mind 
csak fokozzák ezen re-

mek hely népszerűségét. 
Sok lenne felsorolnia 

számtalan előnyt és a 
nagy előzékenységet, 
amit a fürdőigazgató-
ság a vendégeknek 
nyújt, erre vonatkozó-
lag részletes felvilágosí-
tással, igen kedvező 
fizetési' feltételeikkel a 
Színházi Elet utazási 
irodája kész/ségigel szol-



Napfény — Virágok — Sportok — Szórakozások 

MŰVÉSZETEK, SPQRT 
MONDAIN ÜNNEPSÉGEK 

KERESSE FEL AZ ÚJ G Y Ö N Y Ö R Ű 

S A L O N 

SAVOY-HOTEL HOTEL M I R A M A R E 
A LEGÚJABB ÉS LEGMODER- l o d a , Min'-
N E B B ÖSSZKOMFORTTAL!! den komfort. — Elsőrangú ellátás. Pensio 
« _ ». » . « j « . . - í - a , 40 lírától. Igazgató E.Morgano,a Hotel 
P E N S I O 4 8 L I R A T O L Regina, Quarnero Abbazia volt vezetője 



SAN REMO AZ OLASZ RIVIÉRÁN 
HOTEL 
WEST-END 
A S T O R I A 
N a p o s f e k v é s 

•
Kert-ki létás a 
t e n g e r r e 

P e n s i o 35 lírától 

•
Fürdőszobá-
val 45 lírától 

M a g y a r u l beszélnek! 

HOTEL ROYAL 
A L E G E L Ő K E L Ő B B H Á Z 
A S T R A N D P R O M E N Á D O N 

P E N S I O 5 0 L Í R Á T Ó L 

LGRAND HOTEL 

ONDRA 
Corso Impératrice. — S A N R E M C 
I. rendű ház. Déli fekvés, kilátással a ten-
gerre. Minden komfort. Penzió 33 lirától 

A leggyönyörűbb, tengerre néző déli fek-
véssel. Pensio 35 lirától, privát fürdővel 45 
lirától. Tulajdonos: Cav. LUIGI RAVIZZA 

^ l f w r t r f 

Délifekvésü 
családiház. 
Minden komfort. 
Közel a sétányhoz. 
Penzió 30 lirától 

Csendes d é l i fekvés. Közel a 
Casinohoz, 50 szoba folyóvízzel. 
Minden komfort. Pensio 30 lirától 

S2Ë ETRANGERS 
Csendes, központos déli fekvés, k l l i -
tAssal a tengerre. — Nagy kert. — Köz-
ponti f ü t é S i - Fürdő. — Lift. — Terasz 
Minden szobiban hideg-meleg folyóvíz. 
Egész éven át nyitva. Pensio 30 lírától 

Előkészületben januárvégi 

társasutazásaink 

SAN REMOBA ÉS CORTINA D'AMPEZZOBA 





' I) léínbtr 31-én került színre Budapes-
ten a Szilveszter- című óriás revü effy-
11 ill >• szereplővel. Szövegít irta a jó-

kedv. enéjét szerezték a világ összesslá-

gerkomponistái. A táncos és zenés szín-
játék díszletei méltók voltak a nagy-
szabású elgondoláshoz. Egyszerre <m e ty -
időhen ezer és a ie r színpadon folyt i 

miit a! vány. maguk, a bu-
dapesti;' utcák mint egy 
óriási, forgószínpad egy-
másba' illesztett részei szol-
gálták a cselekményt és 
ontották a szereplőket. 

Mint jól megkonstruált 
darabokhoz illik, az első 
felvonás adta az expozí-
ciót. Ez az esti tíz órától 
fél tizenkettőig tartó rész 
meglehetősen csendes volt, 
de harmonikus vidámságá-
val már sejteni engedte a 
második felvonás kirob-
banó sikerét. Ez a felvonás 
rövidebb, de hatásosabb 
volt az elsőnél, féltizenket-
tőtől pontosan tizenkét óra 
egy percig tartott . I t t jött 
az első nagy függöny: « 
sötétség. 

A harmadik felvonás po-
koli m alaosi vitással kezdő-
dött, kéményseprők és fe-
hérruhás szakácsok felvo-
nulásával folytatódott. 
Ugyanekkor a szabadtéri 
színpadok fődíszletniestere 
a stílszerűség kedvéért a 

E S T É L Y W O L F F N E R GYÖR-
G Y É K N É L 

M a r s o v s z k y I v á n n é , W o l f f n e r 
G y o r g y n é , P. M á r k u s E m í l i a , 
R a j n a y Gáborné , P á r d á n y Osz-
k á r , Herczeg F e r e n c , v. Bélriy 

A la io sné . Csa lhó K á l m á n 



gróf Apponyi Terézia, dr. Germán Tibor, 
Wolffner Györgyné, Bajor Gizi és Her-
czeg Ferencz Wolffner Györgyök estélyén 

zainórpadláson kiengedte a 
hópihéket. Ez felfokozta a 
szereplők kedvét, megin-
dult a revü legzajosaibb 
része, amely éjszaka há-
rom óráig tartott . I t t mű-
ködésben voltak Budapest 
összes kéznél levő hangsze-
rei, megtoldva mindenféle 
máskor nem használatos 
zenei alkalmatosságokkal, 
mint papírtrombita, síp. 
autóduda, csókcuppanás és 
pohárcsengés. 

A MAC szflvessteri mulatságán 
ifi. WaMkampí Henrik, Szathmáry Baba, Teresa Ditty, Veress 
Imre ás felesége, FilipoTits Károlyék, Hudoveozky Lászlóék, 

v. Paksy Ernfiék, Bn*ás Béláné, Schimek Arnold 

Szilveszter est dr. Halász Ferencéknél 
Fráter Jenőék, Tárady Lászlóék, dr. Halász Tiborék, Bun Arisztidék, Szmrecsányi Dé-
nesék, Görgey Jordánék, dr. Deák András, Bolváry Ferenc, Stenger Gyula, Mándy Ti-
bor, Saárossy-Kapeller Oszkár, Wenhardt Béla, Kuzhinka Gyula, dr. Discher József, 

ifi. Wahlkampf Henrik, Keltz Jen«, Máriássy Elemér 



Körülhordják az újévi malacot a MAC Szilveszter-estjén 

Matyó- • 
szilveszter . 
a Nemzetiben ^ H 
Eöry Kató, Vizi 
Béla, Somogyi Erzsi, 
Szörényi Sva . Nagy Izabella, 
Tirnár József, M. Iványi Irén, 

Pethes Sándor 

PöVk Marika Szilvesztere a Magyar Színház öltózójében 

A negyedik felvonást 
amely éjszaka háromtól 
reggel kilenc ónáig tartott, 
a revü rendezősége rövi-
den népvándorlásnak ne-
vezte. Úgyszólván az ösz-
szes főszereplők felkere-
kedtek és látszólag minden 
terv és cél nélkül ide-oda 
vándoroltak, letáboroztak, 
továbbmentek, barátkoz-
tak, ettek-ittak, táncoltak 
és egymás nyakába bornl-



Négy szerző újévi álma : 
»Egész ívben Így legyen !« 

László Aladár, Békeffy István, Vadnai László 
ás Halász Imre  

Gaál Franciska boldog újévet kíván édesany-
jának a Margitszigeten 

va, boldogabb ú j esztendőt kívántak az 
ogész világnak. • 

Megpróbáljuk rendszerbe fogdáim a 
nem mindennapi szilveszteri revű ese-
ményeit. Kezdjük talán a magán-esté-
lyeken. 

Rengeteg magánmulatság zajlott lo 

Szilveszter este volt az eljegyzése Nagy György-
nek, a Belvárosi Színház tagjának Veres Emml-
vel, az Andrássy-úti Színház tagjával. A jegyes-

párt Bárdos Artúr kSszöntötte fel 

Pest és Buda villanegyedeiben. A leg-
több persze annyira zártkörű és magán-
jellegű volt, hogy még a legelszántabb 
fotoriporter sem tudta megközelíteni. 

Igen sikerült szilveszteri estély volt 
báró ï!llmari » Györgyék Bcnczur-utcai 
palotájában. Mintegy huszonöt-harmin-



A szilveszteri pendlibajnoko 
Hacsek és Sajó — KomlosViln 

^ g l és Herczeg Jenó 

can vet tek részt az esté-
lyen, többek közt Oelll 
P á l f f y Dénes és felesége, 
Cséry L a j o s és felesége, 
Létay Ernőék , Oeltl Aladá-
rék, Fellner Pá l . 

V ladár E rv inek szilvesz-
te r i v a c s o r á j á n » Buda-
pesten időző külföldi dip-
lomáciai tes tüle t t a g j a i 
ve t tek részt. Nagyon sike-
rü l t és h a n g u l a t o s estély 
volt. Wolfner Györgyékinél, 
a Tá roga tó -u t cában . Larn-
pionos j a p á n k e r t , s r amml i -
zene fogad t a a vendégeket , 
sőt egy igazi kéményseprő 
is, aki r egge l ig k i t a r to t t 
az i l lusz t r i s t á r s a s á g mel-
let t . Ot t vo l t ak : gróf Ap-
ponyi Teréz, dr . Germán 
Tibor, Bajor Gizi, Herczeg 

Éjfél a Vígszínház öltözőjében : Hegedűs Tibor, Ágai Irén, 
Rajnai Gábor, Székely István, Gál Ernő 

SZÉP A VH. AG 

Ferenc, Marsovszky Ivorné . 
Párdány Oszkár, Márkus 
Emil ia , Rajnai Gáborné, 
vi téz Béldy A la jos és neje, 
Csathó K á l m á n , Aczél Ilo-
na, Paulay Edéné, Endrödy 
Béla. 

Hatvany Li l i bá rónő pa-
l o t á j á b a n a ház iasszonnyal 
együ t t tizen ké t t agú tá rsa-
ság ünnepe l te az ú j éve t : 
Perczel Ju l i ska , Hatvany 

Szilveszter Bársony Rózsi öltö-
zőjében: Verebes Ernő, Bársony 
Rózsi, Turay Ida, Verebesné és 

tíékeffy 

Â Király Színház direktori szo-
bájában. Középen Sziklay Jenő 

és felesége Patkós Irma 



Előre ittak a medve bőrére, a Harmes-íilm »Köszönöm, 
hogy elgázolt« cxmü filmjének szereplői és szerzői: 
Mártonffy Emil, Szlatinay Sándor, Németh Sári, Sass 

László, Erdélyi Mici, Ráday Imre és Adám László 

Tiz üveg pezsgő és két jegyespár: 
Kardos László, Pasternak Lenke, Hermann 

Kosterlitz és Király Kató 

V i J H K " 
A Rádiusban Pásztor Béla pezsgővel fogadj, 

Honthy Hannát és Titkos Ilonát J ^ 
Paflernakak szilvesztori estélyének fináléja 

Hegedűs Ferenené, Pasternak és Pasternakné 



Budai-Goidberger Antalok és dr. Györgyei K&rolyék a Moulin Roueeban 

Tánc a 

m 

A legtöbb luftballonja a Japán-
kávéházban límirv Jucinak volt 

Antónia, hefceg Kinszky Ulrichné, őr-
gróf Pallacicini Györgyné, gróf Széche-
nyi Irma, Festet ich György herceg, Fes-
tetich Domonkos gróf, Széchenyi Zsig-
mond gróf, Harsányt Zsolt, őrgróf Pal-
Iftvicini György és Feiks Jenő. 

Zártkörű és családias jellegű estély 
volt dr. Halász Ferencéknél, Scáb Jáno-
séknál. Rendes Ervinéknél, Palló Imré-
iknél, Heinrich Frigyeseknél, Petri 
Lászlóéknál. Nagy Imrééknél, Adám pro-
fesszornál, herceg Ortescalchi Károlyék-
nál. > 

A színházak és mozik Szilvesztere rend-
kívül vidám és zajos volt. Az Operában 
a Denevér második felvonásbeli koncert-



•Fésiek«-ben 

jét építették ki nagy kabarévá. A Nem-
zeti Színházban nagy matyó-m-ilatás, 
volt. A Vígszínházban éjféli előadásnak 
a Születésnapot adták. Az éjfél stíluso-
san abban a pillanatban köszöntött be, 
amikor Mdly Gerő a színpadon pohárral 
mulat, a béuékát azonban Góthné kö-szön-
tötte a közönségre. A Magyar Színházban 
a Vadvirág ment. Tekintve, hogy majd-
nem minden szereplő pendlizett, volt tíz 
oerc a második és harmadik felvonás 

Balta Lici és férje. Félix Joachimson a Royal-
étterem újévi malacával 

Szilveszter Gundelnúl 



Báró Prónay Györgyék, Follner 
Alfrédék, gról Khuen-Héder-
váryék, iij. Horthy Miklós és 
társasága. Asbóth Miklós, báró 
Prónay Gábor a Parisien Grill-

ben 

é p p ú g y , m i n t a Terézkör-
ú t tban , a pemlli több zök 
kenőt okozott, a késés-
rekort ler Boros Géza lett, 
aki összesen hét jelenését 
késte le. A K i r á l y Szín-
ház b á r j á b a n a. szegediek 
m u l a t t a k a pest i pub l ikum 
assz isz tenc iá ja mel le t t , de 
vidám élet u ra lkodot t a 
Boyal Revü Sz ínházban és 
a Beth len- tér i Színház-
ban is. 

A mozik ór iás i szilvesa-

Márkus Alfrédék a Royalban 
szilvezteresztek 

kőzött, amikor Rükk Ma-
r ika egyedül mula to t t pezs-
gő és g ramofónszó mellet i 1 
az öltözőjében. Az Operett * 
sz ínházban é j s z a k a i kabaré 
volt, i t t a Szilvesztert Bár-
sony Rózsi ö l tözőjében ün-
nepelték a színészek és az 
igazga tóság . A Belvárosi-
ban előadás u t á n a Belvá-
rosi Színház Barátai bált 
rendeztek; a l eghangosabb 
volt a Szi lveszter az And 
rássy-út i Sz ínházban, ahol 

Bársony Rózsi és báró Prónay 
Gábor a Grillben 



Pezsgő-fürdő üundoNterraszán 

az 
téri kabarékat rendeztek 
Szilveszter tiszteletére. 
Ugyanígy a nagy kávéház 
zak, éttermek, ibárok és lo" 
kálók is. Minden helyiség1 

zsúfolva volt. A jókedv ki-
áradt az utcára és az ut-
cáról vissza a helyiségek-
be, végül, amikor a lám-
pákat már rég eloltották, 
a pesti társaság okosai a 
«ok szilveszteri pezsgő után 
magukat hűtöttéka Pezsgő-
fürdőben és a medence vi-
zében állva rákös'zöntötték 
Budapestre és az egész 
világra: 

— Boldog ú j évet ! Hajnalban 

Pináié : a Pezsgőfürdőben 

B H H 
(Fotografálták: László, Seidner. 
Qyenes, Schiffer, Demjén, Punka) 
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Az ünnepi hét két legjobb filmje 
»Elegancia 1935« és »Viva Villa« 
nem konkurrálnak egymással, any-
nyira különbözőek. Mindkettő tö-
kéletes a maga nemében. Kará-
csony napjának délutánján, puly-
kával, mákos-dióssal és rosszaka-
rattal telve ültünk be az előadás-
hoz, de percek alatt megszelídül-
tünk. 

Az Elegancia 1935 ugyan revü, 
de a meséje olyan ügyes, hogy víg-
játéknak is bátran beillenék. Wil-
liam Powel, a hős, csirkefogó, ka-
landor, ezermester. Csomó zseniá-
lis, légből kapott vállalatot alapit, 
melyek pillanatokig csillognak és 
semmivé lesznek, mint a szappanbu-
borék. A sors összehozza egy szép . 
kis szőke lánnyal, aki zseniális ru-
hatervezőnő. Üj gondolat: megveszte-
geti az ösSzes nagy divatszalonok 
soffőrjeit, hogy a Párizsból érkező 
ujdomágokat à kikötőből kis kör-
úttal vigyék haza. Azaz mielőtt a 

n w z i l v m k . 
ruhák jogos tulajdonosaik kezébe 
kerülnek, pillanatig megpihennek 
IVilliayi atelierjében, csak éppen 
addig, amíg a kis tervezőnő hamar-
hamar lekopirozza őket. így kerül-
nek aztán az exkluzív, 300 dolláros 
párizsi modellek a 15 dolláros áru-
házak kirakataiba. A turpisság ki-
sül, de Williamnak nem esik baja. 
Az élelmes newyorki szalontulaj-
donosok megbízzák, hogy ezentúl 
az ő számlájukra lopjon modelle-
ket Párizsban. A párizsi lopásterv 
nagyon egyszerű. Sétapálca, mely-
nek fogója kutyafej és a kutyus 
szeme fényképezőgép lencséje. Saj-
nos, a párizsi Szalonok minden 
hájjal megkent személyzete azon-
nal felfedezi, hogy hol van a ku-
tya eltemetve, illetőleg mi van a 
kutyában eltemetve. Most követke-
zik a darab legmulatságosabb része 
— hogyan teremt az éhező, nyo-
morgó William új divatot Pá-
rizsban. Itt végre megtudjuk, ho-



g y an, mért és miből szüle 
tik a divat. Hogy micsoda 
"Ikesei-edett harc, kémkedés, 
reklámhadjárat, zsarolás, 
kútmérgezés eredménye 
az az egyszerű kis ru-
ha, wmelyet minden 
különösebb emóció nél-
kül hordunk hátún- / 
kon. Szerepelnek itt ; 
monsieur Baroque, ai \ 
divatkirály és barát- M 
nője,az ál-orosz nagy-
hercegnő, meg egy 
struccmadárfarmtu- K 
lajdonosa, aki meg-f 
vesztegeti Williamot, 
hogy tolldivatot hoz- \ 
zon be. Mindenki min-x, 
denkit becsap, meg-\ C"*^ 
lop és kizsarol, de oly an \ • \ 
mulatságosan, hogy a 
néző nem jön ki a ne-
vetésből. Persze kísérő-
zene, sőt főmotivWm a 
folyton váltakozó ruha-
csodák hosszú sor,a. A 
tollas kreációk csak 
színpadra valók, de a 
nagyhercegnő minden 
egyes ruhája tündér-
álom. Különösen a fe-
ketebársony, melyben 
sajnos olyan gyorsan 
és nyugtalanul mo-
zog, hogy nembirtuk. 
— Willam példáját 
követve-lekopirozni, 
Aztán az első párizsi 
bemutatón van egy 
szatén és csipke tea-
gown. Ezt se utasíta-
nánk vissza. Sajnos, nem, 
is jövünk abba a hely-
zetbe, hogy visszautasíthassuk. 
Sajgó szívvel hagytuk el a Bádius 
épületét és siettünk a Scalába. Itt 
olyan tolongás és kézitiDsa folyt, 
amely méltó volt az elkövetkezendő 
mexikói forradalomhoz. Egy öreg 
úr leütötte kalapunkat, egy másik 
a sötétben torkon ragadott, abban a 
hiedelemben, hogy nyakunk a szék 
karfája. 

Mindezek dacára élveztük az ott-
létet, mert a Viva Villa grandiózus 
film. Valami egészen hallatlan szí-
nészi teljesítmény. Wallace Beery 
megérdemli, hogy Chaplin mellé 
sorozzák. Olvasó, tetszik tudni, 
hogy kik voltak Pancho Villa és 
Francesco Madero? Ne tessék pi-
rulni, mert mi se tudtuk egészen 
pontosan, hanem szépen utánanéz-
tünk a lexikonban. Tehát Francisco 

. . . a Viva Villa grandiózus 

Madero 1873-ban Született és 1913-
ban gyilkolták meg. Tudós volt és 
idealista. Szelíd, jóságos, felhőkben 
élő lény, aki az emberi jogokért küz-
dött a zsarnok Diaz ellen. Elfogták, 
börtönben ült, Texasba száműzték, 
onnan hívták vissza hadseregbe tö-
mörült hívei. 1911-ben választották 
elnökké. Ideáljait nem bírta megva-
lósítani, mert Mexikóban jósággal, 
Szelídséggel nem lehet érvényesülni. 
(Mondják másutt sem.) 1913-ban tört 
ki a Huerta-féle katonai forrada-
lom, melynek kitörésekor Madera 
volt az első áldozat. Panpho Villa 
1877-ben született és 1923-ban gyil-
kolták meg. (Mexicoban úgylátszik 
a természetes halál ritka tünemény.) 
Atyja szegény, nyomorult jobbágy 
volt, kit fia szemeláttára korbácsol-
tak halálra. A fiú elbujdosott a he-



gyekbe, hires bandita lett belőle és 
Diaz díjat tűzött ki a fejére. A for-
radalom kitörésekor csatlakozott 
Maderohoz és halálmegvető bátor-
sággal vívta ki a győzelmet. A film 
.tulajdonképpen a két ellentétnek, a 
szelíd, szomorú, szentéletű kis tu-
dósnak és a vad, kegyelmet nem 
ismerő, elszfint rablóvezérnek kü-
lönös, Sírig, sőt síron túl is tartó 
barátságát mondja el. A két fősze-
replőn kívül fontos szerepe van az 
intrikus Pascal tábornoknak, aki 
éket ver a barátok közé, aki később 
meggyilkolja Maderot és száműzi 
Villát ás aki végül a bosszúálló 
Villa kezébe kerül. Es kitűnő az 
amerikai újságíró, akit sorsa Villa 
bandájába sodor és aki hasból sür-
gönyzi a Villa-sereg győzelmeit, me-
lyeket Villa kénytelen utólag valóra 
váltani. Női főszereplők Catherine 
de Mille, aki Villa egyik feleségét 
játssza (Villának minden városban 
van felesége) és Fay Wray, aki úri-
kisasSzony, a rablóvezér ideálja. Fay 
Wray a »King Kong«, »Borzalmak 
szigete« és a többi rémdrámában 
szőke, sokat sikong és percenként 
megmentik. Itt barna, Halk *és meg-
gyilkolják. Újra és újra el kell mon-
danunk, hogy Wallace Beery, a vad-
állati kegyetlenség, a gyermeki hiú-
ság, az emberi humor és a zsivány-

becsület fantasztikus keveréke. Olyan 
páratlan, hogy vétkezik az, aki meg 
nem nézi. 

No most gyorsan pár rossz szót a 
Palace rémdrámájáról, melynek cí-
me a »Francia rendőrség titka«. Bár 
örök titok maradt volna. Szól a nóta 
egy sötétlelkű orosz tábornokról, aki 
hogy a letétbehelyezett cáii vagyont 
megkaparitsa, elrabol egy kis virág-
árwslányt és kiadja nagyhercegnő-
nek. A virág áruslányt ötpercenként 
hipnotizálja, a lány apját meggyil-
kolja, a lány vőlegényét elfogja, egy 
orosz hereeget, aki tagadja, hogy a 
lány nagyhercegnő, pokolgéppel el-
tesz láb alól, végül saját barátnőjét, 
aki zsarolni próbál, ugyancsak a 
másvilágra küldi. Itt azonban egy 
kis szépséghiba történik. Táborno-
kunk tavaly azt tanulta a Viasz-
figurák című filmből, hogy az áldo-
zatokat igen csinosan felhasználhat-
juk szobadísznek, ha holttestüket 
viasszal bevonjuk. Ezt teszi elhuny}, 
barátnőjével is, de nem elég gondo-
san jár el, amennyiben, amikor a de-
tektív látogatóba jön, észreveszi, 
hogy egyik viaszfigurából rovarok 
hullanak a padlóra. Folytassuk1 
Ugy-e nem. Ha valaha jogos volt a 
»vacak« szó használata, úgy ez az az 
eset. 

Még kis magánügy. Egy Feri nevű 
kiskorú és vidéki olvasónk, kará-
csonyra igen szép levelet küldött ne-
künk, melyben »Igen tisztelt Kisasz-
szonyom«-nak szólít és »kis kacsón-

csókolja. Hát Istenem... Szó 
sincS róla, jól konzer-
váltak vagyunk és esti 
világításnál még szíve-
sen pillantunk a tükör-
be. Hanem Feri — sőt, 
ahogy aláírja, »hű Feri« 
újévi üdvözlete, mely 
»Igen tisztelt kisleány-
ká«-nak szólít, enyhe 
túlzás. Nem akarjuk Fe-
rit minden illúziójától 
megfosztani, de annyit 
mégis tapintatosan tu-
datnunk kell vele, hogy 
tizenhétévesek már el-
multunk. Es ami na-
gyobb baj: nemcsak mi 
multunk tizenhét, de 
még leányunk is. Saj-
náljuk, kedves Feri, Jva 
tőlünk függne, szívesen 
lennénk megint tizen-
hétévesek. j 

a »Francia rendőrség titka« 
bár örök titok maradt volna 



^ g y a s s z o n y é l e t e 
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Karácsony előtt, aranyvasárnap dél-
után Piroska bement a Belvárosba. 
Autóbuszon utazott a Pasarétről a Vö-
rösmarty-térlg, a kocsi fojtogatóan tele 
volt, de az emberek valahogy Jól érezték 
magukat a zsúfoltságban: mintha törlesz-
kedtek volna egymáshoz. A karácsonyt 
megelőző néhány napnak ez a családias-
gyerekes, békességes és' Jóindulatú han-
gulata a legvadabb időkben is ugyan-
ilyen bűvös volt — az asszony emléke-
zett, hogy 1916-ban a férjével ugyanígy 
gyömöszölődtek a villamoson s a hábo-
rús dultság ellenére az emberek ezekben 
a napokban valamilyen tisztán érezhető 
gyengédséggel tűrték egymás kényszerű 
testi közelségét. Akkor egy őszszakállú 
parasztember és egy gyászruhás idő-
sebb hölgy közé szorult s a férjét egy 
vidáman berontó szabadságos katona-
transzport sodorta a kocsi másik végébe. 
Úgy mosolyogtak át egymásra az em-
beri fejek zegzugos résein, mintha még 
nem is ismernék egymást személyesen, 
de már régóta szemeznének a villamo-
son, ahol mindennap találkoznak. Már 
két gyerekük volt akkor s éppen azért 
Indultak el a Belváros felé, hogy meg-
vegyék a karácsonyi ajándékot. Direkt 
villamosra ültek, mert ez volt a stílsze-
rűbb: aranyvasárnapon elvegyülni a tö-
meggel. Az autót, amelyen hétköznapo-
kon közlekedtek, különben is elkérte az 
asszony anyja: a papa halálozási évfordu-
lója éppen erre a napra esett. Leszálltak 
tehát a villamosról a Deák térnél és 
ahogy most visszaemlékszik, minden 
boltban vdttek valamit: először renge-
teg kedves" majd stupid dolgot a gyere-
keknek, azután a rokonoknak, a bará-
toknak, a cse lédeknek. . . Végül már 
csak vásároltak, anélkül, hogy tudták 
volna, kinek. Valóságos vásárlási mánia 
tőrt ki rajtuk: otthon utólag kellett tör-
niök a fejüket, hogy kinek ad'ják az ék-
szereket, juxtárgyakat, bonbonniéreket és 
parfőmflakonokat. . . 

Amikor most leszállt az autóbuszról, 
hirtelen megállt. Eleganciája, kozmeti-
kai csiszoltsága egy pillanatra még őt is 
megtévesztette, amikor a fényképész 
tükröző kirakatában meglátta magát: 
igen, megszólalásig ő az, a tizennyolc év 
előtti Piroska. Ismerősök Jöttek, köztük 
olyanok, akiket évek óta nem látott és 
elragadtatott tekintetük megerősítette 

boldogító optikai csalódását. Pillanatokig 
úgy érezte, hogy a tizennyolc év nem is 
tőrtént meg, vagy legalább is nem úgy, 
ahogy megtörtént. Most tehát elindult a 
boltok felé, hogy bevásároljon kará-
csonyra, ugyanazzal a mohósággal, 
amellyel tizenhatban, a férjével az olda-
lán De az ékszerészbolt küszöbén hir-
telen megtorpant. Már a kilincsen volt a 
keze és önkéntelenül megnyomkodta a 
retlküljét, hogy benne van-e a pénztár-
cája, amelybe otthon ötszáz pengőt 
t e t t . . . Aztán eleresztette a kilincset és 
majdnem az aszfaltig lelógatta a retl-
k ü l t . . . Kinek vegyen karácsonyi aján-
dékot? Kinek adjon valamit? 

Nincs senki. A fiai felnőttek, garszón-
lakásban laknak, — pénzt adhatna nekik 
l eg fe l j ebb . . . A barátai, akikkel több-
nyire feledésre érdemes heccek, titkok, 
cinkosságok kötötték össze, elszéledtek, 
vagy arterlo-sclerotikusok, vagy hülyék, 
vagy már kinn vannak a temetőben . . . 
Sirkövet állíttasson nekik karácsonyra? 
— Negyvennyolcéves vagyok mégis! — 
ismerte be önmagának keservesen az ék-
szerüzlet előtt és már fel is adta a kará-
csonyi komissiózás tervét. Leszegett fej-
Jel, szinte csoszogva indult vissza az 
autóbusz megállóhoz, miközben megál-
lapította: »Nem az » szörnyű, ha az em-
ber már nem kap semmit, de ha már 
nincs kinek adnia!« Sem karácsonyi 
ajándékot, sem önmagát. Hol vannak a 
f é r j e i . . . a két férfi, akiknek közelségében 
valamiféle tisztázottságot, valamilyen 
véglegességet akart teremteni az életé-
ben? ő k sem reflektálnak sok karácsonyi 
ajándékra, nekik sem lehet adni sem-
mit . . . legkevésbé önmagát . . . Egy év 
se telt el a mohó és diákosan vicCám 
aranyvasárnap után . . . hirtelen, szinte 
parancsszerűen történt, hogy ott kellett 
hagynia a férjét és a gyerekeket. 
Leánykorában túlzásba vitte az origi-
nalitást; sokat utazott, sok mindenbe 
belefogott, írókkal, színészekkel, sport-
fiúkkal, fiatal arisztokratákkal flan-
gált s a raffinált okosság határáig ki-
kóstolt mindent az örömökből és a játé-
kokból, amihez engedékeny bankár-apja 
gazdagsága és társadalmi helyzete csak 
fedezéket és immunitást tudott adni. A 
hirtelen rátört csömör átmeneti állapotá-
ban ment hirtelen férjhez, a derék 
és felfelé törekvő polgárhoz, a di-



vatos és Jólkeres.ft fiskálishoz s hamaro-
san szült is neki két gyereket, mint aki 
vezekelni akar és végleg le akarja magát 
rögzíteni az egyszerűbb, normálisabb, át-
tekinthetőbb élethez. 

De előbb-utóbb kifogyott az ereje és 
türelme, amellyel a temperamentumától 
idegen életmódot mímelte. A férje kifelé 
pesti értelemben vett nagyvilági tem-
pót diktált ugyan; premier, diva-
tos étterem, estély; téli és nyári üdü-
lés és a többi leltári programpont 
szabályszerűen szerepelt a naptáruk-
ban és az órarendjükben, de otthon 
szép, összetolt ágyakban aludtak a nagy 
lakás nyilvánosságtól elrekesztett, pol-
gári hálószobájában s az ügyvéd, ha 
végre egyedül maradtak a négy fal kö-
zött, ingujjas, kedélyes ordlnárésággal 
pihente kl a fárasztó pózokat, amelyek 
fizikailag és idegileg jobban igénybe 
vették, minit a pénzkeresés. Hangosan és 
mindig egyforma modulációval gargari-
zált, mint Babbit, voltak visszatérő testi 
szokásai, elcsépelt szentenciái és viccei, 
álmában szuszogott, a fogát csikorgatta. 
És aztán nem történt velük semmi új és 
semmi több, mint ami e d d i g . . . és únni 
kezdte az egészet, a gépiessé vált nappa-
lokat és é j szakákat . . . Rémes, de már 
azt is únni kezdte, hogy a kisebbik gye-
rek ugyanolyan sorrendben gügyögi a 
buta, pösze szavakat: mamma, dá-dá . . . 
mint a nagyobb ik . . . Előbb közönyt ér-
zett az egész iránt, aztán jött a parancs 
amely elráncigálta az emberek és a tár-
gyak közül, amelyek eddig az életét de-
terminálták. Nem valakiért kellett el-
mennie, nem volt új férfi, kézenfekvő, 
kéznéllevő új m e g o l d á s . . . De úgy érez-
te, hogy a régit egy napig folytatni is 

életveszélyessé vált számára. 
• 

Négy évig élt ezután szabadon és szám. 
látatlanul költötte el a drága időt a tes-
tével és a lelkével való kísérletezésekkel, 
amelyeknek részletelt még most is elker-
geti magától, ha eszébe jutnak. Kifelé az 
első dámák életét élte a híres dámák 
közt, a legjobb társaságban forgott, 
arisztokraták, művészek, diplomaták és 
később diszkréten leleplezett és kirúgott' 
svihákok statiszteriájával, de később 
egyre Jobban megrémült kiszolgáltatott-
sága és az önmagával űzött hazárdériája 
következményeitől. Fáradt, Józan regge-
leken néha magához hivatta a gyere-
kelt, — de ahelyett, hogy megbékélt volna 

tőlük, megrémült, hogy mekkorára nőt-
tek . . , Ijedten nézett a naptárra és a 
tükörbe — s most hosszú ideig nem 
hivatta a gyerekeket. Nem gyerekekre 
van szüksége, szerelemre van szüksége, 
mielőtt még nem k é s ő . . . Harminchat 
éves volt ekkor és elhatározta, hogy 
megkeresi a neki való férfit. Ez a férfi 
homlokegyenest ellentéte legyen a fiská-
lisnak: testileg-ldegileg rendkívüli, ki-
számithatatlan fordulatokkal teli fan-
taszta, ahogy Pesten mondják: 
»V a 1 a k I«, vagy » v a l a k i , a k i -
b ő l c s i n á l n i l e h e t v a l a m i t . . . c 
í g y talált rá a fiatal szobrászra, aki 
ügyes szobrainál is inkább egészséges és 
mégis előkelő férfiszépségével és társa-
ságbeli kvalitásaival vált közismertté. 
Az asszony feleségül ment a szobrászhoz 
és az első hónapokban ugyanolyan mes-
terséges lázzal lovalta bele magát az 
ateller-életbe, mint az első férje mellett 
az anyaságba és a karácsonyi családias-
ságba. A szobor, amelyet róla mintázott, 
nagy sikert aratott a tárlaton — az elő-
kelő körökben divat lett a szobrásszal 
kifaragtatnl a bankárnék, sőt a herceg-
nők mell portré ját . . . Az asszony legbelül 
tisztában volt azzal, hogy férje művészi 
sikerei elsősorban személyi, majdhogy-
nem testi sikerek, de amennyire csak 
tudta, elkábította magát és sokszor ma-
ga is hitt abban, hogy egy fiatal Canova 
az, aki időnként átlátogat hozzá a remek 
férfihálószobából . . . Mert az összetolt 
ágyakat megtartotta az ügyvéd . . . 

A szobrász művészi ambíciói rövidesen 
túlnőttek a városon és az országon: 
Párizsba akart költözni, a világot akarta 
meghódítani, milliókat akart keresni. Az 
asszony előbb némi kétellyel, majd lep-
lezetlen riadtsággal fogadta a hírt: nem 
hítt a férfi világhódító tervének real!-
tásában és legmélyebben féltette a fér-
f it a nagyvilágtól, amelyben még több 
a kósza és a gazdátlan gazdag asz-
szony, aki időnként szeszélyből megfa-
ragtatja a Büste-jét. De ekkor már kő-
zeljárt a negyven évhez és tehetetlenül 
követte a férfit Párizsba, akárhová. 
Évek teltek el így. A Riviérán teleltek és 
Deauvllleban nyaraltak és a szobrász 
egyre több mellportrét faragott, de a vi-
lágot nem tudta meghódítani. Végül 
azonban meghódította azt a bizonyos 
amerikai milllomosnőt, aki egész aktban 
szokta megfaragtatnl a szobrát a szép 
szobrászokkal. Az asszony tudta, hogy 



(Mika xajia) 

uz a Jeladás, hogy most be kell csoma-
golnia és el kell mennie innen. A pa-
rancs nem belülről Jött, mint elsőízben, 
nem A közöny, az unalom és a hidegség 
érlelte meg, hanem a megmásíthatatlan 
"alóság és a szégyen. Búcsú nélkül fel-
i é t az expresszre és az expressz részvét-
lenül hazahozta Pestre. A régi ariszto-
kraták, diplomaták, művészek, vlvő-
rök és svihákok részben még meg-
voltak, részben újakkal frissült fel 
a készletük. Ugyanúgy voltak pre-
mierek, estélyek, Király-dijak, di-
vatos éttermek, lokálok és bridzs-sza-
I ó n o k . . . És férfiak is voltak, mert fér-
fiak minden időben és minden asszonyi 
korban vannak. Az asszony nem tudott 
mást kitalálni: ide kellett visszatérnie, 
mert sem lefelé, sem felfelé nem volt 
más talaj, amelyen járni tudott volna. 
A Pasaréti-úton berendezte a négyszo-
bás lakását, a szobrásszal közös lakás 
bútoraival, de keveset volt otthon, mert 
a napját késő éjszakáig betöltötte az elő-
kelő dáma programja . . . »Nem, nem sza-
bad kimaradni, — mondta sokszor — pe-
dig egyre jobban únom. Majdnem úgy 
únom, mint akkor szegény Lajost, a jó 
f i s k á l i s t . . . De nem szabad abbahagyni, 
mert akkor egyszer majd úgy halok meg 
a pasarétiúti lakásban, hogy csak har-
madnap találnak meg, amikor a postás 
hiába z ö r g e t . . . . A fiaim bajuszt vi-
selnek, — még csak ez a bajuszdivat kel-

lett nekem, hogy a húszéves kölykek 
harmincnak látszanak tőle — de én csak 
azért is az maradok, úgy élek, úgy öltö-
zök és mosolygok, mint Piri-koromban.. . 
Neon szabad elhagynom magamat, bár-
mily fárasztó i s . . . 

Mert idővel állandóan fárasztóbbá 
vált ez az erőlködés. S egy este, minden 
ok nélkül, nem ment el a báróék esté-
ly ére, mert már nagyon-nagyon fáradt 
volt/ Az utolsó percben meggondolta 
magát, hazament ég el akart aludni, ám 
hirtelen minden szép és szégyenletes em-
lék eszébe jutott, ami a koffeinnél is 
nagyobb hatással tartja ébren az embert. 
De ő mindenáron el akart aludni. Meg-
halni talán nem is a k a r t . . . de olyan 
éber volt, hogy nem lehetett mást teqni, 
be kellett venni az egész altatót. A sza-
natóriumban aztán felébredt és örült, 
hogy felébredt, mert végre egyszer ala-
posan kialudta és kipihente magát. 

Most megint újra kezdte, csak azért 
ls, még provokatlvcbben szemben az 
idővel! egy darabig birta is a régi svun-
got, aztán hirtelen ellanyhult; a szó 
szoros értelmében fizikailag fáradt el 
rettenetesen. Negyvennyolc éves vagyok 
— számolta ki egy napon rémülten, a 
lépcsőkön lihegek, tánc után majd ki-
szakad a szívem, a lábaimban hasoga-

t á s . . . Lumbago, az ischiás 
előhírnöke. A cseléd fel-
rakja a thermofort: igten, 
ez a thermofor egyre fon-
tosabbá kezd válni, mint 
a kozmetikai szalonban a 
diathermia, amellyel eltá-
volítják a láthatatlan szőr-
szálakat . . . Néha megint 
újra optimista lett: meg-
nézte magát a fürdőkád-
ban és a tükörben: nana. 



azért még nincs vége mindennek 
— de csak napokra kapta vissza az ön-
bizalmát. Megint heteket töltött otthon 
és — baljós tünet — intimen összebarát-
kozott a cseléddel. Hosszan eldiskurált 
vele, majd tömegesen ajándékozta neki 
a ruhát, végül megtanította a römlre, 
sokszor hajnalig játszott vele az ágy 
szélén . . . Időnként még kl-kirajzott a 
régi életbe, de most már Ilyenkor egyene-
sen visszazuhant. És végül mélységesebb 
meggyőződéssé vált benne, hogy nem 
megy, nem lehet forszírozni, vége van. 
Csak ne lenne ennyire e g y e d ü l . . . A cse-
léd Jóravaló, türelmes és meglepően ér-
telmes is . . . nem egy méltóságos asz-
szonnyal kiállja az összehasonlítást. De 
aztán, hajnalban mindig magára marad 
a nagy francia ágyban. Ez az a fran-
cia ágy, amit akkor vett, amikor a szob-
rászhoz ment feleségül. . . Csodálatos, 
hogy a szobrász, mióta igy magára ma-
radt, nem hiányzik innen, alig jut 
eszébe. Nem emlékszik a hangjára s 
ínég az arcára sem, pillanattal később, 
hogy leoltotta a lámpát, holott az ágy-
gyal szemben a falon lóg, a sugárzóan 
gyönyörű portréja. 

Most tehát hazatért a meghiúsult 
aranyvasárnapi komissló-körútról. A 
cseléd elkéredzkedett éjféli misére, ő 
elengedte, annál inkább, mert azt hitte, 
hogy felmegy S.-ékhez, akik valamilyen 
penetráns részvéttel meghívták a szent-
estére. De nem ment el, nem mehet az 
emberek közé ilyen megverten. Hazajött 
és most töprengett, hogy mit csináljon. 
Igen, a fiainak telefonál: megkéri őket, 
hogy hozzanak magukkal egy kis kará-
csonyfát, kevés pezsgő t . . . egy pakli 
kártyát és d i ó t . . . A polgárok Ilyenkor 
dióra szoktak kár tyázn i . . . Igen, most 
jólesne játszani fiaival néhány »robber« 
m á r i á s t . . . A fiúk azonban nem voltak 
otthon . . . már elmentek a városba, szmó-
klngban . . . persze, ezt tudhatta volna! 
Kinek telefonáljon? Na, együnk valami 
hideget, a lány délben megmondta, hogy 
van egy kis beafstek, néhány Gerbeaudr 
mignon és egy fürt szőlő a jégszek-
rényben. Megterített magának, megva-
csorázott, aztán végigsétált a négy szo-
bán és minden csillárt és falilámpát 
k igyúj to t t . . . Aztán levetkőzött és lefe-
küdt a francia ágyba. És ekkor egész 
korai gyerekkorából hallott hangokat: 

annak a halk, dörmögő beszélgetésnek 
sajátos hangját, amelyet a gyerekek 
sohasem felejtenek el; a már öregedj, 
keveset alvó szülők diskurzusát az ajtón 
keresztül, a hálószobából, amit akkor 
folytatnak, amikor hajnaltájban felébred* 
nek, bölcselkednek, sóhajtoznak és meg-
beszélik a nappali dolgokat az összetolt 
ágyban. Az üzleti ügyeket-bajokat, a 
gyerekekélt, a másnapi t enn iva lókat , . . 
Inkább dünnyögés, ásitozás, sóhajtozás 
és torokreszelés ez a beszélgetés: valami 
végtelen meghittség, magától értetődött-
ség van benne; bár a férfinak és nőnek 
különböző a hangszínezete, mégis úgy 
hallatszik, mintha egyetlen szájból ered-
nének a szavak. Az asszony ekkor fel-
kelt az ágyból és sorra leoltotta a lám-
pákat. Amikor visszafeküdt, behányta a 
szemét és aztán lassan, tapogatódzva 
vízszintesen kinyújtotta a kezét, mintha 
keresne valakit maga mellett. Kit kere-
sek én? — kérdezte hallgatódzva és na-
gyon mélyen belenézve önmagába. — 
Igen, a Lajost keresem, — állapította 
meg hitetlenkedő meglepetéssel! — 
Lajost, aki itt feküdt mellettem az 
összetolt ágyban. Lajost, aki éjszaka el-
viselhetetlenül csikorgatta a fogát és 
reggel komikusan gargar izá l t . . . Lajost, 
az ö szónoki szentenciáival, Lajost, az 6 
visszatérő v i c c e i v e l . . . Lajost, aki két 
gyerek anyjává tett engem . . . két nagy 
bajuszos fiúévá, akiket ma este nem lehe-
tett megtalálni, mert elmentek idegen 
nőkhöz karácsonyfadísznek. . . Ez végül 
rendben ls van, — de hol van Lajos, az 
uram? — kérdezte csöndesen, de kétség-
beesetten. Kár, hogy nincs Itt mellettem, 
— sóhajtott fel aztán lemondóan. — Dör-
mögve, dünnyögve, öregesen elbeszélget-
nénk egymás mellett, amíg megvirrad. 

Felgyújtotta a lámpát és megnézte az 
órát: még csak tizenegy. Egy pillantást, 
határozottan közömbös pillantást vetett 
a gyönyörű szobrász megvilágított ké-
pére, aztán a vizespohárba beleöntötte 
az egész altatót, ami még a tubusban 
maradt. Ezúttal több maradt benne, mint 
a múltkor. Előbb hánykolódott néhány 
percig, szakadozott, érthetetlen szavakat 
ls mormolt, aztán kinyúlt és elnémult. A 
cseléd később hazaérkezett az éjféli mi-
séről, lábujjhegyen a hálószoba ajtóhoz 
lopódzott s amikor nem hallott semmi 
neszt, visszament a szobájába és a mise 
emóciójától holtfáradtan beesett a csikós 
cihák közé. 
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Jól kezdődött az újév Ballá Licinek, aki hosszabb pihenés után most újrg iallép és alig győzi 
olvasni a sok jó kritikát 

(Gyenes foto; 
1 
251 

a következő fázisokon ment keresz-
tül. 1. Tizenkét esztendővel ezelőtt 
Vajda Ernőt sokat látták Akna y 
Vilma társaságában. 2. Vajda Ernő 
kiutazott Amerikába. 3. Aknay Vil-
ma otthagyta a Burgtheatert és 
ugyancsak Hollywoodban igyeke-
zett karriert csinálni. í. Vajda Ernő 
világhírű filmíró és gazdag ember 
lett. 5. Aknay Vilma újból megje-
lent Hollywoodban és felszólította 
Vajda Ernőt, hogy vegye el őt fe-
leségül, mert arra Ígéretet tett. 6. 
Vajda Ernő nem vette el feleségül 
Aknay Vilmát. 7. Aknay Vilma há-
zassági ígéret megszegése címen 
pert indított az író ellen és tanuk-
kal akarta a maga igazát bizonyí-
tani. 8. Fedák Sárit bejelentette ko-
ronatanúnak. 9. A los-angelesi Grand 
Jury előtt a két színésznő megeskü-
dött a maga igazára. 10. A Grand 
Jury vádat emelt Fedák és Aknay 
ellen hamis eskü miatt és elrendelte 
körözésüket. 11. Fedák Sári és Ak-
nay Vilma elutazott Los-Angeles-

INTIM PISTA, hogy mi van Fe-
dák Sárival? 

— A Zsazsa-kérdés bizony ismét 
nyugtalanítja a közvéleményt. Fe-
dák Sári rendkívüli egyénisége új-
ból 1kirobbantott egy szenzációt, 
amely körül pro és kontra hetek 
óta folyik a vita. 

— Egy kissé tájékozatlanok va-
gyunk ebben a kérdésben, legyen 
szíves mondja meg, hogy mi tulaj-
donképpen Fedák Sári jogi hely-
zete Amerikában? 

— Távirati stílusban a sokat em-
legetett Vajda—Aknay affér eddig 



lentékenységét mutatja. Az lza néni 
film körül is hetekig folyt a harc. 
Miért? Fedák ezúttal is monumentá-
lisát akart alkotni, ae egész világ-
nak szerette volna hirdetni a ma-
gyar film diadalát és mindenét fel-
áldozta ennek az érdekében. Most, 
amikar bajban van sokfélét tudnak 
felhozni ellene! Ne felejtsük el, hogy 
az ő szorgalma, lelkesedése és ember-
szeretete nyittatta meg az első há-
borús kórházat és ő volt az>, aki a jó-
tékonyság terén mindig jó példával 
járt elől. Túl temperamentumos a mi 
Zsazsánk, ha népszerűen akarnánk 
magunkat kifejezni, azt mondanánk, 
hogy »nem. fér a bőrében.« Tulajdon-
képpen az ő méreteihez egy kicsit 
szűk a színpadnak korlátok közé szo-
rított terjedelme és ezért készteti 
temperamentuma veszélyes kirándu-

lásokra. 
— Itthon folyton si-

ratják Zsazsát, miköz-
ben ő a legvidámabb le-
velet írta hazai 

— Ez is csak bizonyí-
ték a rapszodikus gon-
dolkozása mellett. Az 
egész ország mögéje állt 
ebben a küzdelemben, 
alig várta, hogy haza-
jöjjön és itthon újból a 
színpadról szóljon az ő 
valóban ' »édes közönsé-
géhez«, amikor Zsazsa 
egyszerre csak levelét 
megírta és az ő ara-
nyos, de fölényes hang-
ján mintha mi sem tör-
tént volna, cowboynéni-
ne>k nevezi magát és 
ici-pici flörtjéről szá-
mol be. A közvélemény 
a színművészet nagy-
asszonyává kiáltotta ki, 
a diadalokban krőzusi 
ynértékkel is gazdag mű-
vésznőt, tehát nem ve-
szik tőle jónéven, ha 
hirtelen leugrik a pie-

bői. 12. A magyar írók táviratilag 
kérték Vajda Ernőt, hogy béküljön 
ki Fedák Sárival és vonja vis'sza az 
ellene emelt vádat. 13. Vajda Ernő 
válaszában qzt hangoztatja, hogy 
neki az egészhez már semmi köze. 
A további fejezetek következnek. 

— Mondja még el, hogy Fedák je-
lenleg hol tartózkodik? 

—Arizona állam Phönix nevű vá-
rosában. 

— Hogy keveredett bele ebbe a do-
logba, amihez tulajdonképpeni semmi 
köze? 

— Erre a kérdésre ő maga sem 
tudna felelni. Kivételes lénye, duz-
zadó erejű fantáziája és kellő mér-
tékben fel nem használt energiája új 
és új kalandos utakat keres. A sze-
mére vetették, hogy folyton beszéltet 
magáról. Ez is az ő személyének je-

Ujabb színésznő-orvosházassag : r e tnes margnu. , 
a Nemzeti Színház művésznőjét a napokban 
vezette oltár elá dr. Bézi István magántanár 

26 



desztálról és ici-pici 
flörtjeiről számol be, 
mint egy kezdő operett-
szubrett a tavaszi kör-
kérdésben. 

— Most már nagyjá-
ban értjük a dolgot, ez-
után mi is a csúnya 
Vajdát fogjuk szidni. 

— Ezt bizony ne te-
gyék, mert hiszen Vajda 
Ernő most nem csinál 
mást, minthogy védi a 
maga családi életét és 
vagyonát. 

— Folyton azt olvas-
suk róla, hogy gyűlölet-
tel kezeli a Hollywood-
ba érkező magyar Író-
kat. 

— Az a baj kérem, hogy èzt a kér-
dést kordái méretekkel vizsgáljuk. 

— ?f 

— Igen, igen Korda Sándorról van 
szó, aki olyan angyalian viselkedik 
minden közelébe jutott magyarral, 
hogy mellette mindenki ellenségnek 
tűnik fel. Korda Sándor tette meg 
azt Béla Miklóssal, hogy az egyik 
filmjében kétszavas szerepet adott 
neki. Béla Miklós minden reggel 
megjelent a stúdióban. Korda min-
den nap összeveszett vele, hazaker-
gette csak azért, hogy másnap ismét 
eljöhessen és minél tovább felvehesse 
a tekintélyes napi gázsit. Vajda 
Ernő udvarias semlegességgel fogad-
ja a Hollywoodba érkező magyar ki-
vándorlókat, de valljuk be melles-
leg, hogy külföldön az arrivait ma-
gyar írónak, vagy művésznek bizony 
nagyon meg kell rostálnia az érke-
zők népes táborát, ha nem akar ál-
landóan céltáblája lenni a pumpo-
lásnak és a protekciókérésnek. 

— Fedák mikor jön haza? 
— A legutóbbi pénzküldemény már 

hozzáérkezett és meg van minden re-
ményünk arra, hogy a »tékozló lány« 
rövidesen visszatér az itt hagy ott csa-
ládi tűzhelyhez, a magyar színpad-

hoz, amely a dicsőség forró lángjait 
tartogatja számára. 

— Mindenkinek megbocsátunk és 
kérjük, mesélje el tovább 1935. első 
pletykáját! 

— Rökk Marikáról mesélek. Bajai 
újságok terjedelmes cikkekben szá-
molnak be a fiatal primadonna• ot-
tani kalandjáról. Egy szép napan 
Rökk Marika felült a vonatra és 
Bajára utazott. A fülkében találko-
zott Mojzes János i f j ú képviselővel, 
akinek elmondta, hogy otthon egy 
kis szóváltása támadt és ezért ki-
jött a pályaudvarra és a legelső vo-
natra felült. Mojzes János Bajáról 
felhívta Rökk papát, aki azonnal 
autóba ült és másnap sűrű könny-
hullatások között visszavitte a gyer-
meket Budapestre. A bajaiak köré-
ben nagy feltűnést keltett ez az eset. 
Még most is emlegetik, hogy Rökk 
Marika »rangrejtve« egy napig a 
vendége volt a városnak. 

— A Fröhlich—Alpár válás már be-
fejezett tény? 

— Annyira, hogy a nagysikerű 
bécsi premieren fogadásokat kötöt-
tek, vájjon Fröhlich fog-e sürgö-
nyözni a nagy énekesnőnek, vagy 
sem? A pesszimisták végül is elve-



Az autogramgyiijtés Pesten főként az ifjúság szenvedélye. Lehet, hogy Bécsben is igy van és 
csak Paula Wessely kivételes népszerűsége okozza, hogy az autogramkérők sorában tisztes, 

őszszakállú öregúr is akad 
• (Foto Paáll 

szítették a fogadást, éjfél előtt né-
hány perccel érkezett meg a gratu-
láló sürgöny. 

— Hogy érzi magát Bécsben a kis 
Tabódy Klári1 

— Már nemcsak közönség-sikere 
van, hanem egyéni is: megkérte a 
kezét egy iparmágnás fia. 

— Űj darab? Űj film? 
— Rendkívül érdekes színpadi tár-

sulás történt a napokban. Hatvany 
Lili és Hunyady Sándor legköze-
lebb együtt írnak darabot és film-
scenáriumot. 

— Erre aztán igazán kíváncsiak 
vagyunk. Más pletykát nem tud? 

— Király Kató esküvőjét Koszter-
iit z H er mannái január 20-ára tűzték 
ki. A vőlegény határozott kívánsá-
gára a lakzira hazaérkezik Ameriká-
ból a boldog apa, Király Ernő is. 

— Még semmit sem pletykált. 

— Bársony Rózsinak furcsa ka-
landja akadt a Fővárosi Operettszín-
házban. Az »En és a kisöcsém« mi-
napi előadásán, amikor éppen a »kis-
öcsém« ruháját viselte, technikai hi-
ba folytán — leesett a nadrágja. A 
közönség általános derültséggel fo-
gadta a jelenetet, a közkedvelt pri-
madonna viszont kiszaladt a színfa-
lak mögé, magára hagyva Verebest, 
aki teljes öt percig hálandzsázott a 
nézőtér legnagyobb mulatságára. 

— Min nevettek a héten legjobban 
a Fészekben? 

— A művészklub elszólásáról híres 
kitűnő vezetője a napokban Zilahy 
Lajossal alsózott. Négy rádlit bosz-
szankodva elvesztett. Az ötödiket a 
gibichad örömujjongása közben meg-
nyerte. Erre boldogan szólt hátra: 
»Uraim, megszűnt a jég!« Kellemes 
farsangot kívánok. Kezeiket csóko-
lom! 



^djdavuli édUwoUí 
/fhjMt^ 

Megkértek, hogy í r jak beszámolót a Színházi 
Élet számára ú j filméin érdeke« ,külső felvételei-
ről, amelyet Helgoland ban folytak. Szívesen teszek 
eleget a térésnek. I t t la cikk. 

Természetesen élénk szól volt, amikor Helgoland 
felé utaztunk. Máskép nem is lehetett! Az egész 
filmező társaság, ,kivéve Beinhold Schünzelt, a ren-
dezőt, reszketve gondalt már előre ,ai tengeri be-
tegségre. THköziben az »őnagysága ügyvédjet. egy 
jelenetét akartuk forgatni a hajón, egy fiatal 
leány átkelését Angliába. A fiatal leány én voltam 
és bár Helgoland nem Anglia, de az Északii tenger 
hitelesen m Északi tenger volt. Reggel hétkor száll-
tunk hajóra Hamburgban, az ég sötétszürke volt 
és már aiz lElbán veszedelmesen mozgott a hajónk. 
Az elővigyázatosság nem árthat, gondoltam ma-
gamban és tengeri betegség elleni szert szereztem 
be. í g y felfegyverkezve, nyugodtan ültem az első, 
második és később a harmadik reggelihez, mert 
egyelőre a reggelizés volt iá főfoglalkozásunk. A 
hal kitűnően ízlett. A szabad tengerein azonban 
máskép festett a dolog. A felvételre ikészen, ki-
készítve, kerestünk megfelelő helyet, a felvételhez 
és vár tuk a napot, amely nem akar t megjelenni. 
A helykeresés nem volt egyszerű dolog, mert 
szombat lévén, a hamburgiak nagy tömegekben 
mentek Helgolandra weekendezni. A kapitány igen 
megértő volt nehéz helyzetünkkel szemben és meg-
engedte, Ihogy a kapitányi hídon dolgozzunk. 

Éppen a második reggelinél ültünk, amikor fel-
hangzott a vészjel; yxNap«, amely munkához sür-
getett. Szomorúan úszkáltak a félig elfogyasztott 
halak a tányérokon. Két teljes percig kegyes volt 
a nap és bár mozgó talajon, ide dolgoztunk. A vihar 
azonban mind kegyetlenebb lett. 

A kihajőzás Helgolandban sem volt nagyon, élve-
zetes. A kis csolnakok olyan rettenetesen táncoltak 
a hullámokon, hogy művészet volt azokban meg-
maradni. iHat erős hajós kar ja segített ebben. 

— Nézd csak, erre egy egész festékdobozt ken-
tek rá. Nagysád, bemártsuk talán egy kicsit a 
vixbe, hogy lemosakodhassék? — így fogadtak en-
gem Helgolandon. A hajóról, aihol a filmet próbál-
tuk, teljes hadifelszereléssel, felvételre kifestve 
szálltunk le, mert utolsó percig dolgoztunk. De a 
hajósoknak és halászoknak, akik a hídon álltak, 
nem volt érzékük eziránt, ők csak azt látták, hogy 
szükségem van a lemosásra. Ezt éreztem én is, de 
hát ezt könnyebb volt elképzelni, mint megtenni. 
Helgolandon ugyanis a víz igen értékes valami, 
ezért nincs a szállodai szobában folyó víz. Ke,vés, 
hideg és még hozzá lágy esővizük v,an, tehát tel-
jesen kilátástalan volt a makacs festék lemosása. 
Nagyon szalonképesnek még akikor sem látszottam, 
amikor az utcára értem, de hát eat nem is ambi-
cionáltam, hiszen szabadságom volt. Egy egész bol-
dog inapon át! Az első, amit az ember Helgolandon 
élvez, hogy ikaviárt eszik és pezsgőt iszik. Ez úgy 
hozzátartozik itt az élethez, mint például Bécshez 
az uzsonna és Olaszországhoz a makaróni. Mert 
Helgoland vámkülföld, ahol a csemegék igen olcsóákd 
Minket igen megviselt ai viharos átkelés, tehát na-, 
gyon rászorultunk az erősítésre. De természetesem! 
csak az erős szél, amely bennünket helgolandi sétán-
kon ikísért, volt az oka annak, hogy ingadozva, jár-
tunk. A magaslatokon a szélnek teljesen szabad tere 
vólt és i t t igazán nem tudtam már megtartani w. 
egyensúlyt. Három erős férfi támogatásával tudtam 
csak a magányos sziklákon át jutni . De szép volt! 

Senate Millier új filmjében, az 
»Őnagysága ügyvédjéében 
Partnere: Adolf Wohlbrück 

(Foto Allianz) 



sorba szólván, két nagyon kedves 
C-bérletes hölgy, írói hírnevem és 
rangom méltánylandó, maga közé 
szorított az első sorba s e perctől 
fogva, Strauss ellenére is, kitűnően 
éreztem magam. Fizikai közelsé-
günk, kölcsönös bizalmunk, egymás 
iránt érzett tiszteletünk és szimpá-
tiánk, amit időnként térdeink is 
hangsúlyoztak, bizonyos szellemi 
közösséggel is jártak s egyképpen 
érezvén és gondolkodván, csakhamar 
egy szív s egy lélek lettünk, zene-

Nem lehetvén jelen az Arabella 
főpróbáján, az Operaház igazgató-
sága megtisztelt egy páholyjegy-
gyel a premiérre, — egy páholyjegy-
gyel a második emeleten... 

Ebből a távolból és magaslatosság-
ból, ahol nem jártam húsz év óta, 
megvallom nem éreztem annyira bá-
gyadtnak és fáradtnak Ar-abell á-t, 
mintahogy azt egyértelmüleg kitűnő 
kollégáim érezték, akik a napisajtó-
ban számoltak be a »mű«-ről. Pá-
holyjegyem e hegyfokon, a második 



kritikai értelemben. Jó magam, azon-
felül, a multakat idéző elragadtatás-
sal néztem, fel a szemközti karza-
tokra egy emelettel magasabban s 
megláttam ott, a sor végén, a vas-
korlát hajlatában, mértani pontos-
sággal azt a rajongásos helyet, ahol, 
gyermekifjú koromban benyomtam 
a gyomromat, csakhogy jobban lás-
sam Bartolucci Emmát a Carme n-
ben, — első tiszta szerelmemet az 
Operaházban! 

— Kérem, — mondta az egyik 
hölgy a szünetben, — ez valami 
olyasféle ez az Arabella, mint a 
Rózsalovag, egy második leön-
tésben. 

— Valóban, — feleltem, — de' a 
Rózsalovag lüktető ereje, fénye, 
ritmusa, hangzatbeli bűvölete s ero-
tikája nélkül. Egyszóval, Walter 
Rózsi nélkül. 

— Milyen igaza van! — mondta 
mind a két hölgy egyszerre. — Hiába. 

Dobay Lívia és Báthy Anna 
Operaház: »Arabella« 

ön mindig fején találja a szöget, — 
tette hozzá az egyik hölgy, de a 
hangsúlya s hanghordozása olyan 
naiv kedvességével és tet s zeniakará-
sával, hogy ez a pórias szólam in-
kább elbűvölt, mint sértett. 

— Kérem, — mondta megint a má-
sik hölgy, — ön ki fog nevetni en-
gem! De amit én legjobban szeretek 
Strauss Richardban, — az az ő me-
lódiája. Az ő melódiái. Nem mintha 
témáiban túlságosan invenciózus 
volna. De sőt, olykor, beéri az első 
ötlettel ami az eszébe jut. néhány 
hang összekombinálásával s nem tud 
egy olyan melódiát kitalálni, meg-
fogalmazni s megkonstruálni, a/mely• 
nek valami külön becse, intimusabb 
értelme vagy sajátos akcentusa 
volna. Csak ép az a vicc, hogy eze-
ket a selejtes és jelentéktelen 
hang kombinációkat olyan csodálato-
san, olyan szinte' elképesztő művé-
szettel tudja kifejleszteni! 

— Nagyon igaza van, bájos gyer-
mekem! — mondtam a hölgynek. 

— No, de várjon csak, — felelte a 
hölgy, — miért szeretem én mégis 
ezeket a melódiákat? 



Báltay Anna, Székely Mihály és Sebők Sári 

— Általában, — mondta megint az 
első hölgy, — C-bérletes létemre, na-
gyon neg vagyok elégedve. Végre is 
nem kívánhatom Strauss Richárd-
tól, hogy a természet törvényeivel 
szemben, örökké fiatál maradjon. 
Nem a barátom. Minden elmúlik 
az életben. A legizzóbb hangzatok 
elmúlnak. Marad ? Mi marad ? A 
szép rendezés, a szép díszlet. Egy 
szép díszlet, az mindig marad. De 

nem lehet tagadni. Operaházunk 
nagyon kiváló munkát végzett. 
Én mindig csodálom ezt a 
jiagyszerű zenekart. És a len-

ütetes karmestereket. Ezút-
tal Fleischer Antalt. 
\ — Angyalom, — mond-

t tam. mert végül ilyen jó-
barátságban voltunk, — 

i Lányi Viktort is eSo-
) dálja, aki ezt a fony-
nyadt szöveget ilyen 
élettől és jó csengések-
től vibrálónak fordí-
totta. 

• Rosier Endre és Báthy Anna • 
Operaház: »Arabella« (Vajda M. Pál fotók) 

— Tudom kérem, — mondtam fino-
man. — Mert ezek a melódiák, mint 
például a S alom é-ben, tulajdon-
képpen olasz melódiák. Elkendőzött 
olasz melódiák. Banális hevüknél, 
szenvedély ességüknél, vonaluknál, 
hajlatuknál, egész vokális kicsengé-
süknél fogva, nagyrészt lágy és kö-
zönséges melódiák, jobban mondva 
melodikus ideák, csakhogy szorosan 
összefogva s összekalapálva, hang-
szerelésben fantazmagóriákkal be-
vonva s átformálva, egyszóval olasz 
melódiák gemnán formanyelven. 

— Hát, hogy maga ezt milyen jól 
tudja! A szívemből beszél! 

— Kérem, — mondtam szerényen, — 
ezt nem is olyan nehéz tudni. Ezt 
Lalo Péter is tudja, aki pedig, fran-
cia létére, rajong Strauss Richárdért. 

— Nagyon jó, hogy így hárman 
együtt vagyunk! — mondta a másik 
hölgy. — Tanulunk egymástól. Nem 
lehet tagadni, hogy az előadás ki-
tűnő. Nagyon szeretem ezt a 
Báthy Anna Arabellát. 

— Nagyon szeretem Rosier ti — 
mondta a másik hölgy. 

— Nagyon .szeretem Zdenkát! — 
mondtam én, harmadiknak. 



Gyerekzsúr 
Nem minden pesti színész karrierje 

indult színésziskolából. Van olyan is, aki 
már gyerekkorában nevezetes személyi-
ség volt és mire odakerült az Akadémia, 
vagy a magán-színiiskolák tanári kara 
elé, már hosszú és dicsőséges mult állt 
mögötte. 

Ebből a gárdából való Helle Gabi is, 
az Operaház művésznője, aki Robi bácsi 
híres gyermekszínházában kóstolta meg 
annakidején a siker és a taps mámorát. 
Neki jutott eszébe újév napján, hogy 
meginvitálja magához egykori kollégáit 
és kolléganőit, akiknek sorában már egy-
két világhíresség is akad. Egész sereg 
meghívó ment szét, de összesen csak 
négy vendég jött el, mert az egykori kol-
légák közül többen kimentették magukat. 
Gaál Franci például Bécsben ú j filmjé-
nek bemutatóján. Agai Irén a Hunniában 

filmezett, két egykori sztár pedig: Ba-
bos Evi és Lantos Ie.a vidéki társulatok-
nál működik. 

A nevezetes nap délutánján a követ-
kező társaság szállt ki Verebes Ernő 
kocsijából: Bársony Rózsi és Kondor 
Ibolyi bébiruhákban, Pataki Juci, a világ-
hírű »Two Hugo's« beltagja és Verebes 
Ernő korhű matrózruhákban kopogtattak 
Relie Gabi a j t a ján . A komoly operahős-
nőket alakító művésznő stílusosan, vi-
dám, kislányos masnival a hajában fo-
gadta egykori kollégáit. 

A zsúr első műsorszáma természetesen 
az uzsonna volt, amelyet mindannyian 
gyermekekhez illő jó étvággyal fogyasz-
tottak el. A zsúrnak piknik jellege volt, 
mindenki kedvenc ennivalóját hozta ma-
gával. Csak Bársony Eózsi nem hozott 
semmit, azzal védekezett, hogy elhozhatja 

Verebes Ernő, Bársony Rózsi. Relie Gabi, Kondor Iby és Pataki Juci 
— Emőke, viselkedj rendesen az asztalnál! 

(László foto) 



»kisöccsét«, ha nagyoa 
akarják. Minthogy a neve-
zetes rokon, aki csak leg-
utóbb bukkant fel Bársony 
Rózsi életében, nem tarto-
zott Roby bácsi növendé-
kei közé, a társaság többi 
tagja nem ragaszkodott 
megjelenéséhez. így Bár-
sony Rózsi ette meg az ő 
részét is. A habos és cso-
koládés tornyokból percek 
alatt csak morzsák marad-
tak, a testsúlyukra szigo-
rúan ügyelő sztárok 
ugyanis erre a napra fel-
függesztették szigorú el-
veiket. 

Uzsonna után különböző 
játékok következtek. Vere-
bes Ernő gombozást aján-
lott. Percek alatt össze-
gyűjtötte a lakásban talál-
ható összes gombokat, az 
előszobában lógó kabátok 
gombjait sem hagyva 
figyelmen kívül. A gombo-

Verebes Ernő: Csupa olyan 
játékot találtok ki, amiben én 
kisfiú vagyok hozzátok képest! 

(László fotók") 



Kezdődik a bújócska. Relie Gabi a »hunyó« 
(László felvétele) 

zást nyilazás követte, Pa-
taki Juci percek alatt re-
mek í jat készített Relie 
Gabi egyik esernyőjéből és 
sorba oélba vették az összes 
képeket. Mikor a képek is 
elfagytak és a társaság 
megunta a veszélyes játé-
kot, Relie Gabi újat aján-
lott. Bújócskát. Remélte, 
hogy emellett a bútorok 
épségben maradnak. öt 
választották hunyónak. 
Bezárták egy szobába, míg 
valamennyien elbújnak 
majd a lakás különböző 
sarkaiban. Relie Gabi várt-
várt, már körülbelül öt-
százig számolt, de senki 
sem szólt, hogy: szabad. 
Végre körülment a lakás-
ban és rémülten konsta-
tálta, hogy egyik paj tására 
sem tud ráakadni. Talán 
még ma is keresné őket, de 
megszólalt a telefón és-Ve-
rebes Ernő bejelentette, 
hogy ne keresse őket to-
vább, mert már régen el-
mentek . Kuthy György 

Bársony Rífzsi gyerekszínászuii 
korában 

(Landau fotói 



A régi jó némafilm idején min-
denki ismerte Berlinben Metzner 
Ernőt, aki a Fridericus Rex díszle-
teivel aratta első nagy sikerét. 
Aztán rohamos gyorsasággal indult 
el Metzner filmkarrierje. O tervezte 
a »Szentivánéji álom«, a »Geheim-
nisse einer Seele« és még egy sereg 
nagy film díszleteit. Később felcsa-
pott filmrendezőnek és természete-
sen itt is sikerei voltak. Egyszer 
mint rendező Pestre is elkerült, 
Heltai Jenő Naftalinját készítette 
el, majd utána Berlinben további 
két filmet forgatott. 

Metzner Ernő a háborúelőtti évek-
ben tűnt fel Pesten. Ezekben a gaz-
dag években, amikor az irodalom és 
a képzőművészet szinte ontotta a 
meglepő tehetségeket, a fiatal gra-
fikus gyors népszerűségre tett szert 
elegáns, mondain rajzaival, a há-
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ború után azonban ő is kezébe vétte 
a vándorbotot és Berlinben, az 
európai film Mekkájában próbált 
szerencsét. 

Emelkedő berlini karrierjének ide-
jén ismerkedett meg a német fővá-
ros akkori szenzációjával, Grace 
Chiang kínai táncosnővel. A gyer-
mekesen törékeny kis kínai táncos-
nő Reinhardt akkori világhírű pro-
dukciójának, az Artisten-nek volt az 
egyik nagy attrakciója. A berlini 
magyarok számára azonban ínég 
különleges vonzereje volt a kis 
kínai táncosnőnek: tökéletesen tu-
dott magyarul, mert mint vándorló 
artistacsalád gyermeke, egészen fia-
tal korában hosszú időt töltött 
Budapesten. Sőt nemcsak beszélni, 
de főzni is megtanult magyarul. 

Így aztán nem csoda, hogy főzve 
volt tőle az első pillantásra Metzner 



is. A két fiatal művész ismeretségé-
ből házasság lett. De a szép fiatal 
Grace nemcsak a felesége lett Metz-
ner Ernőnek, hanem a segítőtársa 
is, mert színpadi karrierjét nem 
adta fel és férjének több filmjében 
fellépett. 

Tavaly, amikor a nagy politikai 
átalakulás ezerfelé sodorta a Berlin-
ben letelepedett külföldi művésze-
ket, Metznerék Párizsba kerültek. 
A Berlinben megszerzett helyzeti 
energia persze itt is továfcblendítette 
őket. Még meg sem melegedtek Pá-
rizsban, már ú j megbízást kaptak: 
Bús Fekete Lászlónak »A pénz nem 
minden«' cimü d!arabját vitték film-
re. Munka közben érte Metznert 
Anglia egyik vezető filmvállalatá-
nak, a Gaumont-Britishnek Lon-
donba hívó távirata. 

Hétfői napon, délelőtt tíz órakor 
jelentkezett Metzner a Gaumont-
British londoni irodájában, fél tizen-
egykor már dolgozott is a műterem-
ben. Ennek most másfél éve. Azóta 
a magyar művész rengeteget produ-
kált, a nagy angol filmvállalat 
nemcsak mint díszlettervezőt, de 
mint rendezőt is erősen igénybe 
veszi. 

A művészpárt most pár napra ha-
zahozta a honvágy. Pesten töltik az 
ünnepeket. A Színházi Élet a hotel-
jük halljában beszélgetett velük. 

— A magyaroknak mostanában 
fene nagy becsületük van London-
ban, — mondta Metzner — ami ért-
hető is, mert hiszen az angol film-
világ két vezető egyénisége. Kordia 
Sándor és Bíró Lajos 
szintén magyarok. A 
filmvilágban a legjobb 
ajánlólevél magyarnak 
lenni. Én magam más-
fél év óta dolgozom 
Londonban, a városról 
és életéről azonban 
vajmi keveset tudnék 
mesélni, mert a munka 
még az éjszakáimat is 
lefoglalja. A Gaumont 
British most készült el 
az »Ali baba« című 
filmmel, amelynek dísz-
leteit én terveztem. A 
film százhuszonötezer 
fontsterlingbe került. 
És még ilyen szédüle-
tes költségvetés mellett 
is kifizetődik ott a 

M . t o . r B r n S 

filmgyártás, mert magában Ang'iá-
ban hetenként átlag húszmillió 
mozijegyet adnak el. A jegyek ára 
három és nyolc shilling közt mozog 
és még ezekért a drága jegyekért 
is sorba kell állni. 

— Persze hozzá számítandó az is, 
hogy Anglia most nagy gazdasági 
felendülés korszakát éli, a színhá-
zak és a mozik nagyszerűen men-
nek. 

Közbevetőleg '-megkérdezzük, hogy 
a művésznő talált-e magának meg-
felelő munkakört az ú j miliőben. 
Metzner mosolyog. Metznerné elne-
veti magát. 

— Ó, az én munkaköröm talán 
még fontosabb, mint a férjemé. 
Tudnia kell ugyanis, hogy az angol 
koszt a magyar gyomornak egy-
szerűen élvezhetetlen. Nincs az a 
magyar gyomor, amely meg tudná 
szokni. A férjem, aki már a német 
konyha ellen is fellázadt, valóság-
gal elviselhetetlennek látta a hely-
zetet. Magyar szakácsnőt kihozatni 
körülményes dolog lett volna, így 
aztán én vettem kezembe a főző-
kanalat. 

A kis kínai menyecske megmu-
tatta, hogy mire képes egy asszony, 
aki szereti az urát. Lemondott mű-
vészi álmairól, lemondott arról a 
fényes szerződésről is, amellyel a 
Gaumont-British megkínálta és ke-
zébe vette a háztartást. Londonban 
ha valaki jó magyar kosztra 
vágyik, meghivatja piagát Metz-
nerékhez. 



Szeretni: öröm. Szerettetni: a leg-
nagyobb boldogság. Akik életükben 
csak egyszer szeretnek, egész darab-
ban kapnak egy nagy briliánst. 
Akik többször, azok csak »splittere-
ket«, a szerelem ragyogásának szi-
lánkjait. Akik egyszer szerettek, 
azok megütötték a főnyereményt. 
Akik többször, azokat többször ütö-
gette a guta. Kedves, szeretetreméltó 
írónk, Bús Fekete László a Vígszín-
házban színpadra vitte az átlagfér-
fiakat. akik többször szeretnek s 
Rajnai Gábor nagy mű-
vészünk minden tizedik 
»Születésiap« - ján le-
fényképeztette a több-
ször szerető férfi arcát: 
amikor szeretett, ami-
kor csaik hitte, aimikor 
csalt, amikor megcsal-
ták s amikor öreg korá-
ban önmagát csalta. 
Még egy kép hiányzik: 
egy savanyú kép, ami-
kor a férfi már nem 
csalhat, 

Ez a darab rólam szól, 
ki többször szerettem és 
házasodtam, és rólad 
kedves olvasóm és róla, 
rólunk, rólatok, róluk, 
mert tele van a világ 
férfiakkal, akik több-
ször szerettek (A hason-
ló nőkről udvariasság-
ból hallgassunk). Raj-
nait kitapsolják s ra-
jongva mondják becéző 
hangon: »Milyen édes 
pofa!«. »Megéri a pénzt!«. 
Minket pedig, kik az 
élet színpadján el-
játsszuk e szerepet, el-
ítélnek. Ez nem igazság. 
Rajnai még pénzt is 
kap érte. Mi pedig majd 
mindig ráfizettünk. Te-
kintetes Szientelmi Tör-
vényszék! Védő beszédet 
mondok a férfiak föl-

mentéséért, kik többször szerettek és 
házasodtak. Bírákul csak nőket foga-
dunk el, de csupán olyanokat, akik 
sohse gondoltak több férfira. (Nem 
tudom, hány társaságban tudnak 
összeállítani egy ötös bíróságot?) 

Első mentség: mindnyájan, férfiak 
és nők csak egyet akarunk szeretni 
s azzal holtig élni boldog házassá-
got, mint Philemon és Baucis. De ez 
nem az aszkéta, hanem a szerencse 
kérdése. A szerelmi viszonyainkat 
nem mi, hanem a társadalmi, családi 



és pénzügyi viszonyok intézik. Má-
sodik mentség: mi mindig csak egyet 
szeretünk: a nőt, aki korok szerint 
különböző alakban jelentkezik s az 
tán eltűnik. Fiatal korban az öre-
gebb, öreg korban a fiatalabb vezeti 
sorsunkat, akár szőke, akár barna, 
mindig komolyan szeretünk, hévvel 
és szívvel rajongunk, becsületes 
szándékkal esküszünk a a oltár előtt 
s a mi szerencsétlenségünk, hogy 
szétszakad a kötés, amit örökké tar-
tónak hittünk. S mikor az emlékezés 
morzsáiból élünk, a hála és a bűn-
bánás mélabújával gondolunk a nő-
re, ki megédesítette, még' arra is, aki 
megkeserítette az életünk egy sza-
kát. Valami ellenállhatatlan erő 
vonz a nőkhöz s ha egyik-másik 
könnyet aid >a szieinünkbe, megbocsát-
ható, ha (keresünk és találunk egy 
másik kis 'kezet, mely letörli a kömy-
nyeket. Szégy éljük a vallomásit, de 

sokszor titokban keserűen szeretjük 
azt is, aki minket megcsalt, vagy el-
hagyott. . . Minden korból megmarad 
a lelkünkben egy édes dal foszlánya, 
egy meleg kézszorítás emléke, egy 
mosoly sugara, tavaszi álom, száradó 
virág, pár hajszál, mely arany bi-
linccsel köt a szeretett lányhoz, egy-
egy vers akkordja, melyben örök 
költeménnyé olvad a folyton hide-
gülő nő is. 

Ne ítéljetek el. És ne irigyeljetek. 
Vadrózsalugasbon jár a férfi, mely-
ről ráhajolnak a vadrózsák, egymás 
után több is, e aki elég könnyelmű, 
hogy utánuk nyúljon, sokszor tö-
visbe kap. Nincs mindenkinek any-
nyi ideje, hogy kivárja az igazinak 
idejét: a teljes szirmú, tökéletes ró-
zsát, melynek illata tovább tart. A 
szerelem olyan forrás, mely akkor 
apad ki, ha folyton nem merítenek 
belőle. A fiatalság tüze kergeti a 

2. Harmincötévé» 



gyereket virágos, mezőn 
a csapodár lepkéik után. 
Miért nem tanítják ki ;t 
gyereket, hogy ne sza-
ladjon lepke utam? Miért 
nem tanítják a'z. isíkólak-
ban az okos és erkölcsé 
»saarelemtant« ? Éretlen 
gyerekek vagyunk vala-
mennyien deresedő fej-
jel is. Szülői irányítás 
nélkül kóbotrgunk soik&n 
az életben és csak a szél 
sodor össze bennünket 
nőkkel. Az igazi szere-
lem közötte áll a száz L 
évben egyszer virító 
aloé és a folyton virító 
rougeoä pipacs között. 
Szerencsés kertész le-
gyen, aki mindjárt meg- , 
találja azt a szép virá- j 
got. mely holta napjáig j 
csak neki v i r í t . . . 

Tekintetes Szerelmi 
Törvényszék! Ne tessék 
ítélkezni se férfiak, se 
nők fölött, kik többször 
szerettünk. A sokat sze-
rető férfi lelkében is 
van egy titkos oltárkép, 
amelyre azt a nőt he-
lyezzük, aki egyedül 
csak minket szeretett. 
Ez előtt az oltárkép 
előtt bűnbánattal lebo-
rulunk. Ez az égből alá-
szállt angyal meg is tud 
bocsátani. A megbocsá-
tó és megértő nőt haj-
szoljuk egy életen át. 

Meg kell érteni, hogy 
tépett lelkünk is szár-
nyat kap és halálunkig 
végigkopogtat női szí-
vek ablakán s ebben a 
rideg téli világban egy 
kis melegségért könyö-
rög . . . 

(László fotók) 
5. Hatvanötéves 



r - Í J e r s e k 
(jUany* doSaz 

Sita : Szenes &ve>si 

Mintha aranydobozt adtak volna ke-
Izembe 

s nem találnám nyitját. 
Beszéljek hozzád? 
Félek, megriadsz lépteim zajától 
s elrepülsz mint a madár1. 
Mit csináljak, hogy észre végy? 
Merőben idegen világ vagy, 
nem tudok semmit sem rólad, 
még azt sem, 
jó volna-e, ha megsimogatnálak. 

a <& en éÂï szezem 

Sita : Sepesdy J&ász/ó 

Megszövöm én a nap tüzsugarát, 
Opál-hajnalt fonok sűrűn bele — 
Déli verőfény lesz a briliáns 
S a vágy rubinijával szórom tele. 

A kéklő égből szép zafirt lopok, 
Körültűzöm a csillagok sorát — 
Virágillatot álmodok belé 
Es pirkadásból tépek egy korállt. 

A diís mezőből smaragdot veszek 
S tenger-ametiszt ragyog majd körül — 
A halott alkony topázt ad nekem, 
Mig a szememben könny-gyémánt örül. 

Nagy diadémul készítem neked, 
Melyen az ónix éjtüze ver át — 
S alabástrom tested díszíteni: 
Egy forró csókkal lehelem reád .. . 

6U én tudo en tudományom 

Sita : Sßaictt <§>ndte 

Tudok elülni egymagamban, 
Vak lüktetéssel az agyamban . . . 
Fanyar fintort tenni a számra, 
Tudok hallgatni óraszámra ... 
És tudok napfényes tavaszba' 
Kitörni sóhajos panaszba 
S gubbasztani gyász-feketébe, 
Szikrázó, fehér, lenge télbe!... 

Tudok egy régi dalt dalolni, 
Rozzant asztalomra hajolni 
S amíg szememből könny pereg le: 
Emlékezni egy kisgyerekre .,. 
Fázós kezemet vágni zsebre; 
Gondolni édes, jó ízekre 
S hogy lekéstem, róluk örökre: 
Gondolni dús, nagy örömökre .. J 

Tudok, ha rám borul az alkony: 
Megállani az utcasarkon 
S szívemre lelni néha-»apján, 
Megbotlani koldus kalapján ... 
Nézni erre, gondolni arra: 
Lágy szellőre és szélviharra, 
Asszonyra, gondra, csókra, sebre 
És életre: egy jobbra, szebbre .. J 

Aitern vitmus 

Sita : Sam ás Szno 

Kószálok az utcákon estidőben 
Zizzennek a sárgult levelek 
Keresem a fákon függő verseket, 
Mik a szerelmet, szépséget dicsérik. 
Nem csüngenek a fákon rímek 
És mégis verssorok kiáltanak felém 
Borpiros, barna, arany lomb alatt 
Versek! — a hirdetési oszlopon. 
Színes plakát köszönt a fák között 
Feltűzve úgy, mint Shakespeare erdejé-

tben: 
»Legszebb az ősz a Margitszigeten«. 
Hirdetés, mely zendíiil, mint a vers 
S vágyódva visz a Nyulak-szigetére, 
Hol csókos száj vonaglik hervadt lomb 

[alatt 
S napfényfoltok — kis aranyhalak — 
Kedvemben fürdenek. 
Falragasz színében harsanó élet: 
Mozihősnő a plakátoszlopon, 
Mezítlábas táncosnő szép bokája. 
Es hawayi gitár njeg saxofón. 
Ô, a szikrázó villanyhirdetések 
Utcai ri tmus — világvárosi fények, 
Pesti házsorok között hivalgó reklám-

[költemények, 
Aszfalton kihajtó vágyat amik pedzik, 
Mint fákon függő versek — Shakespeare: 

[Ahogy tetszik — 
Az arcom ég, a szívem megmelegszik. . . 



Si zseniális 3(orbuly 
NOVELLA 

I R T A : HARMATH IMRE 

A »zseniális« Korbuly író volt. 
í ró volt, de írni is tudott. Tudni-
illik mindenhez értett, ami össze-
függ az írással. A színdarabírás-
sal. Kitűnő rendező volt, nagy-
szerű karmester, jó színész, költő, 
operettlibrettista, kabarékonferan-
szié, drámaíró. Darabjai t mindig 
sa já t maga rendezte és ilyenkor 
valósággal ekvilibrisztikai mutat-
ványokkal szédítette a színházat. 
Az egyik percben még a harminc-
tagú zenekar élén dirigálta az ú j 
operett nyitányát, a másik perc-
ben már a görlöket tanította va-
lami ú j táncfigurára és a követ-
kező negyedórában már a rekedt 
bonviván helyett próbálta az ope-
rett főszerepét, az első felvonás 
utáni szünetben díszleteket fes-
tett, a második után ki javítot ta 
a nagy tangó hangszerelését és a 
harmadik után a világhírű zene-

szerző helyett megkomponálta a 
nagy sláger-foxtrottot. 

Néha túlhangos volt, a megfeszí-
tett munka felőrölte idegeit és 
ilyenkor csúnya botrányokat ren-
dezett az operett helyett, de min-
dent elnéztek neki. 

»Bolond ember, de zseniális/« 
Ezt suttogta körülötte minkenki. 
Ha ú j darabot írt, el -sem ol-

vasták. Az igazgatók csak úgy le-
telefonáltak a színpadra: »Itt az 
ú j Korbuly-darab, reggel kilenc-
kor rendelkező próba!« 

A premieren rendszerint meg 
is ismerték az igazgató urak a 
darabot. 

Bs Korbuly rendezett. 
I r t , komponált, táncot tanított 

és a negyedik próbán irtózatos 
botrányok közepette formálisan 
kirúgta iaz egész direkciót a néző-
térről. 

. a görlöket tanította valami ú j számra . . 

42 



Szinte menekültek előle, mert 
a színésziek, zenészek, rendezők 
imádták. 

»Meg keü mindent bocsátani 
neki, zseniális ember!«. 

Egy este zsúfolt nézőtér várta 
az előadás kezdetét, Korbuly 
csapzott ha j ja l berohant a közép-
folyosón és mert valakijét, akit 
nagyon szeretett, megbántották, 
kidobta a színházból az egész 
zenekart, a karmesterrel együtt, 
aki pedig a legjobb 
bará t ja volt. 

Mást talán meglin-
cseltek volna, őt meg-
tapsolták. 

Hallatlanul népsze-
rű ember volt. 

»Eaészen biztos, hopv 
ez a trük is a darab-
hoz íartozik. De ha 
nem, uz se baj, a zse-
niális Korbulynak 
mindent szabad/« 

A baráta i azonban ezután a 
legszörnyűbb incidens után meg-
környékezték. 

— Pista, ez így nem mehet to-
vább! Te vagy a legkiválóbb szín-
házi ember ebben a városban, de 
nem lehet veled dolgozni. Leg-
közelebb a közönség előtt fel fo-
god pofozni a primadonnát! 

— Nagyszerű ember vagy Pis-
ta, de a makacsságod katasztrófa. 
Miért nem hallgatod meg soha-
sem mások tanácsait? Pista, hidd 
el nekem, ha te néha engedékeny 
lennél és nem tombolnál úgy és 
olyan gyakran, bármennyire is 
igazad van, már három házad le-
hetne az Andrássy-úton. Koneesz-
sziók nélkül ma a legzseniálisabb 
ember is éhenhal! 

Korbuly eddig rettentő sokat 
keresett. Minden darabja legalább 
százszor ment. Az egyik operett-
jének a háromszázadik előadásán, 
a II. finálé után, a legjobb ba-
r á t j a karonragadta az öltöző fo-
lyosóján. 

— Hidd el nekem, még nem 
késő. Változz meg! Ilyen zseniá-
lis ember mindent meg tud csi-
nálni, amit akar. Mától kezdve 

hazament a sívir hotelszobába és a tükörbe názatt . . . 

fogadd el a direktor rossz taná-
csait és hidd el a primadonnának, 
hogy ő a legjobb dramaturg a 
világon! Hiszen már a nevedtől 
is félnek a színházak! 

Ezt mondta a legjobb barát a 
Korbuly-operett háromszázadik 
előadásán. A nézőtéren éppen az 
a jelenet kapott tomboló nviltszíni 
tapsot, amit a direktor ki akart 
hagyni és a primadonna éppen 
negyedszer ismételte azt a val-
cert, amire »csalhatatlan« drama-
turgiai tudományával minden 
próbán hangoztatta,, hogy ezt a 
vacakot nem énekelem. 

Es Korbuly, a zseniális Kor-
buly hazament a sivár hotelszo-
bába és a tükörbe nézett. 

— Nézd, Pista, há tha igazuk van 
ezeknek! Negyvenéves lettél, óri-
ási sikereid voltak és vannak, de 
nincs egy filléred sem. Már ré-
gen színházigazgató lehetnél, de 
úgylátszik, túlsókat tudsz. Az 
emberek szeretik, ha néha igazat 
adnak nekik, ha nincs is igazuk. 
Te tudtad, jól tudtad, hogy tehet-
ségtelen embereknek nem szabad 
hinni, de mit értél el ezzel? Min-
dig a te véleményed, a te állás 
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pontod győzött, de az ú j igazgató 
mégsem te lettél az ú j szezonban, 
hanem mindig az, aki el akarta 
rontani a tehetségtelen ötleteivel 
a produkciódat. Dr. Engedékeny, 
vagy Dr. Alkalmazkodó lett év-
ről-évre az igazgató, mert az em-
beri hiúságot legyezni kell és nem 
pofozni!« 

Es Korbuly megsimogatta kopa-
szodó homlokát és másnap reggel 
mintha csak kicserélték volna. 

— Igazad van, Odönkém, a II. 
finálé lesz az első és az I. lesz a 
második ! 

— Igazad van, Jenőkém, Mi-
randa nem grófnő lesz a darab-
ban, hanem özvegy virágárus-
lány! 

— Igazad van, Annuskám, a 
szubrett slágere lesz a te belépőd 
és a szubrett az I. végén meghal! 

Mindenkinek igazat adott. Ügy 

szemére húzta kopott kalapját . . . 
(Mika László rajzát) 

osztotta az igazságot» mint egy 
szultán a szultánkenyeret. 

Es az emberek boldog mosollyal 
súgtak össze a há ta mögött. 

»Mi történt ezzel a fiúval? Hi-
szen ezzel az emberrel mennyei 
boldogság dolgozni! Ez minden 
tanácsot elfogad!«-

Es Korbuly reggel hattól éjjel 
háromig mindenkinek igazat 
adott. 

Egy hordár kocsin tolta mellette 
az igazat és mindenkinek adott 
belőle egy karéj jal . 

A portásnak, a súgónőnek, a 
kellékesnek, az inspekciós tűz-
oltónak, mindenkinek, aki él és 
mozog a színház körül. 

Es az első ilyen koncessziós da-
rabja megbukott. 

A második is! 
A harmadikat már elő sem 

adták. 
A negyediket el sem 

olvasták. 
»Ezzel az emberrel 

szóba sem •szabad áll-
ni, hiszen ez egy ge-
rinctelen senki. Min-
den tanácsot elfogad, 
mindenkinek igazat 
ad/« 

Legyintettek, ha va-
laki kimondta a nevét. 

Tegnap a Körúton 
egy rongyos, züllött fi-
gurát lát tam egy cipő-
üzlet előtt. 

Azért nézte a kira-
katot, mert abban sok 
cipő volt. 

Az ő lábán viszont 
egy sem. Meglátott. A 
szemére húzta a ko-
pott kalapját . 

De nem tudott el-
menekülni. 

Odamentem hozzá. 
— Pista! Korbuly 

Pista! Te vagy az? 
[gazam van?! 

Nekem is igazat 
adott, 

ö volt! 
A »zseniális« Kor-

buly. 



Hím* is HnvktyôU, bew* is 
A tehetséges matyók eddig _ csak 

a Nemzeti Színház feljáróit szállták 
meg, színpompás hímzéseikiből ki-
állítást rendezve. Mosit a Nemzeti 
színpadjára is bevonultak Garam-
szeghy Sándor Matyószerelem 
című darabját újította 
fel a Nemzeti Színház 

Szilveszter esté-
jén. A régi, klasszikus 
népszínművek nyomdo-
kain halad ez az ízes, 
színes, dalos, mezőkö-
vesdi vígjáték — a ma- ^ J 
tyók káprázatos visele-
tén kívül — hamisítat-
lan, kedves szokásaikat 
is bemutatja nekünk. 

Balázs Árpád hangu-
latos, üde muzsikája 
díszíti az előadást, 
melynek szereplői vala-
mennyien dicséretet ér-
demelnek. Mégis ki kell 
emelnünk az ennivaló-
an édes Somogyi Bo-
gyót, a széphangú Nagy 
Izabellát, a férfias-
daeos Abonyit és Vizi 
Bélát. Külön bekezdést 
érdemelne Prthes Sán-

dor, >aki nagy művészi kvalitásait 
jelentéktelen szerepében is fcrőzus-
ként pazarolja. 

Külön nevezetessége a darabnak, 
hogy néhány dal-versét Petőfi Sán-
dor írta. 

% Nagy Izabella, 
Tárnoki és 

Pataki József 
iS Nemzeti Szín-

ház; »Matyó-
szerelem« 

Szörényi, fiva, Nagy Izabella, M. Iványi Irén | 
és Eóry E. Kató 

Nemzeti Szinhái: »Matyószerelem« Somogyi Erzsi és Vízi Béla a l 
I »Matyószerelem«-ben 



vSZINHÁZI H 
NAPTÁRA 

Titkos Ilona átveszi dr. Rákosi Tibortól, a Bethlen-téri Szín-
ház igazgatójától az új Geyer—Fodor— Lakatos-darabnak a 

»Mimözá«-nak főszerepét 
(Foto Gyenes) 

JANUÁRI 
SZÜLETÉSNAPOK 

8. Zsolt Béla 
9. Bánky Vilma 

Roboz Aladár 
Kosztolányi-Kann 
Gyula 
Rudnay Gyula 

10. Medgyessy Ferenc 
Martos Ferenc 

11. Kézdi-Kovdch 
László 
Sxiklai József 
Bársony Lajos dr. 
Vaszary János 

12. Molnár Ferenc 
Lengyel Menyhért 
Sills Milton 

14. Unger ErnÖ 
Békeffi László 
Maleczky Bianka 

WSBmm 
Rökk Marlka a »Vadvirág« új szereplőivel, Keleti Lászlóval, Gózon Gyulával és Székely Lujzával (Foto Gyenes) 



S Z I L V E S Z T E R I 

P E N D L I R E K O R D E R E K 
A m i t v a l a h a a j u t a l o m -

j á t é k j e l e n t e t t a népsze rű 
sz ínésznek, az t j e l en t i 
mos t a Szi lveszter . Szín-
h á z a k b a n , moz ikban , ká-
v é h á z a k b a n és h á z i mu-
l a t ságokon v i d á m k a b a r é k 
s z ó r a k o z t a t j á k az ó-évtől 
búcsúzo t t közönséget és 
ez a fe l fokozot t k a b a r é -
üzem a l a p o s a n p r ó b á r a te-
szi P e s t m u l a t t a t ó i t . Egy -
e g y erősebben i g é n y b e v e t t 
színész va lóságos mene t -
r e n d e t dolgoz ki m a g á n a k 
Sz i lvesz te r re . I t t egy kis 
k i m u t a t á s t a d u n k a szil-
veszteri pendli-rekorde-
rekről. A nevek mel le t t 
álló s z á m j e g y a fe l lépések 
s z á m á t m u t a t j a . 
Hacsek és Sajó (Herceg és 

Komlós) 
Rátkai Márton 
Solti Hermin 
Radó Sándor 
Szász IIa 
Keleti László—Szóké Kató 
Latabár Kálmán—Szőnyi 

Lenke 
Sziklay József—Orosz 

Vilma 
Salamon Béla 
Feleki Camil 
Borosa Géza 
Lészay Kató 
Kabos Gyula 
Szűcs László 
Medgyaszay Vilma 
Dajbukát—Bársony 
Honthy Hanna 
Szokolay Olly 
Somogyi Nusi 
Tolnay Edith 
Rajna Alice—Kökény Ilona 
Kellér Dezső 
Köváry Gyula 
Sarkady Aladár 
Vaszary Piri 
Verebes Ernő 

Megint magyar sikertől hangos 
Bécs. A Scalában Alpár Gitta 
játssza a »Szerelmes királynő« 
című magyar operett főszere-
pét. A premieren Premingerné, 
Liane Haid és Schwarcz Vera 

gratulálnak' Alpárnak 
(Fotó Gyenes) 

Az új operettből a bécsi rádió 
előzetesen részleteket adott. 
Brodszky Miklós a mikrofón 

előtt 
(Gyenes foto) 

Dr. Zalán Endre 
nótaírót nemrég vette fel tag-
jai sorába a Magyar Szöveg-
írók és Zeneszerzők Országos 
Szövetkezete. A tehetséges 
fiatal komponistának már is 
két országos sláger-sikere 
van, a »Tavasz estén azt ál-
modtam« és »Tíz, húsz pengő 

a zsebembe« 
(Fotó Kiss Pál) 



Baüa Lici 
Hr.yal Revü Színház: »Szeressük egymAst« (Foto Gyenes) 

Valamikor, nem is 
olyan régen, még a me-
sebeli herceg volt az 
operettek hőse. Ma úgy-
látszik reálisabb időket 
élünk. A mai bonviva-
nok fantasztikus egyen-
ruha helyett, fehér onv 
vosi köpenyt viselnek. 
Nóti Károly ú j zenés-
vígjátékának, a »Sze-
ressük egymástz-mik is 
orvos, ezúttal a divat-
nak megfelelőien, pszi-
choanalitikus orvos a 
hőse. 

Ezt ä komoly és nőik 
ellen százszorosan beol-
tott agglegényt halász-
sza ki magának egy en-
nivaló fruska, hogy 
száz hazugságon keresz-
tül bekerítse a házas-
ság hálójába. Amíg ez 
sikerül neki, három és 
fél órán keresztül sok 
kacagást, (Rott Sándor. 
Herczegh Jenő és Peti) 
pompás táncokat (Lata-
bár Kálmán), fülbemá-
szó jazzmuzsikát és pat-
togó verseket (Márkus 
Alfréd és Kellér Dezső), 
ízléses, finom színpadot 
(Vogel Eric) kap a néző 
a Royal Revü Színház-
ban. 

öthónapos kényszer-
pihenő után ú j ra Bállá 
Licit lát juk azon a szín-
padon, ahol első nagy 
pesti sikerét aratta. Ak-
kor százötvenszer ját-
sizotta a primadonna-
szerepet. A jósok sze-
rint most megduplázza 
ezt a százötvenes szé-
riát. 

A dizőzből ismét szí-
nésznővé vedlett Tóth 
Böske és Belly Ferenc 
még a partnerei. Her-
czegh Jenő tálalja íz-
lésesen a Nóti—Márkus 
—Kellér darabot. Prog-
nózis: tartós siker vár-
ható. (v. p.) 



A legújabb i s legnagyobb hollywoodi revü, a »Dames« első görlszakasza 
(Foto Warner Bras.t 

Őszinte levél 
a magyar filmgyártásról 

Orta : Joe tPasternak 
Nagyon sokan kérdezték már tőlem, 

hogy miért beszélünk és vitatkozunk any-
nyit a magyar filmgyártásról és hogy 
érdemes-e egyáltalában erről a kérdésről 
annyit beszélni? Ezekre a kérdésekre vá-
laszolok az itt következő cikkel. 

Mint igen sok film producere, határo-
zottan állítom, .hogy a fi lmgyártás gaz-
dasági előnye sokkal nagyobb, mint bár-
mely más vállalkozásé. Egy-egy film el-
készítésénél a legkülönbözőbb foglalko-
zású emberek tömege kap munkát, sőt 
az a helyzet, hogy a filmeken nemcsak a 
stúdiók párszáz főnyi gárdája, hanem az 
egész ország dolgozik — és ami ennjál 
is fontosabb: keres! Gondoljunk arra, 
hogy a filmüzlet nagy része tulajdonkép-
pen akkor kezdődik, amikor a film már 
elkészült, kivonult a műteremből és' vé-
gigjár ja az országot. Minden vállalkozás-
nak és így a filmnek is van egy part-
nere. Itt a partner: a közönség. Ez a 

partner egyszer segít, másszor meg nem. 
A közönség partnermivolta abban áll, 
hogy bemegy a moziba, megváltja a je-
gyét, megnézi a filmet és ezzel lehetősé-
get ad a vállalkozónak arra, hogy az 
újabb filmet gyártson. Sajnos, meg kell 
állapítanom azt a tényt, hogy a magyar 
fi lmgyártás partnere: a magyar közön-
ség, a magyar filmekkel szemben sokkal 
kevésbé elnéző, mint bármely más kül-
földi filmmel szemben. Nem kérjük, hogy 
a magyar filmeket rózsaszínű szemüve-
gen keresztül nézzék, de az bizonyos, 
hogy a magyar filmet nem szabad össze-
hasonlítani azokkal a filmekkel, amelye-
ket hatalmas pénzekkel készítenek. Ne 
tessék elfelejteni, hogy nincs a világon 
még egy ilyen kis ország, ahol any-
nyira előretört volna a filmgyártás és 
ahol még hozzá olyan hírnevet is tudtak 
volna szerezni ennek a filmgyártásnak, 
mint éppen Magyarországon. Éppen ezért 



nom szabad a f i lmgyár tásunkat ! 
ugy kezelni, hogy egy hasonlattal I 
éljek, mint az érettségiző gimná-l 
zistát, mert hiszen 

mi még esak ötödikesek va-
gyunk 

és nem szabad annyi t kívánni tő i 
lünk, mint egy érettségiző diáktól. I 

Emlékezzünk vissza a háború-1 
előtti néma-filmek korára. Abba 111 
az időben első helyen Olaszországi 
állt, második helyen Németország. I 
ma jd Ausztria és a negyedik he-1 
lyen álltunk mi, magyarok. Azl 
•amerikai filmek abban az időben I 
még sehol sem voltak. Hollywoodi 
csak a háború után hódította meg I 
Európát . Természetes, hogy meg-1 
szerzett előnyét most nagyon nehe- I 
hezen tudjuk behozni. 

Nem akarom elhallgatni azit, I 
hogy a f i lmgyár tóknak is van egy I 
csomó kötelezettségük partnerük-1 
kel : a közönséggel szemben. í gy el- I 
sősorban a szüzsék, elsőrangú szí-1 
nészek, divatos zeneszerzők és a I 
többi, kiváló filmszakemberek ki-1 
választása. Ha objektíven nézzük I 
meg az eddigi magyar filmeket, I 
akkor — sok évi tapasztalatom I 
után állíthatom — el kell ismer-1 
nünk, hogy igazán tisztességes és I 
becsületes munkát végeztek mind-1 
nyájan , kivétel nélkül- Igaz, és ezt I 
is el kell ismerni, hogy egyik-másifc I 
film gyengébb volt, viszont ez ép-1 
pen így előfordul Berlinben, Lon-1 
doniban vagy Hollywoodban is. 

A filmnek természetesen nemcsak I 
gazdasági, hanem kulturális hasz-1 
n a is van. Közelebb viszi a nagy-1 
városi életet a kisvároshoz és a f a - 1 
luhoz, megismerteti a vidékkel a I 
nagy magyar színészeket, a fővá-1 
rosi írókat, egyszóval állandó kon-1 
taktus t teremt a vidéik és a főivá- I 
ras között. Gondoljunk a r r a ós, I 
hogy milyen örömet szerez a m a - 1 
gyár f i lm például Amerikában. I 
ahol körülbelül kétmillió magyar I 
él. Nagyon sok amerikai magyar- I 
tói kaptam levelet, amelyben hálá-1 
val és boldogan köszönik meg azt I 
a meglepetést, amit a Pardon, té-1 
vedtem és a Rákóczi-induló (mind-1 
kettőnek igen nagy sikere volt I 
kinn) szerzett nekik. Meggyőződ-1 
tem arról is hogy a »Pardon,, té- I 
vedtem« budapesti felvételei olyan I 
jelentékeny idegenforgalmi prapa-1 
gandát végeztek Amerikában, hogy I 
a premier után sokan kap tak ked-1 
vet ahhoz, hogy körülnézzenek Ma-1 
gyairországon. 

Sokszor kérdeztek engem m á r a r - 1 
ról iis, hogy csak magyar nyelvű I 
filmeket gyártsunk-e? Sokszor I 
hangsúlyoztam és most is csak azt I 
mondhatom: nagyon fontos, hölgy I 
a külföld számára is forgassunk I 
filmeket. I t t nemcsak kul turá l is I 
érdekeinkről van szó, hanem ü z - l 
leti érdekeinkről is. E g y n y e l v ű i 
film nem kerülhet többe száz-1 

I százhúszezer pengőnél. H a ennél 
I drágább, valószínűleg rá kell fi-
Izetni. Az az ember pedig, aki rá-
I fiaeit a fi lmjére, abbahagyja a film-
1 gyártást . Nem kell .külön hangsú-
I lyozni, hogy mit jelent, ha film-
Ijeinket német, angol vagy francia 
I verzióban muta tha t juk be külföl-
Idön. Nem kell sok magyaráza t ah-
1 hoz sem, hogy mit jelent nekünk 
l az a kis nyilatkozat, amit például 
1 az egyik angol újságíró a Tavaszi 

parádé londoni szakbemutatója 
I u tán í r t : »íme egy kis ország, ame-

lyik nagy filmeket gyárt«.. Éppen 
I a Tavaszi parádé az, amely ,a leg-
jobb kr i t ikákat és a legjobb anyagi 

' eredményeket ér i el az egész vi-
lágon és a legtöbb lapban csodál-
kozással í r j ák meg, hogy ilyen 

I nagyszerű filmek készülnek Ma-
gyarországon. Biztos vagyok ben-
ne, hogy például a Bál a Savoyban 
is ugyanilyen sikert fog a ra tn i ; eb-' 

I ben a filmben a világ legnagyobb 
I énekesnője fogja hirdetni a magyar 
\ filmgyártás dicsőségét. 

Ezekután levonhat juk ezt a kö-
I vetkeztetést: a f i lm propagandisz-

t ikus ereje olyan nagy, hogy ezt, 
akármilyen furcsán is hangzik, 

I pénzre átértékelve, milliókkal sem 
lehet elérni. A magyar fi lmgyár-

I tásnak máris olyan sikere van kül-
földön, hogy 

rövidesen olyan nyelven is fo-
gunk filmeket gyártani, ame-
lyen eddig csak Amerika és 

Anglia szólalt meg. 
Egyelőre nem mondhatok többet, 

I de ebből is mindenki előtt nyilván-
való lehet, milyen ha ta lmas lehe-

I tőségek rej lenek abban, ha Ma-
gyarország olyan nyelven gyár t 

! filmet, amelyet mind az öt konti-
I nensen megértenek. 

Hosszú évek alat t megfigyeltem, 
I hogy kivétel nélkül minden világ-

sikert elért filmben valahol, ha 
I nem is a produkció élén, de a hát-

térben,, mindig ott állt egy-egy ma-
ayar tehetség. Ezek az emberek rö-
videsen segíteni fognak bennünket 
abban, hogy a magyar f i lmgyár-
tást olyan nívóra emeljük, amely 

I vetekedni fog Londonnal é® Holly-
wooddal. A Hunnia f i lmgyár — 
amely rövid időn belül annyira 

I modernizálódott, hogy m a m á r tel-
jesen tökéletes technikai felkészült-
séggel rendelkezik és a vezetőség» 
igazán őszinte készséggel lés segít-

I séggel áll a gyártók rendelkezésére 
nincs semmi akadálya ennek a 

I nagy előretörésnek. 
Az ú jév elérkeztével bá t r an je-

gyezhetem meg, hogy sok szép si-
kerünk volt az elmúlt évben, amire 
büszkék lehetünk. Most csak a r r a 
kell kérnem a mi kedves partne-
rünket, a közönséget, hogy marad-
jon mellettünk az ú j évben is, hi-
szen a mi sikerünk az ő sikere is 

1 és az ő sikere a miénk. 



NILS ASTHEB ÉS FRITZ 
KORTNER AZ ABDUL 
HAMIDBAN. LENN: AD-
RIENNE AMES, AKI-
NEK HÁZASSÁGÁBA 

KERÜLT A LONDONI ÜT 
(Foto Hermes) 

AUulUotoid 
Jfatdtoi&au! 

Abdul Hajnid. New York-ból érkezett 
Londonba. Meg kell magyarázni a dolgot: 
az »Abdul Hamid« a. Broadway színpa-
dainak egyik legsikeresebb darabja, 
amelyből most filmváltozat készül Lon-
donban. 

Az »Abdul Hamid« az angol filmváros 
egyik legsikeresebb filmje lesz. A darabot 
Neiw Yorktól vette "ki eg London; szerep-
lőit a világ minden tá járól válogatták 
össze. Címszereplőjét : Nils Asthert és női 
főszereplőjét: Adrienne Ames-t, Holly-
woodból csábították át. (Ez a csábítás 
Adriennenek a luízasságába került: amíg 
Londonban dolgozott, Mister Amest, fér-
jét, a neves produkcióvezetőt »elidegení-
tetten egyik kedves kolléganője.) A film 
harmadik szereplője Fritz Kortner, akit 
Berlinből vittek to Elstreebe. 

Ezzel a gárdával könnyen ara that s iJ 
kert Abdul Hamid. A 



„Geraldine 
nem angyal, 

de Járay igen..." 
Most már, hogy szereplői mind elutaz-

tak, el szabad mesélni ezt a kis történe-
tet. 

Előre kell bocsátani, — ámbár nem is 
kell előre bocsátani, mert ez közismert 
dolog — hogy az amorózókat mindenki 
irígyi. Férfiak, nők egyformám; a nők 
partnernőikíőí, a férf iak parnernőüce'rí 
irigylik őket. 

Egészen más a helyzet a szegény ka-
rektersiZ'ínésizekkpl; őket senki sem irigyli. 

Felix Bressart Alpár Gittával 
a »Savoy«-ban 

A karakter , úgy látszik. 
neiti irígylésreméltó. • 

A történet kiét színészről 
szól, mindkettő fontos sze-
repet .játsizott most egy-
másután itt Budapesten, a ^ 
Péterben és a Bál a Sa-M 
voyban. Az ©gyík HanyÊ 
Járay, a másik Felix Bres- ™ 
sart. 
Felix Bressart Gaál Francis-

kával a »Péter«-ben 

J á r a y Qaál F ranc i skáva l 

Azon a napon, amikor a 
Pét&rt befejezték, már el 
ig kezdték forgatni a Sa-

i voyt. Szóval, al ighogy vé-
i getért J á r a y szerelmi tör-
I téniete Alpár Gittával, má r 

kezdte is a következőt 
[ Gaál Franciskával . 

Azt tudni kell, hogy sem-
mi sem f á j úgy egy karak-
terszínésznek, akármilyen 
nagy szerepe van, mint a 
happyend-csók, amelyben 
nincs és nem lehet része. 
Még akkor is, ha tudja , 
hogy Minek a csóknak 



Bressart végignézte Jár ay és Gaál 
Franciska happyendjét és nem szólt 
semmit. AJZUtán eltelt pár hét, Bressart 
szerepe szerint megfiatalodott vagy 
negyven évvel, de persze Alpárt is el-
vitte előle a filmben Já ray . Végignézte 
Járay és Alpár happyendjét — és ekkor 
már szólt valamit. 

Odajött hozizám a jelenet után és na-
gyon kedvesen és nagyon halkan, de eb-
ben a pá r szóban benne volt a karakter-
színész minden szívfájdalma, ezt mondta: 

— Ist Geraldine ein Engel? Nein, Ja-
ray ist ein Engel. Aber ich. .. 

Lemondó gesztus következett utána. 

»Péter«-ben 

semmi jelentősége sem 
marad a jelenet után. 

Ez a szimpatikus fiatal-
ember egyébként azok közé 
tartozik, akik legjobban 
megérdemlik karr ier jüket . 
Azonkívül, hogy elraga-
dóan kedves fiú és hódító 
férfi , esze van és nagyon 
tehetséges. Az a sizínész, 
ki olyan darabokat tud ír-
ni, mint például az »1st 
Geraldine ein Engelf« 
megérdemli a sikert. (A 
darab magyar cime: An-
gyal-e Geraldinet Budapes-
ten is csak németül ját-
szották. a bécsiek vendég-
játéka idején.) 

Hagyjuk J á r a y történe-
tét és té r jünk vissza a mi 
történetünkhöz, a Hunnia-
filmgyárba. 

. . . és Já ray Alpár Gittával a 
»Savoy «-ban! 

(City és Universal fotók) 

»Geraldine nem angyal, Járay igen. Be 
én...« 

Aki megnézi J á r a y t a képen, Gaál 
Franciskával, azután Bressartot, ugyan-
csak Francival, az megérti, hogy mit 
jelent ez a »de én .. .« 

# 

Megható jelenet volt, nem lehetett, 
•á mást felelni: 

— .Si« sind auch ein 
Engel, Herr Bressart. Ön 

; angyal. 
Ami igaz is . . . 

PAN IMRE 





Bolváry 
Géza leghan-

gulatosabb filmje, 
a »Búcsúvalcer«, Cho-
pin életéről szél. Ez 
az élet csnpa mu-
zsika és szerelem 
v o l t . . . Chopin: Wolf- 

gang Liebeneiner.  
A nő: Hanna 



Joan C^awîord és Clark Gable új filmjükben, »Az első és a második«-ban 
* (Foto Metro) 

What a man! Micsoda férfi! 
Ohióban, az orvostudományi egye-

temen fedezték fel pár évvel ezelőtt 
Clark Gablet; abban az időben, ami-
kor Rudolf Valentino utódját ke-
resték. A sok Valentino-jelölt között 
(emlékszünk, hogy egy magyar is 
volt közöttük: Minds zent hy Tibor) 
Clark Gable is úgy került forgalom-
ba Amerikában, mint Rudolf Va-
lentino II. Tucatjával jelentkeztek 
annakidején. 

A sok Valentino-utánzat azonban 
nem tudott karriert csinálni. Clark 
Gable is akkor érkezett be, amikor 
(második Valentinéból első Gaible 
lett. 

• 

Néhány hónap alatt elérte a leg-
többet, amit férfisztár Kaliforniában 
elérhet: Greta Garbo és Joan Craw-
ford mellé került. Ebben az időben 

különös melléknevet kapott: What a 
man Gable-nek nevezték. »What a 
man« magyarul »Micsoda férfit.-1 je-
lent. Ez a kis felkiáltás csúszott ki 
a nők száján, amikor meglátták Clar-
kot a filmen. 

Azóta minden amerikai újságcikk-
ben ott van Gable neve mellett ez a 
pár szó. Így írnak: »A Gramman 
Chinese Theatre tegnapi premierjén 
két sonkászsemlyét nyelt le és hét 
cigarettát szívott el a szünetben 
Clark Gable. What a man/« Vagy: 
»What a man tegnap Norma Shearer 
kíséretében jelent meg az Orosz Sas 
vendéglőben, vacsorára.« 

• 

Eleinte minden filmjében más 
leading lady vei játszott. Azonban 
van egy nő, akihez imtodálg vissza-
térít: Joan Crawford, akivel újna 
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Most elérte a legtöb-
bet, amit egy sztár 
Amerikában elérhet: 
második lett a i>tiz nagy 
pénzcsináló sztár ver 
senyében. Tavaly méjj 
a kilencedik volt, idóíi 
verhetetlenül kiugrott. 
Csak az öreg, hatvan-
éves Will Rogers áll 
előtte. (Az első helyett 
mindig egy »öreg« ál\ 
tavaly Marie Dressler 
volt az első; Will Ro-
gers örökölte tőle a he-
lyet.) 

Ez az eredmény, 
amelyről az egész világ 
beszél, azt jelenti, hogy 
Clark Gable az év nagy 
amorozója. Nem Rudolf 
Valentino II., hanem 
Clark Valentino I. 

»Clark What a man 
Gable« 

(Foto M. G. M.) 

együtt játszik. Chamed 
( Egymásh oz láncolva) 
ú j filmjük címe Azt 
mondják Amerikában, 
hogy ez a cím nagyon 



H Í R E I 
ALPÁR ANGOLUL 
Az Universal elhatározta, 
hogy megcsinálja Alpár 
Gitta és Székely István 
Bál a Savoyban című 
filmjének angol változatát. 
John Boles lesœ Alpár 
partnere az amerikai ver-
zióban. 

• JUj 
SOMLÓ ISTVÁN % 
akit a Metro Goldwyn a k a r 
Hollywoodba vinni és aki 
még egyetlen magyar fil-
men sem szerepelt: végre 
aláírta első filmszerződé-
sét: Cziffra Gé.'a filmjé-
nek főszerepét játssza el 
januárban a Hunnia-film-
gyárban. Arról van szó. 
hogy a fiatal Tolnay Klári 
lesz a partnere. Ezt úgy 
hívják Amerikában, hogy 
new deal — ú j osztás. « 

AZ IGLÓI DIÁKOK 
produkciója e héten befe-
jezi György István rende-
ző vezetésével a műtermi 
felvételeket a Hunniáiban. 
Utána a 

• 

VIGYÁZAT GÁZOLVA 
a Nóti Károly-film vonul 
ki Zuglóba, Mártonff y 

Erről a képről é rdekes pá lyá-
zatot h i rde the tnénk : k i ke l lene 
találni , hogy Pau l Bőrb ige r 
vagy H e r m a n n T h t m i g játsz-
sza Hilde von Stolz f é r j é t ? A 
megoldás t m a j d a K a m a r á b a n 
l á tha t juk . A fi lm cime: Der 

Her r ohne W o h n u n g 

István rendezővel aiz 
élén. A JVófi-film külső 
felvételei már elkészültek 
Budapest környékén. 

HÁBORÚK HÁBORÚJA 
A legizgalmasabb film, 

amit valaha láthat tutik•<, 
— ez a külföldi lapok véle-
ménye a Fox legújabb drá-

,, májáról, amely az utolsó 
harminc év történetét ele-

í venítí meg. Ebben a film-
• ben nincs egyetlen méter, 
•himi műteremben készült 
S volna; a XX. század tör-
I ténelmének minden nagy 

alakja szerepel a filmen, 
amelyek nagy részét régi, 
titkos filmfelvételekből ál-
lították össze. 

Bécs legújabb magyar felfede-
zettje: P. Lázár Anna. Rövide-
sen énekes, táncos filmek fő-

szerepében fogjuk látni 
(Foto Manassé) 



KÖVETKEZETESSÉG A 'JAVÍTHATATLAN 
DARAB 

Harmath Imre meséli: 
— Annakidején volt 

egy darabom, a Kikelet-
utca 3. Sajnos, megbu-
kott. Erre mit csináltam? 

— No? 
— Előadattam külön-

böző házszámok alatt. De 
sajnos, akkor sem ment. 

.BLACK 

fozon Gyula védőügyvédet játszott à Ma-
gyár Színház megelőző darabjában, a Rága-
lorn-ban. Az izgalmas darab happy endjéhez 
tartozik, hogy az ügyvéd a végén húszezer font 
kártérítést szerez védencének. 

Az egyik vasárnap délutáni előadáson 
Gózon váratlanul mérsékelte a húszezer fontot 
tízezerre. Előadás után odajön hozzá Törzs 
Jenő: 

— Mi az? Mért mondtál tízezer fontot húsz 
helyett? 

— Mert vasár- és ünnepnap délután leszál-
lított, árak mellett játszunk — felelte Gózon. 

— Tessék kinyitni! A 
fehérnemű van itt! 

(Candide) 

PONTOS 
INSTRUKCIÓ 

Mály Gerő invitálja 
Gárdonyi Lajost: 

— Gyere el hozzánk 
holnap ebédre. A szü-
letésnapomat ünnep-
lem. 

— Boldogan, Gercsi-
kém. 

— Szóval ne felejtsd 
el, pontban egy órakor 
várunk. A könyököd-
del csöngethetsz. 

— A könyökömmel? 
— Hát persze. Elvég-

re csak nem fogsz üres 
kezekkel jönni? 

ÍZLÉS DOLGA 

A teve: Általában rém ronda ember! De így, ha 
felveszi hátizsákját, még van egy kis formája! 

(Marianne) 

5!) 



KIS TÉVEDÉS A DEKÉK 
CSALÁDFŐ 

A matróz többévi távol-
lét után hazajött látoga-
tóba. Este a kocsmában 
megkérdezi egy bará t ja : 

— És mondd, amikor 
távoli tengereken hajóz-
tál, sohasem gondoltál a 
családodraÎ 

— De mennyire gondol-
tam! Különben már rég 
hazajöttem volna! 

SZÜNET UTÁN 

ALKALMI VÉTEL 
— Mennyibe kerül két 

üveg bor? 
— Ha két üveget tetszik 

venni, öt pengő. 
— És egy üveg? 
— Három pengő. 
— Adja a máslkat. 

(Muskete) 

RÖVIDLÁTÓ ÜR: 
Hogy megnőtt a kis-
fiadskája, mióta nem 
láttam! 

(Lu) 

— Bocsánat uram, pár 
perccel ezelőtt az ön lá-
bára léptem rá? 

— Igen! 
— Akkor rendben van. 

Gyere Marie, ez a ml so-
runk . . . 

(Kölnische III.) 

EZERÖTSZÁZ MÉTER MAGASBAN 

REMÉNYSÉG 

Pilóta: Mi a csudát csinál maga azzal a 
horgászbottal? 

Utas: Maga még sohasem hallott repülő-
halról? 

(Pour Vous) 

POTYANÉZŐ A FUTBALLPÁLYÁN 

— Házmesterné asszony, 
maga is rossz pályát vá-
lasztott! Kellemetlen le-
het éjszakánként minden 
csöngetésre kaput nyitni. 

— Bizony, uram! De nem-
sokára nyugodtan alhatom! 

— Igazán? I t thagyja a 
házmesterséget? 

— Azt nem! De az or-
vos azt mondta, hogy két-

. , . , -, három hónap alatt telje-
RENDOR: Azonnal gyere le onnan!... Es meir8üketülök 

mondd el, mi történt az első félidőben. 86n megsüketülök. 
(Marianne) (Pour jeunes) 



PÁROS HELYCSERE 

FORD KONKURRENSE KAPUPÉNZ-
LEGENDA 

Ezt a történetet Hu-
nyady Sándor mondta el 
a törzsasztalnál. 

Egyszer, fiatal korom-
ban hajnal tá jban mentem 
haza. Esett a havas eső, 
csúnya, zimankós idő volt 
és egy árva húszfilléres 
sem volt a zsebemben. 
Becsöngettem. Jöt t a ház-
mester. Hosszú udvaron 
kellett keresztüljönnie a 
kapuig s mindössze egy 
rofĉ iz köpeny volt a vál -
Iára vetve az alsóruhája 
lolé. 

— Szegény öregem — 
mondtam részvéttel — 
nem fog megfázni? 

A házmester a vállam-
ra tette a kezét. 

— Nem tesz semmit 
nagyságos úr, majd hol-
nap meg tetszik fizetni a 
kapupénzt. 

FOGLALT SZAKASZ 

— Nem látta kiírva az 
ajtón, hogy ez foglalt sza-
kasz? 

— Hogyne kérem! De azt 
hittem, nekem foglalták le! 

(Eic et Rao) 
avagy hogyan csinál az elefánt áramvonalas 
kocsit? (Fügende) 
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A ZSERBÓ-BÓ-BAN 
— M it tudtok ti, angyalom, arról, hogy 

kinek mit hozott a Jézuskai Ki kapott 
valami szenzációs ajándékot, kinek ko-
pott fel az álla, mert elmaradt a megle-
petés — mindent halljunk részletesen! 

— Hogy a szőke, külföldet járt és író-
női hajlamokkal ékes úrilány váratla-
nul hercegi koronával díszített aranytár-
cát kapott, hogy az angyalian kedves 
dizőz flap-jacket, pecsétgyűrűt, cigaretta-
tárcát, parfőmöt, zserbót félredobva, leg-
jobban egy sürgönynek örült s hagy az 
immár nem túlfiatalnak minősített arisz-
tokrata hölgy babakonyhát, ez mind, 
mind, nem túlságosan érdekes, az idő ro-
han és a legtöbb helyen már leszedték a 
karácsonyfát. Gyerünk hát tovább s néz-

S Z E R K E S Z T I : &/DRÖDU&ELfír 
ziik, mi a friss újság, annál is inkább, 
mert kopogtat a farsang. 

— A Riporter-bál január 22-én egészen 
kivételes örömöket szolgál majd. A vi-
dám bálról helyszíni közvetítést ad a rá-
dió is, a szpíker Petschauer Attila lesz 
és föattrakciója az lesz az estnek, hogy 
egy ismert budapesti szépséget ietőtől-
talpig elárvereznek s csak az árverés be-
fejeztével fog kiderülni, hogy milyen sze-
rencsésen jártak az árverezők. 

— Hol voltak teák, vacsorák, úri mu-
rikf 

— Heckler Antal és neje, Litta leányuk 
tiszteletéré és Petry Pucy menyasszony-
ságának ünneplésére adtak estélyt, me-
lyen megjelentek: Rauscher Aurélné és 
leánya, Magdi, Mannó Kató, Sacelláry 
Györgyné és leánya, Anna. Ambrózy 

A Tearózsa Társaság- estje a Szt. Gellért-szállóban 
Lenkey Györgyi, Sándor Izu, Zahán Ildikó, Zombory Irén, Kállny Edith, Kollay íréit, Hoffmann 
Erzsébet, Gömöry Gabriella, Buttkay Bóláné, Kuttkay Cenoi, örményi Bóláué, Sághy Wf.nda, 
Börry Gáborné, Czeitler Zombori Irén, br. Martens Caesamé, Balassa Mary, dr. Matolcsy 

Károlyné, Milus Flóra, Fodor Éva, Koósa Baba 
(Foto Schäffer) 



Baba, Zboray Györgyné. Azután Girardi 
István és neje Eva- és Pepi leányaik tisz-
teletére rendeztek összejövetelt, amelyen 
megjelenték: Kleés Ferencné és leánya, 
Mimi, Krayer Gyuláné és leánya, Ady, 
Györbiró Endréné és leánya, Marianne, 
Bud Melitta stb. stb. Schweiger ödön és 
felesége viszont Lianne leányuk tisztel-
tére Mikulás-estélyt rendeztek, melyen 
megjelentek: Bencze Klára, Kleés Mimy, 
Ligety Mária, Szölösy Klári és Baba, va-
lamint nagyszámú fiatalúr. Teák vol-
tak még Péterffy Józseféknél Judith leá-
nyuk, báró Kéthly Endrééknélt Eva leá-
nyuk tiszteletére, valamint Alföldy De-
zsőéknél, Orphanides Jánoséknál, Vang el 
Gyuláéknál, Uher Károlyéknál stb., stb. 
Volt azonkívül még egy pompásan sike-
rült gyerekzsúr is Lazzariné Odescalchi 
Alinka hercegnőnél, sőt megemlékezhet-
nénk egy majdnem úgy lehetne mondani: 
csecsemőzsúrról is, — no, de inkább hagy-
juk ezt! 

— Frissítő pletykái 
— Budapestre érkezett két külföldre 

szakadt magyar szépség, aikik elmesélték, 

A budapesti román követ, Basjlie Grygorcea 
és családja 

hogy odakünn sokszor találkoztak egy 
magyar úrral s minden ilyen találkozás 
után kisebb-nagyobb összegek tűntek el 
a retiküljükből. Nagyon kellemetlen volt 
már az ügy, nem akartak botrányt csi-
nálni s ezért egyik szépség, mikor illető 
úr újra feltűnt a láthatáron, egy reklám-
ezrest tett a retiküljébe, amelyre ráírta 
ceruzával: »ezt lopd el, te betyár/« Mon-
danunk sem kell, hogy az ezres ott ma-
radt s illető úr — aki különben kitűnő 
fejszámoló — nem jelentkezett többén 

— Nagyon szép történet és szerencsések 
a pesti hölgyek, hogy nem itthon forgo-
lódik a szóban forgó úr. No és hogy van-
nak a betegek? 

— Ben Ta-scher grófné, aki az egyik 
bécsi szanatóriumban gyógykezeltette 
magát, a Jézuskától jóegészséget kapott 
ajándékba s már haza is érkezett. Szebb, 
mint valaha. Ugyancsak a gyógyulás 

Ferenczi Marcellné és leánya, Ferenczi Kitty 
Mária 

(Foto Veres) 



Liptay Wagner Tibor és esz-
teleki Szacsvay Erzsébet eskü-
vőjén; Liptay Wágner Gyula, 
v. Mészöly Géza, Jánossy Árpád, a vőlegény, Böhm József, 
Szacsvay Tibor, Szacsvay Imre, Kürthy Anni, Kozma Böske, 

a menyasszony, Siegler Nóra és Siegler Agi 
(Foto Schäffer) 

útján van Durneiss Katalin bárónő, aki 
nővérével együtt nemsokára ismét a 
pesti s főleg a budai társaság központja 
lesz. 

— Eljegyzés? 
— Rödler Frigyes, a kitűnő bálelnök, 

készül fejét igába hajtani, amennyiben 
eljegyezte a szépséges Kosztolányi Évát 
s most egyszerre fellebbent barátai előtt 
a mélységes titok fátyola. Rödler ugyanis 
— mikor ezidén összegyűlt a régi bál-

rendezői gárda, kijelentette, hogy ezidén 
kevesebbet törődhetik a báli ügyekkel, 
mert, délutáni elfoglaltságot vállait. Ez-
óta többször faggatták a barátok, hogy 
mi az a délutáni elfoglaltság, most az-
tán az eljegyzés megfejtette a titkot s az 
új vőlegény boldogan folytatja délutáni 
»elfoglaltság*-át, ami valóban a legkelle-
mesebb foglalkozás. 

— No és egy megcáfolhatatlan záró-
pletykát még! 

—- Szilveszter éjszakáján 
két ismert jóbarát, akik 
valósággal elválh at a tla nok 
voltak eddig, halálosan ösz-
szevesztek. Természetesen 
hölgy miatt tört ki a há-
ború s illető hölgy, mialatt 
az urak veszekedtek„ egy 
harmadik úr karján távo-
zott s ha minden jól megy, 
január 16-án meg is érkez-
nek az anyakönyvvezető 
elé. Ezekután fejtsd meg, 

angyalom, kikről 
van szó és — 
adieu! 

A Magyar Golf Klub évzáró 
társasvacsorája a Gellért-szál-
lóban: Mikecz Károly, Szlávy 
Béláné dr. Halász István, 
Lauber Dezső, Emden Fritzné, 
Szlávy Béla, Mikecz Károlyné, 
Moldoványi Sándor, Magyar 
Pál, Rapoch József, Ungár 
Endréné, Dobay Aurél. Baum-
gartner Zsigmondné, Egry 
Aurél, Doroghy Ervinné, Ma-

gyar Pál, Farkas Lajosné 
(Foto Beller) 





Farsangi cslójátéió 
Szín: Egy pesti lakás tompított fényű fogadószobája. 

Szereplők: a Bálelnök és az Asszony. 
Kényelmes fotőjök mélyén halkan duruzsolva, vitatkoznak. 

Idő: 1934 december. 
(A széles, üveges ajtón keresztülvilágít a szomszédos szalon csillárja, 

amely alatt gramofon hangjai mellett néhány fiú és leány táncol.) 

^—"~~~ü3fiútáboi 
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ASSZONY: De az Isten szerelméért, 
hol vagyunk még a január tól és maga 
már az eljövendő farsangról t a r t ne-
kem szabad előadást. 

BÁLELNÖK (redős homlokkal): Higyje 
el, nem lehet ezt elég korán kezdeni. 
Maguk csak úgy eljönnek a bálra, de 
sejtelmük sincs, hogy mit készülődik, 
tárgyal, parancsolva könyörög és könyö-
rögve parancsol össze a rendezőség, 
ameddig véigre kialakul a jól sikerült bál. 
Számunkra a farsang problémái nem a 
hivatalos dátummal lépnek előtérbe, ha-
nem akkor, amikor első izben fű t ik be 
a szalonkályhákat, amikor első ízben te-
relődnek össze ötórai tea-vendégek egy-
egy ismert pesti családnál. Például ez a 
mai esős és meleg téleleji este már tö-
kéletesen farsangi hangulatba r ingat . 
Nézze csak ezt a kis kékruhásat , a Mag-
dit. Tavaly még azt sem tudta, mi fán 
terem a tánc meg a gavallér, szinte a 
gyerekszobából nőtt ki, idén pedig — 
nohát én mondom, meglát ja — förszt 
klassœ bálkirálynő lesz belőle. Az a má-
sik ott, aki éppen a Pilisi Jóskával 
táncol, annak már nincsenek ilyen esé-
lyei. Báltöltelék, punktum. 

ASSZONY (közbevág): Hal l ja , ez aztán 
sok! Egyik lány sem egetverő szépség, 
mindkettő egészen egyformán jelenték-
telenül csinos. A télen, kapják első báli 
ruhá juka t és maga most i t t váteszként 
jövendöli meg báli sorsukat! 

BALELNÖK (filozofálva): Kimondot-
tan csúnya lány persze nem lehet bál-
királynő, de a sízépség sem biztosítja 
egyedül a sikert. Ismerem ezt az egyfor-
mán csinos, helyes két kislányt, ismerem 
házuk tá já t , a mamájuka t , azoknak el-
veit, viselkedését és nekem ez — elég. 
Mindent tudok belőle. 

ASSZONY: ÎÎ1 
BÁLELNÖK: Ha majd a maga lánya 

is bálozó sorba kerül, majd megérti. 
Hogy milyen roppantul fontos szerepet 
tölt be leányának farsangbeli elhelyez-
kedése körül a mama. ö felelős a meg-
indulásért, az első szereplésért, ami pe-
dig rendszerint döntő hatással szokott 
lenni az összes u tána következőkre. 

ASSZONY (megadóan): No, hadd hal-
lom! Váj jon melyek egy bálozó anya 
kötelességei? 

BÁLELNÖK (élénken): Elsősorban is 
gondoskodni arról, hogy a leány nagy 
fiútáborral érkezzék a bálra. Ezt pedig 

el legbiztosabban, ha a bál előtt 

otthon vacsorát ad, amelyre öt-hat jó 
táncost, jó kiállású f iút meghív. Ezekkel 
a uanaKKal telvértezve vonulnak azután 
a bálra, ahol most már minden emberi 
számítás szerint ba j többé nem érheti 
őket. A fiúk vállvetve dolgoznak a kis-
lány érdekében. Lanszirozzák. Ez úgy 
történik, hogy percenként lekérik egy-

«mástól, azt a látszatot adva, hogy a lány 
szörnyen kapós. Er re jönnek a többiek. 
A távolabbi ismerősök s a bemutatásért 
esengő idegenek. Ok is akarnak a kapós 
lánnyal táncolni. Mert semmitől sem fá-
zik jobban a táncos i f jú , mint attól, 
hogy táncosnője — még ha az a legszebb 
volna is — nyakán marad. Borzasztó is 
az. 0 nem köszönhet le, a lányt meg 
nem kérik el tőle. Ellenben a kapós lány 
esete az más. Nála nem kell az ilyesmi-
től félni s így hálás az i f jú azért a né-
hány pereért, amit a vele való táncolás-
ból sorsa ju t t a t neki? ö t -ha t szívósan 
ki tar tó lelkes lovag — a többi már jön 
magától — és megszületik a- bálkirálynő... 

ASSZONY: Szegény anyák! Mi min-
denért f e l e lősek . . . De meséljen tovább. 
Átlagban hány bál ra megy el a bálozó 
lány egy szezonban és vá j jon milyen 
titokzatos kulcsszám szerint választja 
meg a látogatandó bálokat? 

BÁLELNŐK: Statisztikai szám: há-
rom. Az ál talában használatos titokzatos 
kulcsrendszer pedig a következő: Egy 
nagy bál a Hungáriában, Pannoniában 
vagy a Gellértben, egy egészen nagy bál 
a Vigadóban és egy úgynevezett kedé-
lyes bál, szintén az előbb említet t hotelek 
egyikében. 

ASSZONY: Köszönöm. Ép elég egy jól 
szi tuált család gyors és fájdalommentes 
tönkremeneteléhez. 

BÁLELNÖK: Sose gondolja. Két ruhá-
val megúszhat ja az a három-bálos lány 
a farsangot. Egy kisebb és egy nagyobb 
báli toalettel. A kicsit felveszi a »nagy« 
és a »kedélyes« bálra, a nagyot pedig az 
»egészen nagy«-ra. Előbbit használja a 
teaestélyekre is. No persze — mint rönt-
genszemű benfentes mondom ezt — cso-
dálatos változásokon esik át a farsang 
folyamán némely báli ruha. Fehérből 
rózsaszínűvé, rózsaszínűből zölddé ved-
l ik: a bal váll csokra a derékra kerül, a 
tüll ide, a toll oda, mindegy. A vég-
eredmény a fontos. A kislány mindig 
frissen, gyönyörűéin nézzen benne ki, 
úgy, mintha skatulyából húzta volna őt 
elő valami bűvös varázsló. 



ASSZONY (büszkén): Ezt még elhi-
szem. Mi nők . . . Egy ügyes anya és egy 
ügyes lány, ha összefognak, sok minden 
hókusz-póknszra képesek. (Sajnálkozó 
fölénnyel.) De mi van a papával? Az 
effektiv báli költségeket mégsem lehet 
csak úgy elhókusz-pókuszozni. 

B ALELNÖK: Nem olyan veszélyes az 
ügy. Egy família: apa, anya, leány báli 
költségei összesen ötven pengőre rúgnak. 
Készletezzem? Taksziria három . . . 

ASSZONY (kézlegyintéssel): Hagyja. 
A végén, ha nem is akarom, akkor is 
megértem, oly meggyőzően szónokol. 

BALELNÖK (a tőle megszokott pre-
cizitással): Tulajdonképpen nem is maga 
a bálozás kerül sokba, hanem az a kö-
rülmény, hogy a bálokban szereplő leány 
családja bizonyos fokig kötelezve van 
arra, hogy — saját érdekében — házat 
vigyen. 

ASSZONY (mosolyogva): Már vártam, 
mikor kerül erre is sor. Bridzs-partik, 
fogadónapok, zsúrok. házibálok . . . 

BÁLELNÖK (udvariasan): Amint 
mondja. Csakhogy mégsem egészen úgy, 
ahogy mondja. Először is a bridzs-
zsúrra szóló meghívások immár haldo-
kolnak. Pláne farsang tá ján már min-
den valószínűség szerint teljesen a multté 
lesznek. Attól eltekintve, hogy a fiatal-
emberek nagyrésze hatig hivatalosan 
van elfoglalva — utóvégre a farsangolá-
son kívül, hál' Isten, a többségnek mel-
lékfoglalkozása is van — rájöttek végre 
hogy a bridzs nem éppen kimondottan 
a fiatalság szórakozása. Tehát visszatér-

nek bűnbánóan tánchoz, zenéhez és igen 
okosan a — gardékra bízzák CulbertsonXJ% 
mester komplikált tudományának müve-
lését. Hogy ez mennyire beválik, bizo-
nyít ja az a tény, hogy az idei jótékony 
teákon külön bridzs-szoba vár a gar-
dékra. 

ASSZONY (elismerőleg): Bemek talál-
mány. 

BALELNÖK (rendithetetlenül): Házi-
bálok sem léteznek. Azaiz hogy léteznek, 
csupán éppen hß£y kilencórai tea elne-
vezés alatt. Divat lett nem kiírni a túl-
ságosan igényes »házibál« címet — nyil-
ván a balsikertől való félelem miatt — 
mondván, hogy mentől kevesebb az ígé-
ret, annál biztosabb a siker. Persze, 
ezek a kilencórai teák suba alatt sok 
mindent nyújtanak. Egy-egy rendkívüli 
ötletért kocsit-lovat küld a háziasszony 
és kisasszony. Már kezdik is a tervezge-
tést. Annyit elárulhatok, hogy egyik 
háznál hangulatfénnyel és mixterpulttal 
felszerelt bárról suttognak, a másiknál 
japán teaházról, amelyben gésákként je-
lennek meg a hölgyek s az urak kuli-
ruhákban lesznek és így tovább. De — 
ezt mindenkor mindenkinek hangoztatom 
— legfontosabb a zene. Sok vendég ese-
tén élettelen, unalmas a gramofón, jó 
zongorista még megteszi, ám a tetőfokon 
mégis csak jazz vagy cigánybanda áll. 

ASSZONY: Olcsóbbat nem tud? 
BALELNÖK: Dehogy nem. It t a hat-

órai tea. Ahol tényleg teát is kap a ven-
dég, mert az előbb említett kilencórai 
teánál mindent kap, csak éppen azt nem. 

Az asszony: öszi Kató 
A bálelnök: ifjabb Wahlkampf Henrik 

(Qyenes felv.) 



À hatórai tea, amely a régi zsúr helyet-
tesítője, teával kezdődik és a tizenket-
órai büffével kulminál. 

ASSZONY (szörnyülködve): Es nem 
tévednek el a sokiéie különböző »órai« 
teák útvesztőjében maguk, gavalléroki 

tíALELNÖK: Szó sincs róla. Minden 
társaséletet élő fiatalember tudja az 
oiiiKiiaK pontos szabályait. Hat és nyolc 
között megtartott teákon szmóklngban 
jelenik meg, azontúl podig frakkban. Sót 
apróbb nüanszokat is tud. Például azt, 
hogy mikor mennyit szabad és illik 
késnie. 

ASSZONY (kiss<? gúnyosan, de nagyon 
kíváncsian): Mondja, mondja. Tehát: 
mikor és mennyit? 

BÁLELNÖK (haján könnyedén végig-
simítva): Aszerint, hogy »rai« teára, 
vagy »kor« teára szól a meghívás. 

ASSZONY (bámulva): Hogyant Nem 
érte item. 

BÁLELNÖK y jóindulat úlag): Röviden 
így különböztetjük meg a meghívásokat. 
Mert fontos különbség ám, hogy hatórai 
teára, vagy ihat órakor teára hívják-e 
meg az embert. Előbbi esetben lkétórai, 
utóbbiriál egyórai késés dukál. Egyetlen 
eseit, aihol félórai késés a maximális és 
ez az ültetett vacsora. 

ASSZONY (felltlekezve): No végre. En-
nek mégis megkegyelmeznek. 

BÁLELNÖK: Igen. Es becsben is tart-
juk. ül tetet t vacsorára megyünk el leg-
szívesebben, mert érezzük, hogy itt kü-
lön-külön, személyeniként számítanak 
reánk. Tavaly már megismerték a csalá-
dok az ilyen vacsorák vonzóerejét s ép-
pen ezért az idén nagyon divatosak lesz-
nek. Mellesleg mondva . semmivel sem 
kerülnek többe, mint egy nagyobb tea 
és feltétlenül egyöntetűbb hangulatot .te-
remtenek. 

AtítSAONY: Jó, most már tudom, hogy 
mik a lányok és anyák kötelességei bá-
lon és házban. Mondaná tal'án meg azt 
is, mik a bálrendező kötelességei, mit 
nyúj tanak a bálokkal, amelyek végered-
ményben szálig egyformák? 

I \ L E L N Ö K (erélyesen): Tévedés. Egy 
mai báliroda hónapokkal előre dolgozik. 
Ti tikos haditanács kopásokkal. Nagy a 
konkurrencia. mindegyik bál igyekszik. 
Még pedig valami egészen szenzációsat 
nyújtani. Meglepetéseket. Ez a meglepe-
tés vonatkozhatik egy, »móg soha itt 
nem volt« zenére, egy egészen apart, 
csakis erre az egy estélyre berendezett 
bárra, egy seblónmentrj »nyit.ás«-ra. 
Néha elég egy egyszerű, vadonatúj ötlet 
— s a b'ál megvan mentve. No és a tánc-
rendek . . . Ht folyik csak igazi vetélke-
dés. A régen használatos szerény papír-
lap helyett most már csinos használati, 
avagy éTtókes dísztárgyakat osztogat-
nak. Ha ez így meigy tovább, félő, hogy 
tíz év múlva már szolitereknél tartunk... 

ASSZONY (nevetve): Ez már teszi. 
Oda majd mi is elmegyünk. De mi van 
a táncokkal? Ne tagadja, ezen a téren 
nem lehet változatosságról beszélni. 

BÁLELNÖK: Nincs egészen igaza. 
Folyton adódnak ú j táncolk, amelyek, ha 
rövidéletűek is, üdítőleg hatnak. Most a 

foxnak egy újabb változata dominál. 
Lényege: -táncosok elengedik egymást és 
szemben állva hátratet t kézzel csinálják 
a figurákat. Meg egy kicsit megy a Ca-
rioca és azt mondják, a nagy szezonra 
jön a Bolero. Hogy mindezek a táncoik 
feltűnően hasonlatosak egymáshoz, az 
tiszta szerencse. Nem kell sokat ve-
sződni a betanulásukkal. De ha minden-
áron ú j dolgokat akar hallani — apropo 
tánc — mondok gyorsan egyet. Nem 
megy Itöbbé illetlenségszámba a szupé 
után való felkérés. Ezt a pendlizés di-
va t ja törölte el. Sok fiú tudniillik, — 
lévén több programmja ugyanazon este 
— szupé «tan érkezik. Ne legyenek te-
hát ezek se tánc.talanságra ítélve! 

ASSZONY (kárörömmel): Szupé! Szu-
pé! Jó, hogy eszembe ju t ta t ja . Hiszen 
itt van a kutya elásva. Persze, ezt kife-
lejtette a család báli költségvetéséből. 

BÁLELNÖK (fölényes mosollyal): Ben-
ne van az ötvenben, 

ASSZONY (diadalmasan): Igen ám, a 
esal'ádé, de nem a kíséretében lévő fiatal 
u r a k é . . . 

BÁLELNÖK (még fölényesebb mosoly-
lyal): Ez is benne van az ötvenben. 

ASSZONY: Hogy, hogy? 
BÁLELNÖK: A szokás az, hogy a va-

csorát ki-ki alapon minden f iú maga 
fizeti, a papa csak az italit. Ha történe-
tesen papa nincs jelen, úgy a hölgyek 
italszámláját is a fiúk intézik. Kivételt 
osak az képez, ha a papa olymódon in-
vitálja az egyik vagy másik gavallért, 
hogy »kedves öcsém, szívesen látlak a 
balban vacsorára.« Akkor viszont úgy 
kell nekik. 

ASSZONY (kedvesen): Azt hiszem, 
meggyőzött. Nem is olyan gyilkos a bál. 

BALELNÖK (gondterhelten): Nekünk, 
rendező fiatalembereknek néha bizony 
elég gyilkos. Apprehenziókat — amelyek 
többnyire a nyitás körül történnek — el-
simítani . . . (Hirtelen felcsattanva.) Tud-
ja, mi az, egy szezonban nyolcszáz esté-
lyen, bájon, teán, szóval 800, azaz nyolc-
száz társadalmi összejövetelen jelen 
lenni? Mert én éppen ennyin voltam ott 
tavaly. Hiába, ezt muszáj egy bálelnök-
ntík. Ahhoz, hogy személyes propagan-
dájával előmozdíthassa báljának sikerét. 
Minden reggel kialvatlanul hivatalba 
menni, ott dupla energiával munkához 
l'&tmi, nehogy véletlenül azt mondhassák 
róla: »Hja a bálelnök úr, persze, komo-
lyan dolgozni, azt nem tud . . .» Es a hi-
vatali fizetés? Rámegy a báli költségekre. 

ASSZONY (részvéttel vegyes álmélko-
dással): De hát akkor miért is csinálják 
egyáltalában? 

BÁLELNÖK (nagyon elégedetten): 
Tudja Isten, szívesen csináljuk. Első 
célunk persze, mindig a jótékonyság, de 
jó lesik az elért eredmény, a siker is. 

ASSZONY (beismeréssel): Tíz perccel 
ezelőtt még nevettem azon, hogy több-
hónapos készülődi« előzhet meg egy 
bált. De most m'ár értem. (Lelkesen.) 
Pubi, én meghajlok a bálok komolysága 
előtt! Éljen hát a farsang és a tánc! 

ÖSZI KATÓ 



idei Operabál 
í r t a : HARSÁNYI ZSOLT 

Nekem itt most hivatalosan az a dol-
gom, hogy bejelentsem az olvasónak: az 
Operabál az idén is meglesz. 

Azonban ennél az egy mondatnál tölb-
bet is lehet beszélni a dologról. 

Visszaemlékszem a tavalyira. Szüle-
tésére. kialakulására és lefolyására. 

Eszembe jut az első értekezlet, amelyet 
az Operaház igazgatósági irodájában 
tartottunk. Milyen melegen pártolta uz 
eszmét Hadnai Miklós, aki különben 
olyan szilárdan és józanul tartózkodó. 
És milyen hevesen síkra szállt a gondo-
latért az összes Operabálok nevében 
Fellner Alfréd. De ugyanakkor mennyi 
kétség és aggodalom is felmerült. Fogja-e 
bírni a társadalomi Szabad-e belesza-
ladni a földszínt méregdrága bedeszká-
zásának befektetési költségeibe? A súlyos 
költségek után maradhat-e olyan összeg 
a jótékony oélra, amely a lelkes kezde-
ményezőket igazolja? 

S mikor már eldőlt, hogy megrendez-
zük, akkor jöttek az igazi gondok. A 
művészi műsor összeállítása. A szerep-
lők kiválogatása és felkérése. Száz ké-
nyes ügy, száz személyes eset, amelyek-
hez mindúntalan lélekjelenlét, tapintat, 
szervező szívósság, sőt nem kívánatos 
beavatkozások és szereplési igények le-
szerelésében makacs ellenállás kellett. 
A dátum kitűzésének napokig tartó 
előzményeit sohasem fogom elfelejteni. 
Micsoda szövevényes tárgyalások foly-
tak itt! Valóságos diplomáciai haditer-
vet kellett itt pontról-pontra végigcsi-. 
nálni, hogy nagy bálok ne ütközzenek 
össze, hogy olyan táncestélyeket, ame-
lyeknek célja vagy jellege kíméletet pa-
rancsolt, agyon ne nyomjunk, hogy vi-
szont a magunk jótékony céljának ér-
dekeit gondosan megóvjuk, hogy a dá-
tumból végeredményben bálközi háború 
ne kerekedjék. Végre sikerült megta-
lálni — izgalmas telefonok, más bálok 
főrendezőivel való csoportos ankétek, ér-
tekezletek, idö-odahullámzó tanácskozá-
sok után — a február elsejét. Akkor az-
tán a száz gond ezerré nőtt. Mennyi le-
gyen a belépődíj, hogy egyrészt közön-
ségre is lehessen számítani, másrészt a 
jótékony cél se jár jon rosszul. A meg-
hívók dolga . . . Hogy a bál az egész 
társadalomé legyen s egyetlen osztály 
ne kapjon túlságos hangsúlyt a többiek 
rovására, másrészt azonban egyetlen 
olyan vendég se kerüljöln be az Opera-
ház falai közé, aki ezen az estéli nem 
odavaló. Hallom, hogy akikre a rende-
zésnek ez a része volt bízva, némelyik 
igénylés felett egy óra hosszat is eltöp-
rengtek, míg végül döntöttek. Az utolsó 
napokban, mikor már az anyagi siker 
biztos volt, jött a legnagyobb izgalom: 

Apponyl Teréz grófnő 
(Angelo foto) 

nem kap-e hirtelen náthás lázat vala-
melyik főszereplő hölgy, rendben és sí-
mán le fog-e folyni közlekedés, műsor, 
zene, tánc, mindenféle, s végeredmény-
ben lesz-e olyan siker, amely a béke-
idők óta nélkülözött Operabál hagyomá-
nyos hírnevét újra megalapítja? 

Lett. Emlékszem a bál hallatlan és 
pazar képére. Emlékszem arra a pilla-
natra, mikor megjött a kormányzó, s 
az ember a földszinten állva körültekin-
tett a gyönyörű palota nézőterén. 

— Hol az az ország a kontinensen, 
— kérdezte valaki — amely ezt ra j tunk 
kívül meg tudja csinálnia 

És végiggondoltuk és előszöír habozva, 
majd mind bátrabban megállapítottuk, 
hogy ilyen ország a kontinensen csak-
ugyan nincs még egy. A társadalom 
felvonulásának ezt a ragyogó színvona-
lát, a meghökkentő életképességnek ezt 



iiz önmagában gyönyörködő ősi erejét, 
a nemzeti életét élő nemzetnek ezt az 
évszázadokból felbukkanó hagyományos 
parádéját a mi nyomorúságunknál száz-
szor gazdagabb országok sem tudjiák 
megcsinálni. Mert pénzt akárki elővehet 
a zsebéből, de egy társadalom úri és 
elegáns voltát máról-holnapra nem le-
het felmutatni. 

A bál után pedig jött a hatalmas si-
ker öröme. Szakértők számolgatták, 
mennyi pénzt forgatott meg ez az egyet-
len éjszaka. Hányszor százezer pengő 
került a szabócégek, kalaposok, cipé-
szek, fodrászok, taxivállalatok, sőt táne-

Woracziczky Hanna 
grófnő 

(Veras loto) 

lokálok apró eiecstèin 
keresztül a hétköznapi 
élet nyomott és pan-
gó vérkeringésébe. S 
mindezeken felül még 
a művészi életet tá-
mogató jótékony cél-
nak is jutott — a sú-
lyos beruházási költ-
ségek után — igen 
derék összeg. Húsz-
ezer pengőnél is több, 
ha jól emlékszem. 

Akik részt vettünk 
a bál megszervezésé-
nek munkájában, az 
örölmben akár úszhat-
tunk volna. 

De az ilyen öröm 
nem fenékig fejfel. 
Mert volt panasz is. 
És nem alaptalan. Aki 
nem volt vak, az lát-
hatta, hogy a feltá-
masztott Operabál első 
bemutatkozása körül 
kicsiny szépséghibák 
is felbukkantak. Ne 
restelljük őket, mond-
juk el csak őszintén 
úgy, ahogy volt. 

Először is a ruhatá-
rak nem feleltek meg 
tökéletesen az óriás 
forgalomnak. Másod-
szor a nézőtér föld-

szintjén a műsor alatt nem volt elég 
ülőbútor, rengeteg embernek ácsorog-
nia, álldogálnia kellett. Harmadszor a 
zene elhelyezése nem volt elég szeren-
csés; a földszint hátulsó tömegei oly-
kor alig hallották a muzsikát. Negyed-
szer a műsor túlgazdagra sikerült, és 
éppen ezért ötödször a bál lényegére, a 
közölnség táncos szórakozására, kevés 

rudnói és divék-
ujfalusi Rudnay 

Sya 
(Angelo foto) 

Széchenyi Hanna 
grófnő 

(Angelo foto) 



Gróf Wenckheím Sarolta 
(Angalo foto) 

idő jutott. S végül hatodszor olyan meg-
jegyzések is felmerültek, hogy az étke-
zés és italfogyasztás helyiségei nem 
voltak elég tágasak. 

Meg is fogadta mindenki, akinek va-
lami köze volt a rendezéshez, hogy az 
első eset tapasztalatai alapján mind-
ezeken az apró hibákon a második Ope-
rabál segíteni fog. 

De mikor lesz a második Operabál? 
Az Operaház igazgatósága, amely eb-

ben a kérdésben az utolsó szót kimon-
dani illetékes, nem válaszolt a kér-
désre azonnal. Meggondolandónak lát-
szott, hogy a következő esztendőben 
meglegyen-e az Operabál megint és váj-
jon nem hasznosabb-e az Operabál szép 
intézményét ritkábbá és ezzel vonzóbbá 
tenni? . 

De ezeket a meggondolásokat úgyszól-
ván elemi erők tolták el a bál útjából. 
Az Operaház igazgatósága, amely a ta-
valyi bál akkora sikerére nézhetett 
vissza, ősz eleje óta nyakra-főre kapta 
a sürgető érdeklődés megnyilvánulásait. 
A társadalom egyhangúlag akarja az 
Operabált az idén is, ezt meg lehetett 
állapítani. Akkor aztán, mikor a döntő 
hír még mindig nem akart országgá 
röppenni, megindultak a nyugtalan kül-
döttségjárások. Ahogy az Operaház 
igazgatósági irodájában hivatalosan fo-
galmazzák: »Az idei Operabál megren-
dezését az igazgatóság hosszas viták és 
megbeszélések után a tavalyi és az idén 
megújuló társadalmi érdeklődés, vala-
mint a magyar ipar és kereskedelem 
küldöttségileg ismételten kifejezett kí-
vánságára határozta el.« A jótékony 
célt se felejtsük el, amelynek az idén 
még nagyobb reményei vannak. Mert 
a tavalyi nagy beruházás után az idén 
már jóval kevesebb lesz a költség. 

Egyszóval az Operabál az idén is 
meglesz. Megint február elsején. Hadd 
maradjon ez a nap az Operabál hagyo-
mányos dátuma. 

De ha meglesz, most már tökéletes le-
gyen, Éppen ezt akarom hozzátenni <i 

bejelentéshez: a rendezés a tavalyi ta-
pasztalatokat az tiüész vonalon érvénye-
síteni fogja. Hadd jelentse a magyar 
társadalom nagy megmozdulása a tö-
kéletes bált. A meghívókért az Opera-
ház igazgatóságánál kell előjegyzést 
kérniök azoknak, akik el akarnak men-
ni, s ezek megnyugtatására elmondom, 
hogy az idén a szépséges palota úgy-
szólván valamennyi helyiségét kinyit-
ják. A biit'fék és ruhatárak több helyet 
kapnak: gyorsan, tágasan és kényelme-
sen tudnak majd dolgozni. Ami igen 
fontos: kinyitják a hátsó színpadot is, 
amely tavaly nem volt nyitva, s a szín-
padon nem lesz ezúttal híd» a megoldás 
más lesz. Mindenki ámulni fog, milyen 
hatalmas színpada van a mi Operahá-
zunknak. Valamelyik kisvárosba főtér-
nek is beillenék. Ennek az impozáns 
színpadnak látnivalóit a közönség most 
sokkal kényelmesebben nézheti végig. A 
hölgyek kivétel nélkül mind ülve élvez-
hetik a programmot, amelyet a művészi 
résszel foglalkozó rendezők az idén va-
lamivel rölvidebbre szabnak, de azért a 
tavalyi műsor káprázatos szépségét és 
pompáját persze az idén is igyekeznek 
elérni. 

A rendezőség nevében hivatalosan 
volt M'enesém ezt a bejelentést meg-
tenni. Őszintén szólva feleslegesen. Már 
most megállapítható, hogy az előjegyzé-
sek máris teméntelen sokaságának az 
idén még kevésbé lehet teljesen eleget 
tenni, mint tavaly. A jótékony cél si-
kere már biztosnak tekinthető. 

Most már csak az kell, hogy mindenki 
jól mulasson. Ezt mindenkinek szívből 
kívánom. Nem önzetlenül. Hanem a 
harmadik Operabál érdekében. 



A LEGSZEBB 

RE VU JE 
Régi ismerősiként köszöntenek be ezen 

a farsangon is a híres-nevezetes elite-
bálok. A keret az idén is a régi marad. 
Tele fénnyel, úri hangulattal, a társa-
ságbeli fiatalság kifogyhatatlanul színes 
fe lvonulásával . . . De ez ma még nem 
minden, amit a farsang nyúj that . Hála 
a rendezők invenciózus munkájának, a 
legtöbb bál friss ötletektől duzzadva 
vár ja publikumát. A kor szavát megértő 
Bálközi Blokk ügyesen és finoman egyez-
teti össze a tradíciókat a modern szel-
lemmel. 

Lebbentsüt csak egy kicsit szét azt a 
rózsaszínű fátyolt, amely idáig gondosan 
takarta a báli készülődéseket a kíván-
csiak szeme elől, árul juk el azokat a 
hétpecsét alat t őrzött titkokalt, amelyek 
különben csakis magán a bál estéjén ke-
rülték volna nyilvánosságra. 

Kezdődjék hát a revü, — időbeli sor-
rendben — a legszebb bálok revűje. 

anuar annonia 
Két esztendeje szerepel csupán a báli 

kalendáriumban, de a tudományegyetem 
sportolóinak ez a reprezentatív megmoz-

dulása óriási népszerűségre emelkedett rö-
vid két év alatt. Idén különös jelentőséget 
kap a bál, hiszen a Pázmány Péter Tu-
dományegyetem, — amelynek patinás 
sportklubja a BEAC — most ünnepli 
fennállásának háromszázéves jubileumát. 
Az egyetemi Iklub ebből az alkalomból 
már azért is az érdeklődés központjába 
került, mivelhogy újjáépített stadión-
szerű pályáján rendezik meg idén a fő-
iskolai olimpiászt. 

Ez a nagy esemény persze nem marad-
hat nyom nélkül a BEAC bálján sem, 
sőt ebből meríti legkedvesebb meglepe-
tését: miniatűr stadionnak kiképzett bár 
szolgál majd a báli közönség mulattatá-
sára, ahol a egyetemi sportolók eredeti 
dresszben szolgálnak fel ízes frissítőket 
és sporttal kapcsolatos ezer ötlettel szó-
rakoztatják a vidám farsangi hadat. 

Még a táncrend is büszkén hordja ma-
gán sok sportviadal jelvényét, a híres 
fehér »E« betűt s a ra j ta lévő szívalakú 
függők, — a szívből jövő jókedv és ösz-
sze tartás jelvényei is a fekete-fehér 
klubszineket hirdeti. 

A BEAC sikerén nem egyedül férfi-
rendezőik dolgoznak. I t t van a BEAC 
híres női-tábora is: Goots Marianne, 
Fáy Iduka, Samarjay Leölkes Baby, Nó-
vák Sylvana, Magassy Ica és Margit, 
Medveczky Sára, Nemelka Kubinszky 
Eliette, Haidecker Lili, Csupor Katalin, 
gróf Zay Ilmi, Magda és Eszter, Rusztler 
Ildikó, Borbás Lujza, Sacelláry Pipso, 
Heinrich Monéhy, Lázár Dalma, Sziny-
nyey Baba . . . 

ĴogaSz Bál 
Január 12. — tfannonia 

Ha idén el is esett a Ihosszú évtizede-
ken át szinte traddciós »első bál« címétől 
a Jogászok bálja, a farsang első szombat-
já t még sem lehetett elvenni tőle. Ez 
visszavonhatatlanul a jogászokat illeti. 

Még egy hagyománya van ennek a bál-
nak: itt mutatják be a legtöbb elsőbálos 
leányt. Kávássy Béla miniszteri osztály-
tanácsost ez ihlette meg arra, hogy gyö-
nyörű valcert ír jon »Első bál« címen. 
Ennek a zenéjére történik majd a valcer-
nyitás, amelyet azonban jelmezes magyar 

ifj. Wahlkampf Henrik, a Bélközi Blokk, a 
»Tavasz a télben« táncestély és a jubiláris 

»Atléta Bál« elnöke 
(Angelo foto) 



A nagy budapesti bálok legszebb leányait mutatja be az itt követ-
kező arcképcsarnok: száz szép lányt, Karneval herceg hódító hadseregét. 
Tessék ezekhez a képekhez hozzáképzelni háttérnek a ibálok rózsaszínű, 
parfőmös, muzsikás hangulatát, a tüllök, bársonyok, selymek káprázatát, 
táncokat és bókokat, — s akkor némi ízelítőt kapnak előre az idei bálokról. 



csárdás-nyitás elite meg, persze a »Nem 
iitik a jogászt a g y o n . . . « dallamára. 

Most jön a nagy szenzáció! Akik ebben 
a csárdásban szerepelnek, láthatják majd 
magukat — filmen is. Filmre veszik fel 
ugyanis az egész pompás jelenetet és a 
híradóban adják le. 

Minden lány már jóelőre kíváncsi a 
Jogászba 1 gavalléros táncrendjére. A ta-
valyi gyönyörű karperec valamennyi je-
lenlóvő hölgy szívét meghódította . . . 

No ós a híres »börtön-bár?« Fegyen-
ceknek öltözött személyzetével, tökélete-
sen stílhű berendezésével... A jogászok 
csak az utolsó percben határoznak vég-
leg bárjuk sorsa felett, kabalájuk, hogy 
annál nagyobb lesz majd a siker. Azon-
ban akármilyen lesz is a bár, biztos, 
hogy stílusért, ötletért nem mennék a 
jogászok a szomszédba. 

anuar 23. — 3 a t t noma 
Ez a bál nem szolgál ugyan tarka 

szenzációkkal, mégis különleges érdekes-
séget kap — résztvevői által. Egyetlen 
nyilvános bálra sem vonul ki olyan 
nagy számban az arisztokrácia,' mint 
éppen ide, úgyhogy valósággal reprezen-
tatív jellegű ez a bál. Tavaly tömeges-
től jelentek meg a fiatal arisztokrata 
lányok idén még fokozottabban van 

Hsrceg Odesoalchlnó Andrássy Klára grófnő, 
a Slant István bál vexatfi háziasszonya 

(Labort foto) 

erre kilátás. Nem is csoda, iha olyas-
valaki segíti elő személyes propagandá-
jával és irányítja a bált, mint a 
szervezőtehetségéről ismert, szépséges 
Odescalchi hercegné Andrássy Klára 
grófnő. G a bál vezető háziasszonya. 

Rendkívül érdekes személyiség vál-
lalta el a bálnak fővédnökséigét is, nem 
más, mint IV. Károly másodszülött fia, 
Róbert királyi herceg, aki Cziráky Jó-
zsef grófot bízta meg képviseletével. Ez 
az első eset, hogy a száműzött királyi 
család egyik tagja báli fő védnökséget 
vállalt. 

Már 1929 óta minden esztendőben meg-
tartják a Szent IstvAn bált, amelynek 
első elnöke gróf Széchenyi József volt. 
A mostani bálelnök, gróf Dessewffy Ti-
vadar, ügyvezető elnök Benedek László, 
társelnök ifj . Pallavicini György őrgróf, 
i f j . Sikorszky Sándor, dr. Sümegh Géza. 

Érdekes tartalmú ékköveikkel kirakott, 
díszes kötésű miniatűr album vár, mint 
táncrend, a megjelenő hölgyekre. 

I i a io l lLur iawaffcújl l a l j a , 

ft fer 
Január 26. — (Vigadó 

Az első Vigadóbeli »egészen nagy* bál. 
Előkelő múltjára való tekintettel «.bereu 
őrködik a tradíciók felett és nem any-
nyira egy modern bál, mint a régi fé-
nyes bálok konzervatív képét akarja 
nyújtani. De azért pazar látványossá-
gokkal is szolgál. A Katolikus bál volt 
« mult évben az a bál ahol t.lős-.ör mu-
tattak be jelmezes magyar táncokat és 
ezzel valóságos iskolát csinált. A kezde-
ményezés azóta követőkre- talált és egé 
b:en természetes, hogy éppen eredeti ki-
induló hely'n, a Katolikus bálo.i ebben 
az esztendőben sem maradhat el. 

A magyar táncbemutató után jön a 
meglepetés: a menüett, amelyet húsz 
rokokkó-jelmezes pár lejt el. 

Fontos, hogy ezek a táncok nem nyitó-, 
hanem, bemutató táncok. Ki nem ismeri 
a divatos »nyitás« körül dúló és állan-
dóan ismétlődő viszályokat, apprehi'n-
z'ókat, amelyeket csak a legkiválóbb 
diplomáciai képességekkel megáldott bál-
rendezők tudnak jól-rosszul elsimítani.. . 
Nos, a Katolikus Társaság bálja ezen 
úgy segít, hogy egyszerűen nem csinál 
nyitást. 

Mint maga a bál, fényes és előkelő a 
táncrend is. Tavaly ékkövekkel kirakott 
üranyos keresztet kaptak a je'enlévő 
hölgyek, idén is valami hasonlóan ma-
iadandó díszes tárgy teszi majd emléke-
zetessé az idei szezonnak ezt a ragyogó 
báli eseményét. 

A Katolikus bál vezető háziasszonya 
H-óman Bálintnó, elnöke Eríidi Harrach 
Tihamér, 



Nédler Pálma 
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{Február 1. — Pannónia 
Otthagyja régi színhelyét, a Vigadót 

és átköltözik a Pannoniába. Ügy találják 
az emericanások, hogy ez az intimebb 
környezet jobban megfelel báljuk kedé-
lyes voltának, meleg, bajtársias jellegé-
nek. 

Nagyon kedves lesz az elsőbálos leá-
nyok nyitása. Itt avatódnak ünnepélye-
sen nagy leányokká az idáig még csupán 
o kisebb korporációs táncestélyeken sze-
repelt emericanás kisasszonykák. De 
ezenkívül még háromféle látványos nyi-
tás is lesz. Két jelmezes magyar tánc és 
egy rokokkioi-ruhás francia négyes. 

Ballagó táska lesz a táncrend, persze» 
kicsinyített, de pontos mása annak a 
ballagó táskának, amelyet az akadémiai 
év végén »ballagás«-nál viselnek vállu-
kon az emericanás fiúk. 

Bár is készül nagy titokban. Még 
ugyan nem döntöttek felette véglegesen, 
de annyit elárulhatunk, hogy a rende-
zők többsége igen helyesen egy heidel-
bergi diáktanyát ábrázoló bár mellett 
lelkesedik... Az Emerieana-bál rende-
zőségének élén dr. Kammermayer Oszkár 
vigalmi bizottsági elnök és enesei Bor-
ner Béla ifjúsági bálelnök á'lanak. 

Îiözqaxclasz Lal 
J ' v ^ / í , 

február 6• — Jiungária 
Újjászületését ünnepli a Közgazdász 

bál, amelyet 1930 óta nem tartottak meg. 
Viszont annál gondosabb előkészülődé-
sek, annál frissebb ötletek teszik majd 
jóvá, feledtetik el az ötéves szünetet. 
Szenzáció lesz a magyar csárdának be-
rendezett bár. igen eredeti és művészi 
díszleteivel. Pompás kis magyaros mu-
latság színhelye lesz ez az ú j olajlámpás, 
füstösfalu szoba, padkáival, kármentőjé-

vel, iccés poharaival, a falusias cigány-
gúnyába öltözött kitűnő Magyari mester 
bandájával. A hangulat emelésére szol-
gálnak majd a csárdabeli eledelek is: 
friss tormás virsli, korhelyleves, .ropo-
gós lángos s még számos egyszerű, de 
ínycsiklandozó étel. 

Kaas Albert báró egyetemi tanár a bál 
díszelnöke, vezető háziasszonya báró 
Kaas Albertné. Nagy és fényes társaság 
jelezte már jóelőre a bálon való részvé-
telét. A közgazdasági élet vezetői, vala-
mint a vidék földbirtokos családjai s 
immár beolvad a Közgazdászak báljának 
a közönségébe az ezentúl elmaradó »Mi 
esténk« publikuma is. A renaissanceját 
ünneplő Közgazdász bál, amelyet díszes 
keringő- ég csárdásnyit,is vezet be, — 
mindenesetre a régi idők magyaros han-
gulatú úri mulatságának ígérkezik. 

február 6. — Pannónia 
Mindig látványosságszámba ment a 

gyógyszerész if júság báljának tánc-
rendje. Tavaly például tökéletes kiállí-
tású, egymástól teljesen különböző mű-
vészi babákat kaptak a hölgyek, idén 
még szebb, értékesebb vitrintáigyakon 
töri fejet a rendezőség. A tavalyi bár 
olyan feltűnést keltett, annyit beszéltek 
és írtak róla utólag, hogy a farsjyigon 
sem tehetnek jobbat a rendezők, mint-
hogy — megismétlik. Üjra megnyílik te-
hát egyetlen farsangi éjszakára a pre-
cízen felszerelt »Patika bár«, CL rendelési 
recept szerint készült szívcseppeket, re-
ményoldatot, sóhajporokat és egyéb ti-
tokzatos medecinákat adnak ki az orvosi 
köpenybe bujtatott pincérek. Persze, 
nem kell mondani, hogy a stílushű ha-
lálfejes üvegecskékből jókedvcsináló 
cocktailek kerülnek elő . . . 

A bál az »Én vagyok a patikárus le-
gény. . .« kezdetű nóta dal'am ára. esár-
dás-nyitással kezdődik. Ezt követi az 
elsőbálos leányok keringője, ami után 
Kenyeres Balázs rektor ad engedélyt az 
általános táncolásra. 

Telkes Tibor, a BEAC 
B61 elnöke 

t 
76 

Dr. Sárga Ferenc, a Dán György, a BEAC «)• Szentgybrgyl Ele-
BEAC Bál elnöke Bál ib. elnöke már, a Jogász Bál el-

nöke 



krompachi Gundelfingen 
Marcalla Medveczky Sára Wíkus Rózsikat 

morkai és ^zellithei Barna 
M audi Bohnerné Vlinkievitz Lucy 

Nemellu 
Kabinul 

Ellátta 



Fronreisz Ferenc, 
a Jogász Bál ilgy. 

vezető elnöke 

IfJ. Rökk István, a 
Katolikus Bál elnöke 

Kleás József, a Kato-
likus Bál társelnöke 

Rainer Tibor, a Kato-
likus Bál társelnöke 

(Angelo fotók) 

a szórakozni vágyó ifjúság mulattatá-
sához. 
-»Jubileumi« lesz a táncrend is: lértékes 

használati ékszertárgy, amely nemcsak 
ezen a gyönyörű farsangi éjszakán, ha-
nem a hétköznapokon is igaz örömet okoz 
tulajdonosnőjének. 

^Február 9. — (Vigadó 
Hatvanadik, jubiláris atléta-bálját ren-

dezi meg idén a MAC. Ha azt suttogják 
róla, hogy ez még pompásabbnak Ígérke-
zik az eddigieknél, szinte hihetetlennek 
hangzik — hiszen sok-sok esztendő óta 
éppen az Atléta-bál örvendett a legna-
gyobb látogatottsúgnak, a legszebb siker-
nek. Mindenkor ez volt a legfényesebb 
bál, egyszersmind az, amelyről utólag 
igy emlékeztek meg: »a legjobban mégis 
csak ott mulattunk«. így azután nehazitn 
képzelhető el, hogy az idei felülmúlja 
még a régieket is. Mégis, ha közelebbről 
beletekintünk programjába, igazat kell 
adni a bizakodóknak. 

Már a zenéje kész szenzáció: a »Bál a 
Savoyban« híres hatvan tagú nagy jazz-e 
szolgáltatja cnn. k a bálnak a muzsiká-
ját, ami egyedülálló attrakció. A bál 
egyéb érdekességei közé tartozik a kü-
lönböző sportágak híres griffmadaras 
bajnokainak, a diadalmas MAC-gárdának 
ünnepi felvonulása. Botosok helyett a 
gárda tagjai fogják sportszereikkel ke-
zükben az előkelőségeket felvezetni: eve-
zősök evezőkkel, vívók kardjaikkal, teni-
szezők raketjeikkel s a többiek is mind, 
— ki-ki a maga sikert aratott sportesz-
közeivel. 

Az Atléta-bál legmagasabb fővédnök-
ségét a kormányzó fogadta el. Ügy ő, 
mint József és Albrecht főhercegek be-
ígérték megjelenésüket. Fővédnök Göm-
bös Gyula miniszterelnök, védnökök aiz 
összes aktív miniszterek. A házigazdák 
tisztjét gróf Sigray Antal, gróf And-
rássy Géza és Pékár Gyula látják el. 

Külön fényt ad majd az amúgy is fé-
nyes jubileumi bálnak a diplomáciai 
testület Budapesten tartózkodó összes 
tagjainak jelenlíie. A vidámságot azon-
ban mindennél jobban szolgálja majd az 
Atléta-bál *MAC-bár«-ia, ahol hangulat-
fény, hólabda, szerpentin s egy mondén-
bár minden egyéb kellékei járulnak hozzá 

Ê / a a n e l i k a ? . 
J tancerielu \\ 

LTebruár 16. — tfannonia 
Hadd kezdjük mindjárt a nagy attrak-

ción. Amikor már az egész fényes tár-
saság együtt lesz a bálon, úgy 11 óra 
tájban — persze titokban — rendes újsá-
got ír a rendezőség, amelyben a már 
zajló bál legaktuálisabb részletei is benne 
foglaltatnak. Tréfás cikkek, élénk ripor-
tok a jelenlévőkről, tudósítás a leányok 
toalettjeiről — természetesen mind fr-ss 
fotográfiákkal illusztrálva. Alig másfél 
óra múlva, Vil-kor kiderül a titok és a 
kész újságot máris osztogatják a Pesti 
Kő- és Könyvnyomda kifutói. 

Nemcsak bálrendezői ötletességet, nyom-
dai bravúrt jelent majd az evangélikus 
táncestély »Báli Híradó <-ja, hanem crök 
emléket, a táncos fiatalságnak. 

Más újítást is heiz ezidén az evangé-
likus táncestély. Előkelő budapesti evan-
gélikus társasága mellett, bekapcsolja a 
vidéknek evangélikus társaságát is, 
amennyiben azoknak családjai a bál al-
kalmával kedvezményes ellátást élveznek 
a Pannonia-száttodában. 

Érdekessége még a bálnak, hogy nin-
csenek háziasszonyai, csak hdzikisaFsio-
nyai, akik minden hónapban kőt vasár-
napon kedélyes teadélutánra gyűlnek 
össze októbertől egészen júniusig. 

Huszonnégy nyitó párja lesz E .bálnak 
és szép magyaros jellegű táncrendje. 
Díszvédnökei Gömbös Gyula mkiWoreï -
n"k. Fabinyi Tihamér kereskedelemügyi, 
miniszter és Hohenlohe Károly T ,gon her-
ceg. örökös bálelnök Kulcsár Barnabás, 
ü. v. elnök: dr. Szép Sándor. 

7Ä 
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{Február 23. — ^Hungária 
»Tétété.« Röviden így becézgetik a Ve-

lencetavi Vitorlás Club bálját. 
Az elmúlt hetekben csodálkozva látták 

a Tétété rendezői, hogy báljuk nevét 
»ellopták«, legalább is Ikölosön kérték. 
Még pedig köztudomásúan a nagy si-
kerű malac-film számára. Ezért gondol-
tak egy nagyot a bölcs rendezők és »Mi-
csoda a Tavasz a télben cím alat t hirde-
tik a gyermekek örömét, a kedves kii 
malacos filmett« — kiáltották egyhan-
gúlag — »Akkor mi majd megtorlásul 
eltulajdonítjuk bálunkra a filmesek ma-
lacait. Ez az oka annak, hogy az idei 
T. T. T. bájon szenzációs malac-bárt 
rendeznek be. Walt Disney díszletekkel, 
szerencse majacokkal. 

Egyáltalában a T . l ' .T . bővelkedik 
spec.ialitásoikban. Ezeknek egyike az itt 
történő előzetes bemutatás. Immár bevett 
szokás (tudniillik, ihogy erre a tánces-
té lyre azokat a fiatal leányokat is el-
hozzák, akik majd csak jövőre kerülnek 
bálozó sorba. 

fis most már babona is fűződik a 
T. T. T. éppen most- egy tucatéves múlt-
jához. Aki még nem hallott volna róla, 
azzal itt ünnepélyesen (közöljük: hitele-
sen, ez a bál hozta össze a legtöbb partit 
az elmúlt farsangok alatt. 

A Tavasz a télben tán ces tél y ne k örökös 
díszelnöke Kertész K. Róbert. A rende-
zésről elég iha annyit mondunk, hogy 
élén. mint bálelnök if j . Wahlkampf Hen-
rik lobogtatja minden prakszi-sának, tu-
dásának és kedvességéneik marsallbotját, 
ö t éve elnökösködik Wahlkampf a 
T. T. T.-nél és ezalatt az öt év alatt — 

megsúghatjuk — szívügyévé nőtte ki 
magát ez az igen finom és igen vidám 
hangulatú bál. 

Még a T. T. T. táncrendjei is magán 
viselik a finomság és vidámság egyesített 
jellegét: mindig valami aktuális és mű-
vészien groteszk nipp apróság szerepel 
a táncrend-ajándékok sorában. Tavaly 
honzo, azelőtt flipp-béfoa, saerencse-
pinguin. Vájjon az idén micsoda. Nem 
nehéz kitalálni. Egy édes kicsi m a l a c . . . 
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(JTlárcius 2. — (Dunapalota 
Ahogy a neve is világosan megmondja: 

minden bálok mintája. Semmi sablon, 
csupa ötlet. Elnök nincsen, csupán elnök-
társak: i f j . Wahlkampf vezetésével az 
összes elitbálok elnökei. 

A más bálokon nélkülözhetetlen örökös 
szupé is hiányzik itt. Helyette' állandó 
büffé áll a kosztolni akarók rendelke-
zésére. 

Külön »nyitás«-i szabályai vannak a 
mintabálnak. Minden egyes bálelnök sa-
ját. társaság'ának legelőkelőbb hölgyével 
nyit. A második nyitásra pedig a »Bál-
közi Blokk« többi tagja egy-egy saját 
báljabei i házikisasszonyit kér fel. 

Már helyszűke miatt, is a legexkluzi-
vabb bál. Innen nagy sikere és tagad-
hatatlan presztízse. Részvételre csupán 
a bálelnökök által felkért leányok tart-
hatnak igényt és miután csak 15 lányt 
szabad egy-e,gy bálelnöknek meghívni, 
erős a rostálás. De még a gavallérok kö-
zött is! Csakis a háziasszonyok által be-
diktált táncosok tarthatnak igényt meg-
hívóra. 

»Minta-Bár«-ja lesz a Minta-bálnak, 
gyönyörűen berendezett, az összes elit-
bálok jelvényeivel díszített bár. 

Idei jövedelmét a Vörös Kereszt mene-
kültügyi alapjának szánja a Minta-Bál 

Liedemann János, az 
Atléta Bál ügvvezetö 

elnöke 
(Angelo fotók) 

Kernács Sándor, a Siklóssy József, a takácsi Horváth Dé-
Közgazdász Bál elnöke Közgazdász Bál ügy- nes, a Gyógyszerész 

vezető elnöke Bál elnöke 
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Dr. Rödler Frigye«, Dr. Glati György, a 
ai Atléta Bil ügyve- »Tavasz a télben« 

zetö elnöke táncestély ügyvezető 
elnöke 

és ezzel a gesztusával szinte automati-
kusan. a már megszűnt, de azelőtt hatvan 
farsangon át mindig roppant előkelő 
szerepet játszó Vörös-Kereszt-bál örö-
kébe lép. 

Táncrendje is, amely a Bálközi barát-
sággal kombinált Vörös-Kereszt szimbó-
lumot ábrázol, muta t ja ezt az együtt-
működést. 

(7/lárcius 2. — tHungária 
Elképzelhető-e igazi farsang jelmezes-

bál néikiilí Azt hisszük nem. A buda-
pesti farsang mégis csak egyetlenegy ál-
landó jellegű elit-álarcosbált produkál 
és ez a Műegyetemi Evezős Club bálja. 
Tradíciósan övéké a farsang utolsó szom-
batja, amikor jókedv és bohóság csúcs-
pontjukon állanak. 

Ennek az évnek utolsó farsangján 25 
éve3 MEC jubileumot ül a bál, és ezért 
a jól ismert csoportos, jelmezes felvonu-
lások még mulatságosabbak, még frap-
pánsabbak lesznek az eddigieknél. A bál 
tudniillik fel-vonulással kezdődik. Előbb 
a belső emberek és a jó ismerős leányok, 
később a többi vendégek következnek-
Se vége, se hossza a nevetésnek, találga-
tásoknak, senki se tudja senkiről, ki ki-
csoda, mert pláne a leányok szám'ára 
szigorúan kötelező a jelmez és álarc. 
Táncosok a közismert »pendlizés« alap-
ján kegyelmet nyernek és jöhetnek 
frakkban is, ám álarc nélkül ők se. 

Minden farsangon más és más, de 
mindig egyöntetű jelmezben jelenik meg 
8. rendezőség. Tavaly tengerészkadctt 
uniformist viseltek. Hogy az idén mit 
öltenek majd magukra, az már azután 
valóban titok. Egy 'álarcosbál meglepe-

Dr. Páll András, a Bzedmáky József, a 
Minta Bál ügyvezető Minta Bál ttgyveiető 

elnöke elnöke 
(Angelo fotók) 

téseit italán még sem illik előre beárulni! 
A táncrend is a rendezők jelmezéhez 

igazodik, mult esztendőben pompás ten-
gerészbaba volt, az idén — majd elválik. 
De hogy jól mulat majd mindenki a 
MEC bálon, annyi bizonyos. 

• 
Báli revünkben minden érdekest és új-

szerűt megtárgyaltunk, azokról a nagy 
farsangi eseményekről, amelyek eredeti 
ötleteikkel és az előkelő társaságban él-
vezett népszerűségükkel külön figyelmet 
érdemelnek, 
• Velük azonban nem zárul be teljesen 

a farsangi naptár, vannak még ra j tuk 
kívül iiS b'álok, amelyek szintén tekinté-
lyes szerepet játszanak Karnevál herce-
gének birodalmában. 

Ilyen a Felvidéki és Szepesi bál, mind-
kettőt főleg a felvidékről származó elő-
kelő körök látogatják; elnökük Walko 
Rezső. Kedvelt farsangi esemény a 
Medikus-bál is. 

A Vrotestáns-Bál a legdisztingváltabb 
és legtradieiósabb b'álok élcsoportjához 
tartozik. A nemzet protestáns nagyjai 
foglalnak helyet védnökségében. Leg-
főbb védnökei a kormányzó és felesége, 
Gömbös Gyula miniszterelnök és Pesthy 
Pál nyug. miniszter. Elnök: Báró Rad-
vánszky Antal, ü. v. elnökök: Dr. Böhm 
József és dr. Siki Andor. Társelnökként 
a régi gárdából jákfai Gömbös Andor, 
dr, Jetts Gyula, i f j . Raffay Sándor, dr. 
Thegze Gerber Tibor munkálkodnak a 
soha el nem maradó siker érdekében. 

Az úri evezős társadalom egyik leg-
szebb mulats'ága a dr. Székely Gyula ál-
tal irányított Hungária E. E. bál, a had-
sereg tündöklő farsangi parádéja a Vi-
tézi-Bál és mindig maradandó sikerű a 
Brititania-szálloda változatosságot jelen-
tő miliőjében megrendezendő Balatoni 
Yacht-Club-bál, amelynek kipróbált ren-
dezői: i f j . Uhl Gyula és Hényi István. 





Esztendők után újjászületve jelenik 
meg az idei farsangon a nagymultú 
Technikus-bál, amelynek lelke: Oltay 
Marianne — az egyetlen női bálelnök. 

Tacsauyi, teák 
(ïïlfle-teàk, Piarista-tea, 

Ciszter-tea, Protestáns-teák, 
{Technikus-tea 

A finom hangulatú farsangi teáknak 
sok a hasonlatotsságuk a nagy bálokhoz. 
Mert zene, tánc, vigasság akad ezeken 
is bőven, csak talán a keretek meghit-
tebbek, az összeismerkedés közvetlenebb, 
általában minden családiasabb. És ép-
pen az ilyen kisebb-nagyobb társaságo-
kat úgyszólván egy családba forrasztó 
kedves teákra van nagy 
szüksége a farsangnak 
hogy bensőséges tartalmat 
tudjon biztosítani a nagy 
bálok társadalmi életének. 

Ezt a dicséretes célt szol-
gálják a Pannoniában hét-
főnként megismétlődő, ál-
landó sikerű MAC-teák. 
•Sok szeretettel, gyöngéd-
séggel és ezernyi ötlettel 
rendezi ezeket a teákat 
i f j . Wahlkampf Henrik, a 
MAC minden társadalmi 
megmozdulásának lelke, á 
házurak szerepét pedig föl-
váltva Hinz Miklós, Lie-
demann János, Ludwig 
Károly, i f j . Rökk István, 
Glatz György dr., Szed-
máky József, Szandtner 
Egon, Páll András dr., Ha-
ris György, Csernucsi Jó-
zsef és Rödler Frigyes töl-
tik be. A Pannoniában 
minden hét első napján 

megrendezésre kerülő 
MAC-teák kitűnő hangula-
ta már fogalommá vált. Él-
ményszerű befejezésük a 
MAC tánc-verseny. 

A farsangi szezón első 
teája a piarista öreg-cser-
kész csapaté. Ez a lelkes és 
összetartó együttes nem 
választott elnököt, egyfor-
mán dolgoznak valameny-
nyien, pedig közülük mind-
egyik akár bálelnök is 

f r ey t ag i lovag Sternád László, 
a MEC Bál e lnöke 

T e á k 

Huszá r Károly, a Ciszter 
Tea ügyvezető e lnöke 

(Angelo fotók) 

lehetne, olyan válogatott társaság készíti 
elő a Piarista-teát. Érdekes és vonzó ki-
váltsága, hogy sok-sok fiatal leány első 
teája, de persze a bálozó-lányok is nagy-
számban vesznek ra j ta részt. Nem volna 
csodálni való, ha a Süss András elnök-
ségével megtartandó Piarista-tea inkább 
bálhoz volna hasonlatos, mint teaestély-
hez. Talán csak egyedül a férfiak szmo-
kingja adja meg a tea-jellegét ennek a 
nagyszabású mulatságnak, hisizen csu-
pán háziasszonyok vannak vagy száz-
húsz körül. 

A piarista öreg-cserkészekheiz hasonla-
tosan, a Cisztercita gimnázium egyete-
mista sorban lévő, végzett növendékei is, 
homogén bajtársi egységet alkotva ren-
dezik a legjobb társasági körök szívéhez 
olyan köael álló Ciszter teát. 

I f j . Szentgyörgyi Elemér 
az elnöke, i f j . Huszár Ká-
roly az ügyvezető elnöke a 
Ciszter-teának; mindig 
pompás hangulatával, vá-
logatott finom közönségé-
vel már régen köztudatba 
ment át. Ma már úgy áll 
.a dolog, hogy el sem kép-
zelhető farsangi szezón 
Ciszter-tea nélkül. Láttuk 
a legutóbbi Ciszter-mati-
nén, mire képes ez a ren-
dezőgárda. Minden szám 
magában véve is biztosí-
totta a közönség maradék-
talan elismerését. Ennek a 
kellemes emlékezetű mati-
nénak bizonyára méltó 
folytatása lesz a február 
2-i pannoniabeli Ciszter-
tea. 

A Protestáns-teák és a 
Technikus-tea -a hasonló 
nevű bálok sikerének ké-
szítenek elő hálás és ter-
mékeny talaj t , de egyma-
gukban is régen bevált, 
mindig pompás hangulat-
tal dicsekvő mulatságok. 

Most már csak a fiatal-
ságon van a sor, hogy a 
mai nehéz időkben ú j ra és 
ú j r a bebizonyítsa áldott 
életkedvét. Mert farsangi 
esemény, az van elég. Ki-
ki találhat ízlésének, sze-
szélyének és reméljük, a — 
szívének is megfelelőt. 
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Hinz Miklós, a MAC 
ügyvezető e lnöke 



Sztojka Magdi 

( A n g c l o foi 

Alsódraskóci Morvay Mariann Ooots Marianna 

Báthory Dagmér Kislelly Kató 



A TAVALYI BÄLKIRALYNÖK, 
AKIKNEK FÉRJET HOZOTT 

KARNEVAL HERCEGE: 
Minder Sándorné Wanke Klári 
Halter Béláné báró Tornyay Zsófia 
es Bubale Gyârgyné Wahlkampf 

Erzsébet 
(Seidner felv.) 

HacMvál UMau>zol\a a táupoUat 
as ottác d í . . . 

Ida: ÍUady Béla 
Az öregek szívesen zsörtölődnek, 

ha a mai kor csodái, gépei, divatja 
és szórakozásai felett kell ítéletet 
mondaniok. 

Ilyenkor már valósággal megszo-
kottá vált a kijelentés: 

— Ej, haj, mégis más volt a mi 
időnkben! 

Lehet, hogy ezt a kijelentést jog-
gal alkalmazzák az öregek sok min-
dennel szemben. Viszont, ha a mai 
bálokra akarnák vonatkoztatni a 
mondást, egyáltalá-
ban nem lenne iga-
zuk. Ezerkilencszáz-

hanmincötiben 
ugyani® a bálok 
látogatása — ere 

deti rendeltetésének megfelelően — 
újra komoly férjhezmeneteli lehető 
séget jelent a kislányoknak, miután 
nidr jiumc.-ak jelentéktelen süvölvé-
nyek a táncosok, hanem az elmúlt 
évek báljainak fiatal uraiból diplo-
másokká fejlődött és állásba jutott, 
tehát házasodni készülő gavallérok. 
Ezek megszokták a bált pénztelen 
ifjúkorukban és ragaszkodnak hozzá 
ma is, nem hódította el őket más 
mulatozási alkalom. így azután ter-

mészetes, hogy a 
szép lányok sere-
gét szívesen viszik 
papák és imamják 
a különböző bálok-
ba. mert hát alka-





A báli szezon jegyespárjai: 
Petri Éva és vőlegénye: ifj. dr. Zboray Gyula 

hezmeneteli lehetőség ma már meg-
szelídített mindenkit, ugyan ki 
merne nem illendően táncolni, han-
gosabban mulatni, nem igazi lányos 
bájjal kacérkodni akkor, mikor ku-
tató és aggódó szemek kísérik az 
esetleg már »kiválasztott« minden 
lépését. A nagy, tükrös és csillárfé-
nyes báli kirakatba ma csupa töké-
letes baba kerül s ennek természe-
tes következménye, hogy mire ham-
vazó szerda felszürkül a téli haj-
nalban: kiürült a farsangi bolt. 

A legújabb generáció szelíd, ked-
ves és igazán hibátlanul viselkedő 
leánykái ma mind azzal a nyugodt 
tudattal léphetnek be a bálterembe, 
hogy ott megtalálják a mesebeli ki-
rályfit, nem baj, ha egy miniszteri 
titkár, vagy egy textilmérnök ál-
ruhájában. Ugyanakkor a miniszteri 
titkár, vagy a textilméruök biztos 
lehet, hogy ha kérővé lép elő: nem 

Szentjóby Staub Mädy és vőlegénye: 
dr. Bodócsy László 

(Angelo fotók) 

lom szüli a tolvajt, illetőleg far-
sangi alkalomból lesz a vőlegény. 

Volt idő, — különösen a háború 
alatt és titán — amikor joggal lehe-
tett a bálok csődjéről elmélkedni. 
Akkor a tejfelesszájúaké volt a vi-
lág, miután az érettebb ifjúság más-
sal volt elfoglalva. Akkor tényleg 
rosszul ment báloknak is, lányoknak 
is, no, meg a táncőrület is olyan 
arányokat öltött, hogy nem az volt 
a fontos: kivel táncol a bálozó lány, 
hanem az, hogy egy frakk ugra-
bugráljon vele szemben. 

Ma azonban újra visszanyerte a 
báli alkalom régi rendeltetését és 
épp ez a rendeltetés féken is tartja 
a báli hangulatot. A krónikás ma 
már nem jegyezhet fel semmi olyat, 
ami — ismét az öregek szerint — 
ej, haj, nem fordulhatott volna elő 
& >xmi 'időnkben«. Minden »jükker«-
kedésnek, kilengésnek percek alatt 
híre kel a ifaai időkben s bizony ko-
moly a következménye annak, ha 
valaki nem viseli jól magát. A férj-



Natter Gitta Véghely Ily Holmeczy Bähy 

Nagykállai Nagy Babszy Habesser Pöy 
Várnay Bfflbm Bdiüi 

Cíilléry 



méltatlan ujjacskára húzza a jegy-
gyűrűt. Viszont, ha történetesen 
meggondolatlan divathóbortból il-
lető ujjacska körmét zöldre festette 
a tulajdonosa, ne csodálkozzék, ha a 
keze után nem 'kapkod senki sem. A 
démonság kiment a divatból s a 
filléres kornak csak a neve új, lé-
nyegében azonos azzal a sokat em-
legetett Bidermeierrel. Ebbe a korba 
pedig nem illik bele sem a zöld kö-
röm, sem a vörös paróka, egyszerű, 
szelíd, komoly és szerény kislányok 
világa ma a bálterem. Jobban, mint 
valaha! Ezt még a zsörtölődő öre-
gek sem tudták így megcsinálni a 
maguk korában, a mai fiatalság 
jobb, mint a régi és a szaxofón bú-
gása mellett épúgy egymásra talál, 
mint elődeik a szédületes keringők 
forgatagában. 

Szóval bízzunk a bálban és mer-
jük kimondani, hogy a ma Karnevál 
hercege egy kolosszális házasság-

Szentivényi Kató és vőlegénye: 
komoródi Hechs Béla 

közvetítő. Ennek bizonyságául csak 
úgy hirtelen visszagondolva az el-
múlt év farsangjára eszünkbe jut 
három lánynév, a Tornyay Zsófia 
bárónőé, a Wanke Klárié és Wahl-
kampf Erzsébeté. Ezt a három szép 
és ismert pesti lányt a bálteremből 
vitték esküvőre, erről bizonyságot 
tehet Halter Béláné, Minder Sán-
dorné és Bubala Györgyné, akik 
azonosak az előbbiekkel. És mikor 
tavaly elnémultak a farsangi hege-

Lingel Florence, Petri Éva, 
Szentiványi Kató és szentjóbi Staub 
Mädy ujján is jegygyűrű csillogott 
már, — nem is szólva a többi tíz, 
húsz és száz menyasszonyról, akik-
nek a nevét fölösleges lenne felso-
rolni, hiszen négy is elég a száz kö-
zül annak a bizonyítására, hogy 
Karnevál kalauzolja a kislányokat 
az — oltár felé. 

Lehet jobb báli propaganda a 
fenti megcáfolhatatlan igazságnál? 
Lin gel Florence és vőlegénye: dr. Buzay Árpád 

(Angelo fotók) 
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s z e n t e s 
Esztendők óta a legfénye-

sebb bál a Regratta-bál, me-
lyet az Üri-kaszinóban tarta-
nak. Idén február elején lesz, 
de pontos idejét még nem ál-
lapító ták meg. Az idei neve-
zetesebb szentesi bálok dátu-
mai: január 5. Egyetemi-bál 
január 13. Vöröskereszt pety-
tyes bálja január 19. Emeriká-
nás-bál. 

k o m l i o m 
Sok-sok apró társadalmi ösz-

szejövetel, teák, táncestélyek. 
Kiemelkedik közülük a Missio 
Társaság jelmezes tánces ' je 
(január 5-én a Corsóban). a 
helyőrség jelmezes bálja (feb-
ruár 1-én az Altiszti Casinó-
ban), KFC Jelmezes bálja 
(február 2-án az Ipartestület-
ben). 
e K e r 

Leggyakrabban már az ad-

Girardi fiva 

- B a l a z s o v i t g B e r t h a 

teaestje, február 9-én a Lilla-
tea, február 16-án a Szociális 
Misszió tea jelent farsangi 
eseményt. Ezeken kivül min-
den napra jut egy-egy házi-
bál vagy családi tea. Kedvelt 
és előkelő lársadalmi esemé-
nyek a Dömsödy Imre főispá-
ni titkár rendezésében meg-
megismétlődő Kadarka - esté-
lyek. 

s z o l n o k 
Nines még véglegesen ki-

alakult báli naptár. Ügy a 
város, mint a megye legelőke-
lőbb farsangi eseménye a Vi-
tézi-bál, február 1-én lesz a 
mindenkor legjobb hangulatú 
Vivó-bál. 
k a 1 o c s a 

Mozgalmas farsangja lesz 
Kalocsának: január 5. KSO 
bálja, február 2. MOVE bál, 
március 2. Űri Kaszinó pik-
nikje. 
n a g y k a n i z s a 

Egy ünnep előestje sem ma-
rad bál nélkül: január S. 
Frontharcos-bál, január 6. 
Leányklub műsoros estje, ja-
nuár 12. Zrinyi TE táneesté-
lye, január 26. NTE tánces-
tély, február 2. Szanatórium 
piknik, február 9. Evangéli-
kusok estje, Bankos-bál, feb-
ruár 17. Leányklub jelmez-
estje, március 2. Keresztény 
Nőegylet jelmezbálja. 
t a t a t ó v á r o s 

Legnagyobb esemény a Vi-
tézi-bál lesz február 9-én az 
Esterházy - szálló nagytermé-' 
ben. 
p á p a 

Két bál dátuma már biz'.os: 
január 5-én lesz a Cérnáska-
bál, január 12-én a Lloyd-
leányegylet és a PFC együttes 
bálja. 

v_á_c 
Január 5-én, 6-án és 12-én 

időbeli sorrendben a Katoli-
kus, a Református, végül az 
Evangélikus Nöegyletek rende-
zik báljaikat . Január 26-án: 
Tiszti Kaszinó bál, február 
1-én: Evangélikus Nőegylet 
táncestélye, február 2-án: a 
Váci SE és a Katolikus Nő-
egylet iiáncestélyei, február 
9-én: a Református Nőegylet 
táncestélye. február 16-án: 
Tiszti Kaszinó táncestélye, 
március 2-án: Einerikána-bál. 

n a g y k ö r ö s . 
A január 5-ikl MOVE álar-

cosbál és a január 26—27-én 
megrendezésre kerülő Bene-
dek-bál az itteni farsang két 
főmulatsága. Január 19-én: 
Kisgazda-bál, január 20-án: 
Keresztény I f júsági Egyesület 
bálja, február 9-én: Diákbál. 
b a j a 

A meginduló farsang első 
szombatján, január 12-én a 
Bajai Sport Egyesület rendezi 
íradíciós jóhangulatü bálját. 
Február 2-án a Kereskedelmis-
ták bál jára kerül a sor. 

vent előtt rendezik Egerben a 
szezonnyitó társadalmi ese-
ményt. a Katalin-bált. Itt már 
fitlvonulïak az idei bájos és 
ünnepelt első bálozó lányok: 
Istvánffy Livia, Raith Ili. Hu-
szár Lenke, Baksy Icu és Ho-
kánszky Manyi. A farsang fő-
eseménye az Emerikánás-bál 
és az Egri Műkedvelők Thalia 
Egyesületének jelmezes bálja 
lesz. 

k e c s k e m é t 
A legelegánsabb közönségük 

a Kaszinó báljainak van: a 
Kaszinó-bál január 5-én, a Ka-
szinó álarcos és jelmezbálja 
február 24-én lesz. Február 
17-én: Bercsényi-bál, ugyan-
csak nevezetes farsangi ese-
ménye a városnak. 

d e b r e c e n  
Az idei szezónban február 

l-én a -Csaba-bál, február 2-án 
az Evangélikus Filléregylet 

Demeter Magdolna 

Németh Lily 
(Ànsrelo fotók) 
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la,ji u uiouios u noi Kézimunka 
Ha meg akarunk győződni arról, hogy mennyire 

divattá váltak újabban a csillogó kötő- és horgolótűk 
a dámák kezében — nézzünk csak be a híres régi-
ínultú és mégis olyan modern szellemben vezetett 
Ádám Károly-féle kézimunkaüzletbe, ott megbizonyo-
sodhatunk felőle. Nem csupán vásátrolni járnak ide 
a hölgyek, hanem tanulni ás. Kiváló és képzett tanár-
nő áll az érdeklődők rendelkezésére, tőle a legapróbb-
tól a legbonyolultabb kérdésiekig mindenki egyaránt 
feleletet kaphat. Sőt, vezérlete alat t a kézimunkában 
járatlanok is vállalkozhatnak még a legnehezebbnek 
vélt feladatokra is. Az utóbbi hetekben több érdekes 
kötött estélyiruha is készült a Kígyó-utcai bolt út-
mutatásai nyomán. 

De hogy nemcsak a magunk, de otthonunk díszí-
téséről beszéljünk: ugyancsak Ádámnál találjuk meg 
az olyan sokáig mostohán kezelt és mostanában ismét 
virágzásfaak lendült magyar kézimunkák leggazda-
gabb forrását. Legrövidebb időn belül ott tanulhatják 
meg a csodaszép buzsáki, sárközi, gömöri, torockód és 
az összes más hazai vidékekről származó írásos és rá-
tété® hímzéseiknek egyre szaporodó hívei ezeknek mű-
vésui elkészítését. 

Budapest városának legrégibb, 1772 óta fennálló 
cége megmutatta lé® állandóan bizonyítja, hogy az 
ízléses kézimunka nem boszorkányság. Hogy azt nem-
csak megbámulni, hanem kedves időtöltésből könnyű-
szcrrel sajátkezüleg — megcsinálni is lehet. 

Almádi, a Balaton királynője 

u u i i n u p r a r 
Január 5. Szombat: 
Piarista-tea (Hungá-

ria.) 
Felvidéki-bál ((Jel-

iér t ) . 
Januá r 9. Szerda: 

BEAC-bál (Pannó-
nia). 

J anuá r 12. Szombat: 
Jogász-bál (Pannó-

nia). 
Január 16. Szerda: 
Technikus-tea (Hun-

gária). 
Január 17. Csütörtök: 

Protestáns-tea (Pan-
nónia). 

J anuá r 19. Szombat: 
Medikus-bál (Hun-

gária). 
J anuá r 22. Kedd: 
Riporter bál (New-

york). 
J anuá r 23. Szerda: 
Szent István-bál 

(Pannónia). 
Január 26. Szombat: 
Katolikus-bál (Vi-

gadó). 
Február 1. Péntek: 
Opera-bál (Operaház). 

Balatonunk egyik legnagyobb fürdő-
kul túrájú sport- és üdülőhelyének part-
menti részletét ábrázolja ez a kép. Akik 
nyaranta szívesen ellátogatnak a ma-
gyar tenger par t jára , könnyen felismer-
hetik, hogy Balatonalmádinak egyik jel-
legzetes részletét mu ta t j a be. Az öreg-
hegy aljában eltefülő modernül felsze-
relt impozáns strandfürdő 3000 személy 
befogadására alkalmas. Ez is magyará-
zata annak, hogy Almádi, a Balaton ki-
rálynője, Magyarország egyik leglátoga-
tottabb fürdőhelye. 

Ű j színt jelent a Belvárosban a für-

dőhely IV., Tiirr István-utca 4. szám 
alatt (telefon: 883—77) felállított irodája. 
Almádinak ez a budapesti expozitúrája 
nemcsak nyaralásra vonatkozólag ad 
meg minden általánosabb jellegű felvi-
lágosítást, de pontos lakásjegyzékkel is 
szolgál, sőt bárki kérésére részletes 
nyári programot is kidolgoz. 

Egészen kiváltságos helyzetet élvez 
Almádin a fiatalság. A számtalan na-
gyobb táncestélyről, nyári mulatságról 
nem is beszélve, nem múlik el este, ami-
kor ne volna tánc és vigasság remek 
jazz-band hangijai mellett, a Pannónia 
teraszán. 

Élénk a társasélet, sok az érdekes 
bridzsverseny a modern berendezésű 
Tenisz- és Yacht-klubban. Elismertek 
Almádi elsőrangú teniszpályái, ahol 
minden nyáron több nemzetközi ver-
senyt rendeznek. A vizísportok hívei-
nek kitűnő csónakok, vitorlások állnak 
rendelkezésükre és az ideális vízparti 
fekvésű concours-pálya a lovaglás sport-
já t űzők szórakozását biztosítja. Túris-
takirándulások tekintetében pedig csak 
Badacsony vetekszik Almádival, ahon-
nét a Bakony vadregényes, erdős völ-
gyei mellett Veszprém, Zirc és Csesznek 
vára kényelmes autóbuszjáratokkal 
könnyen és olcsón elérhetők. 

Balatonalmádi közkedveltségének leg-
kifejezőbb bizonyítéka az, hogy aki 
egyszer ott nyaralt, az oda mindig visz-
szatér, mert Almádiban úgy az üdülő, 
mint a sportoló megtalálja mindazt a 
szórakozási és sportolási lehetőséget, 
amelyre éppen vágyik. 

(Dr. Székely György folv.) 



A NÖI (iRAClA KS iüLití'l'UttOivi 5/jl.Ti i)uj,L .11.1 ti laiMvui u ím 
nomekművü «sabra, amelyet a Postatakarékpénztár Árverési Csar-
nokának •gazdag' anyagában fedeztünk fel. Mintha csak a leg-
választékosabb ízléssel összeállított tárlaton, vagy minta-kiállítá-
son volnánk, úgy já r juk az Árverési Csarnok meghitt termeit és 
elrag-adtatással állunk meg egy-egy műremek előtt, végigjáratjuk 
tekintetünket a finom stílusú bútorokon, a falakon függő művészi 
festményeken, vit.rintárgya'kon, kézimunkákon és keleti szőnye-
geken. 

A lakásdiszítésre és berendezésbe szolgáló stílusos és műbecsű 
bolroik egész sora, a legváltozatosabb anyag kerül árverésre, leg-
tőbbnyire kedveiző alkalmi áron, az évenként hat-nyolc ízben ren-
dezett aukciókon, amelyeket olyanok is látogatnak, aikik a távol 
keleti művészet remekei, képek, szobrok, vázák és értékes antiqui-
tások között ajándékozásra alkalmas, maradandó becsű tárgyat 
is keresnek. Ez a magas színvonalú és többféle igényt kielégítő 
sokoldalúság magyarázza meg, hogy az Árverési Csarnok aukciói 
társadalmi esemény számba mennek. 

Nagy kedveltségnek és látogatottságnak örvendenek, a mű-
vészi aukciókon kívül, az Árverési Csarnok napi árverései, amikor 
a szegényebb anyagi eszközökkel rendelkezők is megszerezhetik a 
mindennapi élet szükségleteinek kielégítésére szolgáló lakberen-
dezési és felszerelési tárgyakat olcsó árakon. 

Tapasztalat szerint, alkd csupán egyszer is megtekintette az 
Árverési Csarnok kiállításait és személyes árverezéssel, vagy vé-
teli megbízás ú t j án csalk egyszer is vásárolt, az árveréseknek ál-
landó vevője marad. 

A Postatakarékpénztár Árverési Csarnoka (IX., Lónyay-utca 
30—32., telefon 87—9—65) lés a Tíirr István-u. 4. sz. alatti, Hungária-
szállóval szem berni információs iroda (telefon 88—3—77) a szüksé-
ge« felvilágosításokkal mindenkor készségesen áll a közönség ren-
delkezésére. A bő tájékoztatást nyújtó Árverési Közlöny és az 
aukciós katalógusok is itt szerezhetők be. 

Protestáns-bál (Hungária). 
Hungária E. E.-bál 

(Országos Kaszinó). 
Emericancu-bál (Pannónia). 

Február 2. Szombat: 
Vitézi-bál (Vigadó). 
Balatoni Yacht Club-bál (Bri-

tannia). 
Ciszter-tea (Pannónia). 

Február 6. Szerda: 
Közgazdász-bál (Hungária). 
Gyógyszerész-bál (Pannónia). 

Február 9. Szombat: 
Atléta-bál (Vigadó). 
Szepesi-bál (Pannónia). 

Február 16. Szombat: 
Technikus-bál (Hungária). 
Evangélikus-bál (Pannónia). 
Apponyi Poliklinika-bál (Vigadó). 

Február 21. Csütörtök: 
Protestáns-tea (Pannónia). 

Február 23. Szombat: 
Tavasz a télben-táncestély (Hun-

gária). 
Március 2. Szombat: 

Minta-bál (Dunapalota). 
M EC-álarcosbál (Hungária). 
(MAC-teák minden hétfőn' este, a 

húsvét előtti nagyhétig a Pannoniá-
ban, április első hétfőjén MAC-
táncverseny.) 

(A Bristol-szállóban az idei far-
sang folyamán Optimista-tea néven 
tartanak teaestélyeket.) 

A PANNÓNIA SZÁLLÓ 
hallszerüen berendezett télikertjé-

ben minden este 

„Souper Dansant" 
Bár 

Jazz Cigányzene 
Mérsékelt árak-

Borravalómegváltás 12°/o 
Minden vasár-és ünnepnap 

tánccal egybekötött teadélután. 
Uzsonna : kávé, tea vagy csokolá-
dé. Kalács vagy teasütemény P 1.10 

ÉTTERMEINKBEN 
kiváló magyar és francia konyha. 

Kényelmes különtermek. 
Bankettek, esküvők, teaestélyek és 

büffék megrendezését vállaljuk 
mersékelt áron. 

PANNÓNIA SZÁLLÓ 
Budapest, VIII., Rákóczi-út 5. 
Telefon: 31-3-62 és 45-4-89. 



J W ^ ^oAlaiA^L é-áí 

Este mindenhol szép az este, 
Ahol csak nő szeme ragyog, 
S homlokok-alji fényességtől 
Szégyenkeznek a csillagok. 
Árva sugárral nevetnek le 
A lusta hóhulláson át, — 
Falusi korcsmában a zene 
Talp Ialá kelleti magát. 

A kendőket tartó őrmamák 
Fal mellett ülnek a padon, 
Söntésbe elbújt bíró körül 
Emberek isznak szabadon. 
A korcsmát vadan átallengi 
Táncoló leányok szaga, 
Dunát pótol a verejtékük, 
Szemük darabos éjszaka. 

Jelmezes kesztyűs legény jön be, 
Kit mások jelmeze nem bánt, 
Csizmákat húz a karjaira, — 
Es úgy öleli a leányt. 
Nevetés korbácsa vág végig 
Az emberek arcain át, 
Ablakon keresztül a vén hold 
Vicsorgatja be fogsorát. 

Hideg hajnallna tisztul az ég, 
Korcsmában szédít a meleg, 
Hosszú asztalok favánkosán 
Szundítanak az emberek. 
A fiatalság hazaballag, 
Csók cuppan hóhullás között, 
Sárgafény ég a kék ég alján, 
A hold mélységbe költözött. 



Sole—Tïoysjîerii pályázatot 
-öíaított már útnak a Szín-
házi Elet, de talán egyiket 
sem karolta föl a közönség 
akloara szeretettel, mint »A 
gyerek és a baba« pályá-
zatot. Igaz, hogy a tét seim 
csekélység. A három első 
díj értéke ugyanis dara-
bonként meghaladja a száz 
pengőt. A villanyos vasút, 
a modern játéktechnika 
csodája, a másik kettő: a 
beszélő balm és a bernát-
hegyi játékkutya szintén 
fejedelmi ajándék. 

Ezen a három díjon kí-
vül egy ötkötetes és egy 
háromkötetes gyerekkönyv-
tár és száz díszoklevél lesz 
a legszebb képek beküldői-
nek jutalma. A pályázat 
természetesen még heteken 
át folyik, hiszen eddig is 
rengeteg szép kép futott be 
és remélhetőleg sokáig tart 
a képek áradata. Mint min-
den alkalommal, most is 
hangsúlyozzuk, hogy úgy 
amatőr, mint professzio-
nista fényképészek képeit 
elfogadjuk, de csak a szü-
lőktől, vagy hozzátartozók-
tól — " _ 

Véghelyi lözsike 

Bokor Eva 

Báré Kripp Mária 
Cristina 

Steinmetz Helga Evelyn Chriatién Csöpi i s Otti 



Morik Éviké 
Czinner Manyi 

Patak? Györgyi 
(Foto v. Mészáros) 

Welnar Hanka 
'oto Weisz) 

Beivel Zoli 
(Foto v. Mészáros! Neumann Manci 



Bradées Vica Bad« ÉV! (Foto U 

Kaszthelyi Zsuzsa 

Wei» Zsuzaa 

Barta Judit 
(Foto Molnár) 

Weiczner Agi Dely B a b a ^ 
(Foto Kollár) 



UTA : 

T Ä B O R J P Ä L 
»Nem az iskolának, hanem az életnek 

tanulunk« —- mondták bölcs professzo-
raink, amikor Kissé lázadoztunk a latin 
memoriterek ós a görög segédigék ellen. 
Mindig önteltnek és üresnek éreztem ezt 
a mondást, még akkor is, amikor ké-
sőbb rájöttem, hogy sokban igazuk volt. 
Csak éppen arról feledkeztek meg, hogy 
az Élet Iskolá jának egészen más pro-
fesszorai vannak, mint a gimnáziumnak 
és kereskedelminek s hogy a t an tá rgyak 
erősen változnak, a vérrel, velővel, ide-
gekkel és érzésekkel sokszorosan megfi-
zetett tandíjról nem is szólva. 

Ha megbíznának azzal, hogy szervez-
zem meg az Elet Iskoláját, legelső ta-
nárnak Bús Fekete Lászlót hívnám meg. 
Szigorú, de igazságos; jóságos és mély-
relátó pedagógust ta lálnának benne 
azok a növendékek, akik komolyan ven-
nék azt a kiváltságot, hogy » felsőbb 
osztályba« bocsássák őket. 

íme, a kérlelhetetlen professzor úr 
most is elégtelent adott három kedvenc 
növendékének a legfontosabb tantárgy-
ból — a szerelemből. 

Bús Fekete László regénye először a 
Színházi Élet hasábjain jelent meg. Lel-
kes levelek százai tanúskodnak arról, 
hogy még ma is, a válság és gond évei-
ben, milyen visszhangja támadhat az 
igazi írónak. Most köhyvalakban kerül 
a közönség elé, aj NOVA finom kiadásiá-
ban s már az első napokban döntő si-
ker t aratot t . 

Váj jon mi a t i tka ennek a rendkívüli 
eredménynek, ennek az átfogó siker-
nek? Bús Fekete professzor úr a mai 
lánynak állit emléket elhben a regényben. 
Joli, a kis mannequin, aki minden józan-
sága ellenére csaknem halálra vérzi ma-
gát egy túlságosan komolyan vett sze-
relmen; 'Zsuzsa, a könnyed görlice, aki 
vára t lanul és meglepően tud grande 
dame, a szó igazi értelmében vett igazi 
asszony lenni; Ágota, aki a vénlány mo-
dern és mégis örök sorsát eleveníti meg a 
bohém bonviván ház tar tásában — mi 
teszi ezt a három lányt korunk fájdal-
mas és gúnyos, mindvégig élő és jel-
lemző szimbólumává'? 

A regény úgy kezdődik, hogy egy gar-
szonlakásba három lány költözik. S a 
végén ismét kiadó lesz a lakás — szét-
rebben a három csapzott-tollú madár, 

akik hiába próbáltak fészket rakni, 
nyugalmas zugot találni. Tehát nem 
liappyeiid — és mégis, valahogy meg-
nyugvással tesszük le a könyvet. 

Ez a megnyugvás Bús Fekete fölényes 
írásművészetéből fakad. Mert a pesti 
élet inoza iyába beleszövi azokat az 
aranyszálakat , amelyek sohasem fakul-
ha tnak el. Férf i és nő ölrök harca tárul 
elénk; mohó és soha ki nem elégülhető 
sorsok cikáznak egy-egy könnyed mel-
lékmondatban. Ma már frázis azt mon-
dani, hogy az író tükröt tár az emberek 
elé, amelyben megláthat ják önmagukat 
— még akkor is, ha nem akarnak bele-
nézni. Joli harca a fiatalabb, ár ta t lan és 
mégis raf f iná l t unokahug ellen; Zsuzsa 
küszködése a kis Telegdy Franci grófért , 
aki annyira szeretne jó lenni és mégis 
csak komisz marad; Ágota odisszeája a 
beszámíthatatlan színész oldalán — volta-
képpen ismétlődő, ösmert és mégis meg-
döbbentően ú j eseményekről és alakok-
ról van i t t szó. 

A regénynek természetes első feltétele 
a sokágú, dús cselekmény. Ebből a 
szempontból nagy egyessel jutalmazhat-
juk Bús Fekete professzor úr könyvét. 
Áz események ós történések olyan bő-
kezű adagolással terülnek elénk ebben a 
regényben, hogy a legizgalmasabb ame-
r ikai thril ler is szégyenkezhetik mel-
lette. Bús Fekete született epikus tehet-
ség, — aminthogy színdarabjainak bí-
rálói bizonyosan azt mondják róla, 
hogy egyenesen a színpadnak termett . A 
»Szerelemből elégtelen« mai írás és 
mégis kortalan. Mai, mert Margueri t te 
zavaros garçonnje-jàniil, Anita Loos 
csípős és borsos szőke vampjénél, Pitti-
grilli logikátlanul szellemes hősnőinél 
sokkal teljesebb, sokkal közelebbálló ala-
kokkal aljándékoz meg. Ezeket a neveket 
nem azért említettük, mintha párhuza-
mot akarnánk vonni köztük és Bús 
Fekete között. Mert a »Szerelemből elég-
telen« csodálatosan és gyötrően pesti re-
gény — minden alakjában, szavában és 
eseményében. S mégis: kortalan, helytől 
és időtől elvonatkoztatott tötrténet. 
Amíg az Élet Iskolájának tanulói lesz-
nek, amíg a szerelem tan tá rgya szerepel 
a tanrenden, lesznek olyanok, akiknek 
elégtelen az osztályzatuk. S ha Bús Fe-
kete meg is csillogtatja előttünk a — 
uótvizsga lehetőségét, tudíjuk: ez a bu-
kás ú j r a meg fog ismétlődni. 

A »Szerelemből elégtelen« komoly ér-
téke a mai magyar regényírásnak s azt 
hisszük, hamarosan egész Európa ol-
vasói — Amerikáról nem is szólva — 
meg fognak öemerkedni Joli, Zsuzsa és 
Ágota történetével. 

100 





A Szilveszter nem hozta meg a 
divatszalonok számára azt a forgal-
mat, amelyet reméltek. Szilveszter 
estére nagyon kevés új toalett ké-
szült, házibál és estély az idén lé-

vőit, mini ta-
—j, Természetesen ez nem jelenti 
azt, hogy a szalonok vevői között 
ne akadt volna egynéhány divat-
hölgy, aki ragaszkodott az új szil-
veszteri toaletthez. A divatszalonok-
ban most már nagyobb forgalmat 
csak az Operabáltól remélnek. Az 
Operabált idén éppen olyan érdek-
lődés előzi meg, mint a tavalyit, 
valószínű tehát, hogy aki új estélyi-

ruhát akar rendelni, az 
Operabálra fogja azt 
megcsináltatni. * 

A budapesti szabók 
kiválóságát hirdette Al-
pár Gittának a garde-
robja, amelyet a bécsi 
Brodszky-darabhoz ké-
szítettek. Alpár minden 
színpadi ruhája buda-
pesti divatszalonban ké-
szült és a ruháknak 
olyan sikerük volt Bécs-
ben, hogy a bécsi női 
szabók testületileg gra-
tuláltak hosszú levélben 
a pesti szalonnak, ahol 
a ruhák készültek. Alpár 
Gitta az új darabban 
egy nagyon szép és ér-
dekes sonkaujjú hal-
ványzöld moiret stilru-
hát visel. Van ezenkí-
vül egy fehér ezüsttel, 
átszőtt brokát nagy es-
télyi ruhája, egy fekete 
ezüsttel átszőtt brokát-
ruhája nagy fekete hú-
zott tüllrüssel és egy 

érdekes fekete arannyal átszőtt bro-
kátruhája rövid ujjakkal, az áll alatt 
nagy masnival. Szenzációsan szép 
volt rózsaszín szatén teagownja, ame-
lyet uszályos rózsaszínű muszlin 
keppszerü rész egészített ki. • 

A szatén ismét favorit anyaga a 
párizsi divattervezőknek. A demi 
kollekció után most már csak olyan 
új modellek készülnek a párizsi 

Fekete gumival átszőtt selyem délutáni ruha 
szatén Bvvel 

(Anny Blatt-modBll) 



nagy szalonokban, ami-
ket bizonyos alkalmak-
ra terveznek. Sohiapa-
relli legújabb sláger-
modelle szaténből ké-
szült. Merev, nehéz esé-
sű, velencei rózsaszín 
üvegszínű anyagból, 
amelyet kínai tinta-
színű kékesfekete sza-
ténnal kombinált. A de-
rék testhezsímuló, öv-
nélküli vonalával az 
angol empire stílusára 
emlékeztet, a dsípővonal 
elől egészen magas, há-
tul pedig jóval mélyebb 
vonalú. 

A kivágást elől és 
hátul a rózsaszín szaté-
nen kékesfekete szatén-
pánt szegélyezi. Ugyan-
ilyen sötét szaténből 
készült a térd alatt erősen gloknizó, 
hátul pedig uszályban végződő fo-
dor is. • 

Másik rendkívül érdekes szatén-
ruha Lelong műhelyéből került ki. 
Párizs egyik legelegánsabb dámája 
számára, aki azt Sant Moritz-i se-
jourjára terveztette. A ruha fekete-
szaténből készült a matt és a fényes 
oldal kombinációjával. A kivágás 
elől egészen magas, hátul pedig de-
rékigérő mély spicc, alatta a ruha 

Alpír Gitta fekete, elülttel Át-
szőtt brokát ruhában, fekete 

tüllrüssel 
(Foto Hanasse) 

három ovális strassz-
gombbal gombolódik. A 
ruha eleje, a vállrész 
és az elálló tunikaszerű 
rész a csípő felett fé-
nyes szaténből készült. 
A szoknya matt, csak 
a szélét szegélyezi két 
tenyérnyi széles fényes 
uszály. 

» 

Lelong új modelljei 
közül feltűnően nagy 
számban vannak lila-
színű ruhák. Favorit az 
ametisztlila, amelyből 
gyönyörű kreppes se-
lyem cocktailruha ké-
szült, sűrűn húzott teil-
résszel a derékon. Ebből 
a húzott teilből jön ki 
a két bő renaissance-
ujj. Az övcsatt és a klip-

szek strasszal és ametiszttal vannak 
kirakva, 

• 

Az elasztikus gummival átszőtt 
anyagok az idei divatban rendkívül 
fontos szerepet játszottak. Eleinte 
csak díszül szolgáltak, de később 
egész ruhák készültek belőlük. A 
legnagyobb újdonság most az elasz-
tikus csipkeszerűen szőtt harisnya, 
melyet néhány nagyon elegáns di-
vathölgy nagy Sikerrel visel Párizs-
ban. 



Érdekes estélyi frizurát hordott a 
párizsi Ritz gáladínéjén egy fiatal 
dáma. A frizurát keskeny arany 
búzakalászokból font koszorú díszí-
tette, a fej egyik oldalán. A másik 
oldalon lamészalag erősítette a ko-
szorút a fejhez, amely stílusával és 
ferde vonalával XV. Lajos korabeli 

divatos frizurára emlékeztetett. • 

»Hulló falevél« a neve Schíapa-
relli első tavaszi kabátjának, amely 
tollpehely könnyüségű tollal átszőtt 
beige barnakockás szövetből készült, 
magas reverekkel, a rever alatt vál-
ligérő drapírozott gallérral, kis 

ascot-sállal és elálló 
manzsettákkal. A kabát 
egyébként egészen szx\k 
és oldalt összefogva vi-
selte a mannequin. 

A párizsi karácsonyi 
ékszerdivatban nagy 
feltűnést keltettek a 
nyitott gyöngysorok. 
Gyöngysorokat a nyak-
ra, vagy a kézre csa-
varva kell viselni, úgy-
hogy az egyik oldalon 
egy nagy gyöngyrojt, 
vagy egyes nagy ba-
rokkgyöngy, vagy kis 
briliánsokkal kirakott 
csüngő legyen, a másik 
oldalt pedig a nyakra, 
vagy a karra csavar-
ják. A modellokat Car-
tier úgy is mutatta, 
hogy azoknak két vége 
a ruha anyagából ké-
szült szalaggal volt ösz-
szekötve• • 

Néhány nagyon szép 
estélyiruha készült az 
elmúlt héten a Vigadó-
beli vívó-akadémiára, 
amelyet Albrecht fő-
herceg védnöksége alatt 
jótékony célra rendez-
tek a legelőkelőbb kö-
zönség jelenlétében és 
amelyre kötelező volt 
az estélyiruha. Nagy ér-
deklődés előzi meg az 
Operabarátok január 
13-i díszelőadását és az 
azt követő vacsorát is, 
amelyre szintén ren-
deltek néhányan új es-
télyi toalettet. 

Fekete trikóval átszőtt selyem 
kis estálylruha, arany övvel 

(Anny Blatt-modell) 



FARSANGI 
PIVATTANÁCSOK, 

KEZDŐKNEK 
ÉS HALADÓKNAK 

A farsangi divat talán az egyet-
len, amelynél a tradíciónak éppen 
annyi fontossága van, mint a leg-
újabb divatszeszélynek. Az elsőbá-
los fiatal leány bármennyire is hó-
doljon a legújabb divatnak, kényte-
len megőrizni bizonyos mértékben a 
tradíciókat. Az első bál hagyomá-
nyos viselete a fehér ruha. Ha ettől 
a hagyományos szokástól el is tér a 
fiatal leány, legfeljebb halvány 
pasztellszínű toalettet választhat.^ A 
divatos ruhaanyag, mint minden év-
ben, idén is a tüll és a taft . Ez a két 
anyag már nagyanyáink ideje óta 
uralja a báli szezont. Nincs az a 
fiatal leány, aki első báljaival kap-
csolatban ne fehér, vagy rózsaszínű 
UiUfodros ruháról, vagy taftruháról 
álmodna. Első bálra e közül a két 
anyag közül kell választani. 

Természetesen a legtöbb bálozó 
fiatal leány, akinek öltözködése alig 
tér el a fiatal anya öltözködési mód-
jától, az első bál után olyan báli 
toalettet választ magának, ami ép-
pen megfelel ízlésének. A fehér tüll-
ruha nem a legpraktikusabb viselet. 
Az első két bálon még szép, de egy 
farsangon végig viselni, úgyszólván 
lehetetlen. A tüllfodrok elhervad-
nak, megpuhulnak, a ruha »fané« 
lesz. Sokkal praktikusabb a csipke, 
a szatén- vagy a krepes selyem-
ruha. Mindhárom fontos divat-
anyaga az idei farsangi szezon-
nak. A jóalakú leány bátran vi-
selhet te8thezsímuló pasztellszínű 
szaténruhát, amelyet egy-két bál-
ra gazdag húzott tüllrüssel vi-
sel, később viszont derékigérő, 
kis tüllkeppel vagy a ruha 
anyagából készült kis pelerin-
nel élénkít. A szaténruha vilá-
goskék, halványlila, rózsaszín, 
aranyszínű árnyalatokban, 
vagy chartreuae-zöldben 
rendkívül divatos, elegáns 

Király Kató hófehér tüll báli ruhában. A 
ruha Zsubory Nelly divatszalonjának (Bó-

csi-u, 5) modellje 
(Angolo foto) 



és előnyös. A világos ruhának meg-
van az a nagy előnye is, hogy né-
hány bál után sötétebb árnyalatúra 
festhető és némi frissítéssel ú j ruha 
illúzióját kelti, legvégül pedig, ha 
már módjában áll a bálozó leány-
nak, hogy még egy világos ruhát 
csináltasson, feketére festhető és így 
egy-két szezonon át viselhető. 

Olyan fiatal leányok, akiíknek 
alakja nem kifogástalan és így a 
testheasímuló szaténruha nem a leg-
ideálisabb viselet részükre, csipke-
ruhát csináltassanak. A pasztell-
színű csipkeruha, bársony 
vagy szaténövvel, alul, a 
ruha szélén belső lószőr-
béléssel kitartva, szatén 
vagy taft alsószok-

nyával fiatalos, nagyon 'is saép és 
nagyon elegáns. Ennek a ruhának is 
megvan az az előnye, hogy sötét-
színre festve, éveken át viselhető, 
anélkül, hogy kimenne a divatból. 
Egy másik, végtelenül nagy előnye 
a csipkének, hogy nem gyűrődik és 
viselője egész este friss marad ben-
ne, ellentétben az olcsó minőségű 
szaténnal, amely ülés után legtöbb-
ször erősen gyűrődik. 

A krepes selyemanyagból csak a 
pasztellszínű árnyalatok szépek, eze-
ket legtöbbször arannyal vagy 
ezüsttel díszítik. Idén nagyon sok 
arany- vagy ezüstszállal átszőtt kre-
pes selymet látni. Ennek megfelelő 
díszt kell alkalmazni a ruhán is. 

A báli ruhának általában legfőbb 
dísze a virág és az öv. A virá-
gok idén rendkívül divatosaik. 
A fantáziiavirágok helyett in-
kálbto a természetes, az élő virá-
got megtévesztésiig utánzó imű-
virágokat viselik: nagy, ki-
nyílt róasákat, óriási cikláme-
neket, harangvirágot és renge-
teg sok kaiméliát, nagyot éppen 

, mint egészen aprót, A vi-
a kivágásban, a vállon, 

vagy a derékba tűzve 
élénkíti, fiatalossá te-
szi a ruhát. 

övekben rendkívül 
nagy változatosságot 
produkál az idei divat. 
Széles, asoharpszerű, ol-
dalt megkötött öveket 
viselnek, amelyeket 
pasztellszínű krepes se-
lyemruhákhoz arany-
vagy ezüstlaméval bé-
lelnek ki, szaténruhák-
hoz pedig valami kont-
rasztszínű, de a ruhával 
harmonizáló szaténnal. 
Nagyon szépek a te-

nyérnyi szélességű 
arany- vagy ezüstbro-
kát övek, oldalt egy-
szerű, lapos, angolos 
gombbal begombolva. A 

Fekete gyürhatetlen 
bársonytoalett. Ilyet 

viseljenek a lányai-
kat gardírozó fiatal 

mamák 
(Chaael-modell) 



tüllruhákon színes bár-
sonyöveket viselnek, ol-
dalt vagy hátul masni-
ba vagy csomóba kötve, 
hogy azok a ruha szé-
léig leérjenek. 

A ruhához készült be-
lépő rendszerint rend-
kívül nagy problémát 
ad a fiatal bálozó leá-
nyoknak. Az ő számuk-
ra még nem vesznek 
drága prémes estélyi 
kepeket vagy bársony-
belépőket, a belépőkér-
dést tehát úgy kell meg-
oldani, hogy az lehető-
leg olcsó és mégis ele-
gáns legyen. Szatén-
vagy krepes selyemru-
hákhoz készülhet a be-
lépő a ruha anyagából, 
mint csípőigérő kerek 
kis kep. Ezt idén vatte-
linnel bélelik. A kep 
sokszor két fodorból 
van összeállítva, az alsó 
fodor hosszabb, minit a 
felső. 

Nagyon s<zép a rtuba 
szaténjából készült csí-
pőigérő vattelinezett 
kis kabát is, amelyet 
paplanszerű steppelés-
sel lehet díszíteni. Tüll-
ruhákhoz, csipkeruhák-
hoz rendkívül bájosak 
és fiatalosak a dús, fod-
rokból összeállított tiill-
kepek, amelyeiket eset-
leg, ha színiben megfe-
lelnek, «elyemiruhákhoz 
is lehet viselni. 

Minden fiatal lánynak problémája, 
vájjon viseljen-e kesztyűt báli toa-
lettjéhez vagy sem. A tradíció kesz-
tyűt kíván, a gyakorlat azonban azt 
mondja, hogy kesztyű nélkül is lehet 
valaki elegáns a bálban. A divatos, 
nagy muszlinzsebkendő, amelyet leg-
több fiatal leány táncközbeil a kezé-
ben tart, teljesen helyettesíti a kesz-
tyűt és mint színfolt nagyon dekora-
tív. Az a leány azonban, aki öltöz-
ködésében ragaszkodik a tradíciók-
hoz, ne mondjon le a hosszúszárú, fe-

hér glacékesztyűről, amely stílusban 
kitűnően illik a fodros tüll- és taft-
ruhához. 

Az estélyicipő kérdését legprakti-
kusabban az oldja meg, aki a ruha 
színének megfelelő ezüst- vagy 
arany-bőrcipőt vesz. Az ilyen cipő 
két-három ruhához is illik és feltét-
lenül praktikusabb a világos selyem-
cipőnél (amelynek mindig a ruha 
színében kell készülnie) és amelyet 
az első ügyetlen táncos rossz lépése 
tönkretesz. 

ÍO? 

Fehór szatén báli toalett , a ruha anyagábó l való k i s képpel 
(Chanel-modell) 



DIVAT MÁZ S OLÁH 
A flitter-ruhák mellett, amelyek úgy-

szólván minden párizsi kollekcióban sze-
repeltek az idén télen, rengeteg sok flit-
terblúzt, kazakot láttunk Párizsban. Fe-
keteselyem, sőt vékony szövietszoknyához 
egészen egyszerű, angolos vonalú flit-
terblúzók készülnek, amelyeknek gyö-
nyörű fényhatása elegáns toaletté avat ja 
a kosztűmszoknyát az egyszerű vonalú 
angolos blúzzal. Schiaparelli a változa-
tosság kedvéért, nem fekete-flittert, (ha-
nem hófehér porcelánhoz hasonló flittert 
használ egy csípőigérő kis blúzhoz. Fe-
kete szaténszoknyával a legelegánsabb 
cocktail toalett ez. Alix idei rendkívül 
nagy népszerűségnek örvendő kollekció-
jának slágere szintén egy flitterkazak, 
amelynek apró fiitterei fából vannak. A 
naturszínű, térdigérő faflitter-kazaikot 

mr f v -*, v 

egy barna krepszatén szoknyáihoz készí-
tette Alix. 

* 

Az estélyitáska-divatban farsangra ér-
dekes és csinos újításokkal találkozunk. 
A drága és ritka apró mintájú perzsa-
brokátok mellett nagyon felkapták az 
arany, vagy ezüst zsevróbörből készült 
táskákat, simán dolgozva, vagy esetleg 
strassz klips-el díszítve. Ez a táska sem. 
olcsó, azonban árban mindenesetre jelen-
tősen kisebb, mint a régi brokát. Néhány 
szép estélyitáska készült tiszta strasszból 
is, természetesen csak nagy báli toalet-
tekhez. 

m 

Délutánra az antilop- és lakkcipők mel-
lett rengeteg sok krepszaténcipőt visel-
nek Párizsban, nagyobbrészt pumps-
fazonban, amelyre a szaténből hullámos 
vonalú keskeny pántok vannak aplikál-
va. Az utcai cipők között nagyon sok sze-
gőzött zsevrőmodellt látni. 

# 

Az új kézitáskák sokkal mélyebbek, 
sokkal nagyobb ürtartalmúak, mint az 
eddigiek voltak. Tekintet nélkül alak-
jukra és nagyságukra, majdnem minden 
táska nagyon mély. Érdekesek a lakkal 
kombinált antilóp délutáni táskák. » 

A rókakepek, amelyeket már tavasztól 
kezdve egész télen át viselnek, jövő ta-
vaszra is divatosak lesznek. Újdonság 
mindössze az, hogy az eddigi két darab 
rókából összeállított kep helyett most 
olyanokat viselnek majd, amelyhez mini-
mum négy róka szükséges. Az ú j kep 
ugyanis legalább csípőig kell, hogy ér-
jen. Az ezüstróka mellett a farsangi sze-
zonban a legdivatosabbak a hófehér ró-
kából készült kepek. 

• 
A legdivatosabb kosztümékszer a szé-

les, de nem zárt csuklóra simuló kar-
kötő, kristályból, féldrágakőből, gyakran 
valódi briliánskövekkel díszítve. • 

Budapesten éppúgy, mint Párizsban, 
megkezdődtek a téli kollekció modelljei-
nek occassios árusításai. A Bécsi-utca 5. » 
szám alatti Zsubory-szalonban a legszebb 
párizsi modellek kópiái kerülnek occas-
sios eladásra, köpenyek, délutáni ruhák, 
estélyitoalettek, olyan olcsó áron, ame-
lyek alig fedezik az anyagköltséget. Aki-
nek most ruhára van saüksége, a leg-
okosabban teszi, ha ezekből az occassios 

modellekből vásárol, mert biztosan 
jobban jár, mint ha a ruhát a leg-
olcsóbb helyen csináltatná. 

Dorn Piroska 
Fekete krepmarokén ekrücslpkegalléros 

vacsorázóruhában 
(Foto Angelo) 
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A nem gyűrődő Goldberger-müselyem valósággal lázbahozta a hölgye 
ket és mindenkit, akinek a divathoz köze van. Négyszázpengös pályázatunk 
eredménye húsz jutalmazott örömén kívül ez a szenzációs Goldberger-
anyag, melyet boldogan üdvözöl mindenki. 

A Színházi Elet újévi számában pályázatokat hirdettünk. Az első egy 
500 — pengős név-pályázat, a második egy 700.— pengős 'védjegy- és plakát-
pályázat. összesen tehát 1200 — pengő odaítéléséről fog dönteni a Goldber-
ger-gyár igazgatósága és a Színházi Elet szerkesztősége által összeállított 
bizottság. 

Azok részére, akiknek figyelmét az újévi számunkban közölt pályá-
zatok esetleg elkerülték, megismételjük a pályázat fontos tudnivalóit. 

A nem gyűrődő Goldberger-müselyem ú j elnevezésére vonatkozó pá-
lyázat lényege, 

olyan új nevet találni, mely az új műselyem rendkívüli tulajdon-
ságaira utal és emellett lehetőleg minden nyelv helyesírása szerint 
fonetikusan ejthető, bármely nyelvet beszélő ember számára köny-

nyen megjegyezhető. 
Fele siegle« az ú j névbe a Goldberger-név elemeit kombinálni. Nem 

szükséges, hogy valamely élő vagy holt nyelven jelentsen valamit az ú j 
név; lehet tetszés szerint önállóan képzett szó is. A pályázatot nem sorso-
lással döntjük el, hanem a fönt említett zsűri választja ki a legjobb pá-
lyázatot, mely legalkalmasabb a nem gyűrődő Goldberger-müselyem elne-
vezésére, ezt a pályázatot 

500— pengővel 
jutalmazzuk. Csak egy pályázatot válását un k ki, tehát a pályadíjat nem 
osztjuk meg, egy összegben fogjuk kiadni. A pályázatokra ráírandó : »Nem 
gyűrődő Goádberger-műselyempályázat«. A védjegy- és plakátpályázaton 
— mely a név-pályázattól teljesen független — mindenki résztvehet rajzzal 
vagy festménnyel, ezeken szövegnek nem is kell szerepelnie. A védjegy és 
plakát céljaira egyaránt alkalmas terveket tetszésszerinti kiviteliben, szí-
nezésben küldhetik be, félív nagyságban. 

A rajznak érzékeltetnie kell az ú j Goldberger-unűselyem legfontosabb 
kvalitását, azt, hogy nem gyűrődik. Természetesen ki kell fejezinie még 
a tervnek az ú j Goldberger-prodiuíktumhoz fűződő szenzációs fogalmakat 
Hogy lágyesésű, tökéletes fényű, könnyen megmunkálható, eredeti min-
tájú műselyem. Minden divatnak megfelel, minden igényt kielégít kiváló 
minősége. Mindenki csak ezit várja, ezt választja, mert 

ellenáll a gyűrődésnek. 
A védjegy- és plakátpályázat díja 500.— pengő, ezenkívül még 'két 

100—100 pengős összeg-ű vigaszdíj is van. 
A fenti díjakat egy összegben, tehát nem megosztva adjuk ki és fenn-

tartjuk ezenkívül a jogot, hogy a díjazott pályamunkákon ikívül még ér-
demesnek ítélteket külön megvásároljuk. 

A védjegy- és plafeátpályázat titkos, ezért kérünk az egyes tervekhez 
jeligés teveleket i!s csatolni, melyek belül a pályázó teljes nevét és címét 
tartalmazzák. 

A pályadíjak természetesen egyben vételárát is jelentik az összes jo-
goknak, így a tetszésszerinti felhasználás, reklámozás és védjegyzési 
jogoknak is. 

Mindkét pályázat határideje 1935 január 11. Kérjük az összes pályáza-
tokat eddig az időpontig hozzánk eljuttatni. 
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Sötétzöld filctok lux 
galléros sötétzöld ka. 
V háthoz 

(Chanel-modelli 

S^ecpj-ötteÁ a tavaszt fóatafxi'ivat 
y£sâ fecsÂeï 

Akár hiszik, akár nem, hölgyeim, 
a tavaszi már megjött. Ha nem is a 
természet erői, de a párizsi masa-
módok meghozták a tavaszt. Üj kol-
lekciójukban olyan színpompás tar-
ka, gyakran virágos kalapmodelle-
ket mutatnak, mintha nem is az első 
bőséges havat, hanem a tavaszi 
rügyfakadást várriók. Az ú j model-
lek nem azt jelentik, hogy akik a vá-
rosban maradnak, bundáikhoz 

téli kosztümjeikhez nem viselhetik 
változatlanul filc-, toársony- vagy 
szőnmetokjaikat. Az új kalapok je-
lenleg csak azok számára aktuálisak, 
akik délre, vagy a Riviérára utaz-
nak és jgarderobjükban néhány vilá-
gosabb,1 tavaszi viseletre is alkal-
mas modellt tartogatnak. 

Az ú j modellek legszembetűnőbb 
sajátsága a lapos fej. Ez természe-
tes is. A szélsőséges, úgyszólván 
hónapról-hónapra változó kalapdi-
vat után, amelynek legutolsó etapja 
a magastetejű kalap Volt, mit is vár-
hatnánk mást tavaszra, min.t az egé-
szen lapos, parányi fejtetőt. Ha vár-
tuk, meg is kaptuk. A virágcserép 
formák mellett lapos, kiskarimájú 
kalapokat mutatnak. Ezek az elő-
hírnökei a tavaszi divatnak. A fej-
forma gyakran egyenetlen, némelyik 
elől magas, hátul alacsonyabb, né-
melyik fölfelé keskenyedik. 

Nemcsak a fejekben, a karimák-
ban is nagy a változatosság. Már 
most nagyon kedvelt modell az elől 
teljesen felhajtott karimájú, úgyne-
vezett »holdkalap« (talán azért, 
mert a kihajtott karima kontúrjai 
félholdra emlékeztetnek). Ezeket a 
kihajtott karimájú kalapokat hú-
zott taftból, selyemből, filcből is ké-
szítik. Sok oldalt felhajtott kari-
májú kalapot látni, közülük egyné-
hányat kissé csúcsos fejjel. A fel-
hajtott karimájú kalapok nagyon 
sok nőnek állnak jól és ezért tavaszi 
karrierjük nem is kétségtelen. 

Van azonban a koratavaszi kalap-
divatnaik egy másik szokatlan elő-
hírnöke is és ez az egészen széles-
karimájú kalap. Egyelőre Palm 
Beach-ra, vagy a Riviérára készül 
belőle néhány modell. Bizonyos 
azonban, hogy a későbbi divatot 
fSieim fogja nyomtalanul hagyni. 
Ezek a modellek óriásiak és egyetlen 
díszük valami csekély színkontraszt 
akár szalag, akár virág formájában. 
i V v érdekes olívzöld lizré szalma-



Schadek Ànltalhiné 
«azj értesíti a melyen tisztelt 

közönségét, hogy megboldogult fer je, Schadek Antal nSi fodrászüzletrészét, V. Deák Ferenc 
tt. 12. sz. alatt, örökösödési jogán eladta férje üzlettársának, Petkó József női fodrász úrnak 
a Schadek Antal név hatználata nélkül és így az üzletben Schadek Antalné részt nem vesz 

VILÁGHÍRŰ 
gyártmányai 

Goldberger : Taffet imprimé chine 
a nagy divat Párizsban. 

Crepe satin, 20 dlvatszínben 
Satin envers faille, farsangi szí-

nekben 

Estélyi 
ruhakülönlegességek 

Cloque, délutáni és estélyi ruhákra 
Satlnhátú marocain, 20 színben 
Celotin délutáni és estélyi különle-

gességek 
Frlsotin, lágyan omló crepe anyag 

estélyi színekben 
Doubl façonné, gyűrhetetlen ruha-

anyag, délutáni és estélyi divat 
színekben 

NEUMAN LÁSZLÓ 
VII., Rákóczi -út 64 . R é g e b b e n a Ká lv in - té ren 

kalapot például para-
dicsomvörös grosgrain 
szalag díszít. Egy másik 
középkék, széles szalma-
kalapnak két smaragd-
zöld killtoll a dísze. A 
kalapok feje lapos, né-
melyiké elől magasabb, 
hátul alacsonyabb. A 
karimákban azonban 
nagy a változatosság. 
Nem egyenletesen kere-
kek és hullámosak, mint 
régen, a túlnyomó .több-
ség karimája elől széle-
sebb, mint hátul. Patkó-
alakú. Különösen érde-
kesek ebben a típusban 
Schiaparelli »regence«-
típusú fejkötőszerű ka-
lapjai, (némelyek az áll 
alatt megkötve) ezek-
nek divatát azonban 
még a legmerészebb 
fantáziájú divatjósok 
sem merik garantálni. 
Egyelőre sok ilyen fej-
kötőszerű szalmakala-
pot látni, az első empire 
stílusában taftvirágok-
kal, vagy színes kokár-
dával. 

Az újdonság nemcsak 
a fazonban, hanem az 
anyagokban is megnyil-
vánul. Üvegszerű celo-
phanpapírból, üvegből 
készülnek a legérdeke-
sebb modellek. A legvé-

Ezüsttel átszőtt kék laméblúz celofán és szalagból font 
sötétkék tokkal 

(Patou-modell) 



konyább üvegszál ló-
szőrrel összefonva cso-
dálatos szépségű anya-
got ad. Hajlítható, fé-
nyes, könnyű ez az úi 
anyag és legnagyobb 
előnye abban van, hogy 
csodálatosan szép színe-
ket lehet belőle a fes-
tésnél kihozni. A velen-
cei üvegeknek csodás 
színpompája mind vi-
szontlátható ezeken az 
iiveganyagokon. 

A vékony celophan-
szálak szalmával össze-
fonva hasonló hatást 
mutatnak. Érdekesek a 
modellek, amelyeknél a 
tollak vannak széles ce-
lophannal Összefonva, 
kosárszerű szövéssel. 

Aa idei nagy csipke-
divat a kalapdivatot 
sem hagyja érintetle-
nül. Csodálatos szép-
ségű csipkeszövésű szal-
mákat látunk az új ka-

lapanyagok közö.tt, 
amelyek mintájukban a 
legszebb brüsszeli és 
alençoni csipkékre em-
lékeztetnek. A osipke-
szerű szövésű kalapok 
anyaga gyakran lószőr. 
A fejkötőszerű fazonok 

Fekete tűzött bársonykalap, feket-fshér lakkozott tolldisszeí 
(Chanel-modell) 

ebből a l ós zőrc sipk e-an y agb ó 1. mint-
ha osak hűséges kópiái lennének 
azoknak a modelleknek, amelyeket a 
mult század elején viseltek. 

Színekben csodálatosan szépet pro-
dukál az idei divat. Az ú j szalma-
színek rendkívül gazdagok, melegek. 
Ha a kalapmodell natúrszínű fes-
tetlen szalmából készül, akkor a dísz 
élénkiszínű. Gyakran két-három szín-
árnyalatot is felhasználnak a natúr-
színű szalma élénkítéséhez. 

A dísz e percben még csak szalag, 
vagy kis csokor virág, hogy azon-
ban a tavaszi napsugár milyen meg-
lepetést tartogat, azt még ma nem 
árulják el sem a most érkezett mo-
dellek, sem a divattervezők. 

Kihajtottkarl-
májú fekete 

fllckalap 



01VATPOSTA 
Hűséges olvasó. A fehér breitschwanz-

utánzat belépő nagyon hízelgő és na-
gyon dekoratív a fekete és fehér estélyi-
ruhákhoz. Igaiz, hogy a breitschwanz-
utánzatú bársony idén nem olyan nagy 
divat, mint más években volt, de ha már 
megvette, vagy megvan, azért bátran 
viselheti. Ha azonban még nem vett 
anyagot, inkább valami szép matt se-
lyembársonyt vegyen és abból csinál-
tassa a belépőt. — Szabás. A szabásmin-
tát megkaphatja, ha kiadóhivatalunkban 
aiz összegnek megfelelő román postabé-
lyeget beküldi. Természetesen rögtön el-
intézik és a szabásmintát idejében meg-
kapja. A krepszatén idén is nagyon diva-
tos, sok olyan ruha készül, amelynél a 
fényes és a matt oldalt kombinálják. A 
kemény sajtot villával és késsel eszik. 
A. rckones.iansz-vizitek ma is divatban 
vannak. — Kisvárdal előfizető. Fekete 
kabátjára, ha tartós és praktikus szőr-
mét akar, szép szkunkszgallért csinál-
tasson, ezt egészen bietos több évig vi-
selheti. A kabát fazonja legyen egyenes, 
így az sem megy ki a divatból. Csináltas-
sa úgy, hogy derékban egy kicsit svejfolt 
legyen és övvel is, öv nélkül is visel-
hesse. Lehet bevarrott uj ja, de nagyon 
divatosak a raglánszabású ujjak is. — 
Anci. Készségesen állok rendelkezésére. 
Bármikor felkereshet a szerkesztőségben 
délelőtt 11 és 12 óra között, vaigy délután 
4 és 5 óra között. Nagyon szeretném, ha 
nemcsak rajzokat hozna, hanem olyan 
ruhában lenne, amit egyedül készített. 
— V. L. Kérdéseire kozmetikai rovatunk-
ban talál választ, — Tavasz. A drap szövet 
tavaszra is nagyon divatos lesz. Párizsban 
már a demi-kollekciókban is rengeteg 
sok drap szövetruhát mutattak széles 
barna antilápövvel. Hogy a kabát há-
romnegyedes, hosszú, vagy rövid lesz-e. 
ai7t ma még nem lehet tudni, ha azonban 
jól áll a háromnegyedes kabát és a meg-

H a v a l a m i s z é p e t a k a r látni : 
N é z z e m e g p u l l o v e r e i m e t ! 

osináltatása sürgős, csináltassa igyl Ha 
elég a szövet, szép lehne egy hosszú se-
lyemmel bélelt szövetragián is, egész bő 
háttal, ez tavasszal biztosan divatos lesz. 
— Daisy, aki 23 éves. Ha januárban 
utazik, feltétlenül szüksége lesz még va-
lami csinos téli kosztűmre. Ha azonban 
ezt a kosztümöt tavasszal is viselni 
akarja, szövetruhát és kabátot csináltas-
son, ne pedig szoknyát, blúzt és kabátot, 
mert abban az esetben, ha a rövid, vagy 
a háromnegyedes kabát nem lenne di-
vatos (ami egyébként valószínű), a szö-
vetruhát még mindig kitűnően tudja 
viselni. Én valami kékes-sziirke meliert-

ARCrORRrFULr 
M E L L P L A S Z T I K A . 
V É G T A G -
RENDELLENESSÉGEK 
ES DEFORMITÁSOK 
KIIGAZÍTÁSA. 
HEGKORREKCIÔK 

EPILACIOS (SZŐRTELENÍTŐ) 
ELJÁRÁS ARCON ÉS VÉGTAGOKON 

PARK SZANATÓRIUM 
BUDAPEST 



A N Y A J E G Y E K E T 
szemölcsöket eddig nem létező el járással telje-
sen fájdalom nélkül tüntet el „MARGÓ" kozme-
tika, IV., Kecskeméti-utca 6. II. Teleion t 84-6-52. 

F a r s a n g i k e d v e z m é n y : 
Arcápolás kikészítéssel P 2.— 

rendes vasárnapi melléklete a 

V A S Á R N A P 
elismert kiválósága a magyar 
újságírásnak. — Fizesse elő a 

fAÄGBlb 
H3RLÄP 

hogy megbízható hírszolgála-
tával és értesüléseivel, a 

V A S Á R N A P 
című melléklettel egy első-
rangú lap tájékoztassa Önt 
a belföldi és külföldi ese-
ményekről. 

E L Ő F I Z E T É S I Á R : 
1 hóra P 2.80, V« évre P 8.-
Megrendelő cím : 
MAGYAR H Í R L A P 
kiadóhivata la , Budapest , Aradi-u. 
10. sz. Tel. 10-6-06,21-8-47,23-6-86 

szövetet ajánlanék, hozzá 
egy kis kétsoros kosr/.tűm-
kaMtot, pici prómgallér-
ral, prém-manzsettákkal és 
esetleg prémszegésű zse-
bekkel és övvel. Erre a ké-
kes-szürke szövetre na-
gyon szép volna a nutria, 
esetleg ezüst-szürke perzsa, 
vagy pedig ha nyitott re-
veres gallért csináltat, a 
keresetróka, vagy a lux. 
Persze, hosszúszálú szőr-
ménél csak a gallért pré-
mezheti, ilyen rövidkabát 
biatosan divatos lesz, késő 
tavaszig is, a szövetruhát 
pedig külön is viselheti. 
A barna délutáni selyem-
ruha nagyon, csinos lenne 
a télikabáthoz natúrszínű 
bőr övvel és érdekes bőr 
gombokkal. Ezt a ruhát 
csináltathatja kivágással 
is, tekintve, hogy a másik 
két ruhá ja egészen zárt. 
Én elől egy ovális kivá-
gásra gondolok, amelyet 
egy ujjnyi széles selyem-
rollniba foglalna be. A roll-
ni alatt a derék egy kicsit 

húzva legyen. E ruha mellett nagyon 
szép volna még egy kombinált fekete 
ruha, amelyet délutáni és estélyiruhá-
nak is viselhetne. Ha most csináltatja, 
•a bársony egy kissé idejétmulta, mert 
olyan ruha kellene, amelyet tavasszal, 
vagy nyáron is felvehet estélyiruhának. 
Például szép fekete, vagy ezüstszürke 
moiretre gondolok, amelyből testhez-
simuló, alul kevéssé gloknis estélyiruhát 
csináltatna a ruhával megegyező színű 

FÖLDI ERZSÉBET kozmetikai intézete (IV., 
Váci-utca 12, telefon: 82—0—39) értesíti a 
hölgyközönséget, hogy ránctalanitó hornionos 
és vitaminos besugárzások, villanyszőrtelení-
tések és esti kikészítések lehetővé teszik ré-
szükre, hogy estélyeken és premiereken szép-
ségük ragyogóan érvényesüljön. 

Friss t e j s z í n n e l gyártott 
tejszín szappan, arcápoló 

Középkék trikózsemper, szürke antilop övvel 
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sűrűn húzott tüllváJlpánttal. Ugyanehhez 
a ruhához csináltasson a moaréból egy 
bolerót, hosszú szűk u j jakkal . A boleróba 
fejjel lehessen bebújni és az a slusszig 
érjen. Az estélyi,ruhát elöl, a spicces 
kivágásban díszítheti egy csokor apró 
fehér, vagy rózsaszínű kaméliával, va try 
rózsával, amelyet a délutáni ruhához is 
viselhet, ha a bolerót felslicceli úgy, 
hogy ezen a virágot M lehessen buj-
tatni . Kalapot még bátran vèhet, hiszen 
a filckalapot egész nyáron viselheti, leg-
feljebb. ha a divat változik, á ta lakí t ja . 
Egy-két hét múlva még nem lesz ú j ka-
lap, legfeljebb csak februárban, akkor 
pedig m á r nem érdemes selymet venni, 
mert miff a filcet egésœ nyáron visel-
heti . a selymet nem viselik nyáron. — 
Klára. Szflkkörü polgári esküvőjéhez 
legjobban a jánlom, ha valami szép fe-
kete bokáig«rő. do azért u j j a s ruhában 
esküszik, amelyet idővel viziteléshez is 
viselhet. Nagyon ajánlanék krep-cloque 
anyagot, ami erősen k repes, nagyon di-
vatos. Ebből a/z anyagból svejfolt, nem 
nagyon bőszoknyájú. ferde vonalú ruhát 
csináltasson japánszabású, egészen bő 
puffos uj jakkal , amelyeket a csuklóban 
gumi ta r t össze. Természetesen az u j j 
visszabuggyanjon, és a gumi ne látszód-
jon. Az u j j a t lehet díszíteni alul a 
buggyban egy két u j jny i széles arany, 
lamé pánttal , jobbról-bolról a széles pánt 
mellett pedig egy u j jny i széles arany-
pánt tal . A ruhához két övet csináltat-
hat, egy tenyérnyi széles, erősen step-
pelt aranyiaméövet, amelyet oldalt há 
rom lapos kis fekete gombbal gombol be 
és körülbelül egy u j jny i széles göm 
bölyű. piaszpollra dolgozott hurkaszerű 
övet, amelyet oldalt csokorszerüen köt 
meg. Ha délután veszi fél a ruhát , jó 
az egyszerű fekete Öv, ünnepélyes alkal-
makra pedig a széles aranyövet viselje. 
Prémkep igazán nagyon szép volna a ru-
hához, de egy Ilyen prémkCphez leg-
alább három róka kell, vagy pedig 
szkunks®, esetleg szürke mókus. Ezt a 
prémkepet tavasszal szövetruhákhoz is 
viselhetné. H a azonban nem áll módjá-
ban a t opé t megcsináltatni, mehet hosz-
szú bundában ls az, oltár elé, legfeljebb 
az esketés t a r t ama a la t t leveti a bundát. 
— Debreceni. Ha olyan szövetruhát aka r 
csináltatni, amelyet m á r tavásszal is le-
hetne viselni, leginkább az ezüstszürke, 
vagy a d rap színt ajánlom. Ezüstszürke 
szövetből dzsemperszerű ruhát csinál-
tasson, sötétkék bőrövvel, hímzett sötét-
kék batiszt gallérral. Ha drap ruhát csi-
nál tat , ugyancsak dzsemperfazónt aján-
lok, eizt esetleg tavasszal kosztüm helyett 
is viselheti; széles barna antilópövvel. 

A címlapunkon közölt modelrajzok le-
írása. 
9689. Kazakos, meliert szövetruba, barna 

prémmel szegélyezett gallérral. 
9690. Egyszerű angolos szövet, vagy an-

golbársonyruha, amelynek övcsat-
ját galiletből, vagy fémből választ-
hat juk. 

9634. Kisestélyi ruha, fekete kreppee se-
lyemből, vagy fekete krepsziatéiiból, 
ezüsttel, vagy arannyal átszőtt fe-
hér derékrésszfii 

A citrom a legtermészetesebb 
és legmodernebb bűrápolószer 

A bőrnek épp 
olyan nagy szük-
sége van vitami-
nokra, mint bár-
mely más szerv-
nek. Éppen ezért 
a legmodernebb 
bőrápolási e l járás 
a különböző termé-
szetes vitaminok 
alkalmazása. 

A citrom nedvé-
nek és olajának 
nagy értékére fel- ! 
figyelt egy kozme-
tikus sokévi ta-
pasztalat és ered-
ményes kísérlete-
zés után bebizo-
nyította, hogy a - c c — (T>r , 1 A r , r i / 
citromos készítmé- oJ O H A U b K 
nyek, a citrom; A N T A L N É 
nedve és olaja Q , , n / , r í T 
emelik a bőr vér- | O ' J U / ^ K t J I 
k e r i n g é s é t , m i á l t a l Tttrvényllsg vértve: 58.888. sí. 
serkentőleg hatnak a bőr mirigytevékenysé-
gére, — ezáltal megerősítik az arcizmokat, 
ráncos, deformált arook a citromos kezolés 
u tán felfrissülnek és eredetii formájukat , 
friss, üde simaságukat visszanyerik. A citro-
mos arcápolószerek hatóanyaguknál fogva 
teljesen ár ta lmat lanok. 

Szinte csodát tesz a citrom vérképző és 
idegerősítő »C« vitaminja a bőr szárazságra, 
érdességre, ráncosodásra, mitesszerre, zsíros-
ságra, szeplőre és sárga foltosodásra hajla-
mos arcbőröknél. Arckezelések és szerek 
összeállítása egyénlek. 

Schadek Antalné törvényesen védett arc-
ápolószerei az első és egyetlen magyar-
országi, citromos készítmények, melyeknek 
használata feleslegessé tesz minden más 
arcápolást . 

Schadek Antalné kozmetikai intézete az 
egyetlen, ahol citromos arccsomagolásokat 
adnak, mégpedig olyan árakon, melyeket 
mindenki meg tud fizetni. 
Citromkenöcs, zsíros, éjjelre P 2.— 
Citromkenöcs, nedvdús, nappalra, púder alá P 1.50 
Citromkenöcs szeplő ellen P 4.— 
Citromarcviz, bőrzsírosság, mitesszer ellen P 1.50 
Citromolaj arctlsztltásra . P 1.50 
Citrom ránctalanílóolaj P 2.— 
Citromszapp,an P —.80 
Citrompúder P 3.— 

Schadek Antalné kozmetikai intézete díj-
talanul ad bárkinek tanácsot a citromos 
arcápolószerek használatára nézve. 

Schadek Antalné 
k o z m e t i k a i i n t é z e t e 

Budapest, IV, Váci-utca 9 
C o r s o m o z i h á z b a n 
Telefonszám: ö? 5-16 



A KONUWfl MŰVÉSZETE 
szEai iEszTis 

Terítés-versenyünk szokatlanul élénk 
visszhangra talál t a magyar gazdaasz-
szonyok társadalmában. Szebbnél szebb 
képek fu tnak be hozizánk gyönyörűen és 
ízlésesen megterített asztalokkal. De 
nemcsak ízlést tanulhatunk ezektől a ké-
pektől, sok praktikus újítást is látha-
tunk, amelyeknek haszna vendégségek 
alkalmával egyszerűen felbecsülhetetlen 
a gondos háziasszony számára. 

I lyenformán a terítés-verseny máris 
számottevő eredménnyel jár t s ez egy-

Házibál büféje Telbisz Otmáréknál 

ben igazolni fogja, hogy a magyar 
konyha mellett, amely egyre népszerűbb 
lesz a gasztronomusok nemzetközi vilá-
gában, a magyar étkezési kultúra is el-
ismerést fog szerezni mindenütt, ahol sze-
retik a szépen megterített asztalt. 

Szeretnők azonban elérni, hogy a vi-
déki dámák is résztvegyenek a terítési 
versenyen. Nem az a fontos, ho.gy kinek 
az asztala roskad az ezüsttől és a drága 
porcellántól. A hangsúly az ízlésen és a 
praktikumon van. A tanító hatás min-

dennél fontosabb. Egyéb-
ként sok olyan vidéki úri-
házról van tudomásunk, 
ahol a leggyönyörűbb régi 
poi'cellánniál terítenek és 
a terítés módjába sok régi 
magyar eredetiséget visz-
nek. önmagának szerez 
dicsőséget és ezernyi olva-
sónak örömet, aki résat-
vesz a terítés-versenyen. 

A zsűri a következő: 
Elnök: dr. Sipőcz Jenőné. 
Tagok: dr. Nickl Alfrédné, 
Kertész K. Róbertné, báró 
Bornemissza Lípótné, dr. 

Heckler Antalné. 
A verseny dí jazására az 

alábbi d i jakat tűztük ki, 
melyeknek adományozói .a 
zsüril szakértelműkkel tá-
mogatni fogják. 

Hat személyes lenda-
inaszt asztali készlet. M.öss-
mer József vászon és fe-
hérnemű cégtől, IV., Váci-
utca 1. 

Hat személyes színes 
porcellán kávéskészlet 6 
dessizerttányérral. Hiittl 
Tivadar porcellángyáros és 
kereskedő cégtől, V.. Do-
rottya-utca 14. 

Szép szobapálma. Nagy 
Imre udv. szállító virágke-
reskedő cégtől, IV., Fővám-
tér 5. 

Ezüst papírszalvétatartó. 
Toch Manó ezüstműves és 
ékszerész cégtől, IV.. Vá-
rosház-utca 16. 

A dí jakat a verseny tar-
tama alatt az illető cégek 
kirakataikban kiál l í t ják és 
a dijak odaítélése után a 
nyerteseknek elküldik. A 
versenyben résztvesz, min-
den beküldött fénykép, 
amely 1935 február 28-ig 
beérkezik szerkesztősé-
günkbe. Az eredményt az 
1935 március 7-én megje-
lenő számunkban fogjuk 
kíizölni. 



Marencsich Baba 

K ü l ö n l e g e s konyha 

Gesztenyetorta 
Hat tojás sárgájá t , 6 evőkanál por-

cukorral és egy kevés vaníliával ba-
bosra keverünk. 1 kg megfőtt, megtisz-
tí tott gesztenyét megdarálunk és két 
részre osztunk. Az egyik részét a gesz-
tenyének a 6 tojás kemény habjával a 
tömeghez adjuk és vaj ja l , lisztezett for-
mában langyos gázsütőben sütjük. Ha a 
tészta kihűlt, 3—4 részre vágjuk és a kö-
vetkező töltelékkel töl t jük. 15 deka va ja t 
15 deka porcukorral jól elkeverünk, 1 
szelet puhítot t csokoládét, 1 kanálka ru-
mot és a megmaradt gesztenyét hozzá-
kevertjük és ezzel töl t jük a tortát. Csoko-
ládéval bevonjuk és cukrozott sültgesz-
tenyével díszítjük. 

Húsos lepény előétel 
Kétestésztát jó vékonyra kihúzunk és 

hagy juk megszáradni. Jó l kizsírozott 
tepsibe belerakjuk — a tepsi szélessé-
gére ha j toga tva és minden egyes réteget 
jól mtegzsírozva — a rétestészta egyik 
felét. Er re rákenjük a tölteléket és az-
után ugyanúgy, mint alul, rátesszük a 
rétestészta másik felét. Tojássárgájával 
megkenjük a tetejét, megsütjük és négy-
szegletű darabokra vágjuk és elkészítjük 
a következő 

tölteléket hozzá. 
l'/t kg vesepeesenyepacsnit mcgdinszte-

lünk hagymával, azután megfasírozzuk, 
a levét hozzáadjuk, jó sok tejfellel, ke-
vés törött fekete borssal összekeverjük 
és a tésztát megtölt jük. 

uzsonnaasztal t térit 
(Foto Seidneri 

Mágnás szelet 
Egy kiló borjú dióját megmossuk, 

egészben egy u j jny i vastagra kiverjük. 
Megsózzuk, az egyik oldalon borssal be-
hint jük, jól megzsírozzuk vagy vajaz-
zuk. 5 keményre főtt tojást a hús szélén 
szorosan egymás mellé rakunk, a húst 
összegöngyölgetjük ós erős cérnával ösz-
szekötjíik. Ezután zöldséggel, fél vörös-
hagymával, néhány szem fekete borssal, 
babérlevéllel, kiskanál mustárral , kevés 
húslével, 'A pohár fehér borral zsírban 
puhá ra pároljuk. Ha már. puha, felsze-
leteljük. A mártás t á t tö r jük szitán, bő 
tejfellel kevéssé felfőzzük, a húsra ke-
veset reáöntünk, a többit szószos csészé-
ben tálal juk. Tetszés szerinti köretet 
adunk hozzá. 

Farsangi fánk 
Hét deka va ja t , 7 to jás sárgá jával jó 

habosra összekeverünk, lassan hozzá-
adunk 5 deci langyos tejet, 8 deka olvasz-
tott vaja t , kevés sót, 1 pohárka rumot, 
azután 5 deka langyos tejben áztatott 
élesztőt ési 70 deka lisztet. Az egészet fa-
kanállal hólyagosra ver jük és végül 4 
tojás fehérjének a hab já t óvatosan bele-
keverjük. Egy órával a tálalás előtt lisz-
tezett deszkára önt jük, kézzel e l lapí t juk 
és le takarva meleg helyen '/« óráig leta-
ka rva kelni hagyjuk. Ezután nem túl 
nagy fánkszaggatóval kiszaggatjuk és 
még 10 percig letakarva kelet jük. Bő 
forró zsírban az egyik oldalon le takarva 
süt jük , a másik oldalon pedig már fedő 
nélkül. Vaníliás törött cukorral meg-
szórva, forrón tálal juk. Barack- vagy 
eperízt adunk hozzá. 
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Csupor Katus és sajtpuding 
receptje 

Kezdők k o n y h á j a 
Csokoládészelet tejszínhabbal 

3 to jássárgá já t 10 deka porcukorral 
habosra keverünk. 2 szelet reszelt cso-
koládét, 3 tojás habjá t és 3 deka lisztet 
keverünk hozzá. Papiron, tepsiben süt-
jük. Ha kisült, 2 deci jól megcukrozott 
tejszínhabot keverünk reá, kockára vág-
juk és szervírozzuk. 

Marhanyelv spékelve 
Egy szép marhanyelvet puhára fő-

zünk, h á r t y á j á t leszedjük, füstölt sza-
lonnával jól megspékeljük, zsírban süt-
jük folytonos tejfellel való öntözés köb-
ben. Tálaláskor vékonyra felszeleteljük 
és szardellamártást adunk hozzá. A 
már tás készítése: 2—3 szardellát meg-
tisztí tunk és á t tör jük szitán, kevés 
zsírban megpirí t juk, 1 evőkanál liszttel 
beszórjuk és tejfellel feleresztjük, tetszés 
szerint citromot is lehet hozzá adni. 

Csöröge fánk 
Negyedkiló lisztet, 5 to jássárgájá t , Vi 

citrom levét, kis sót, kis darab va ja t és 
annyi vizet, hogy rétestészta lágyságú 
legyen, jól összegyúrunk. A tésztát kés-
fok vas tagságúra k inyuj t juk és de-
relyemetszővel két-három centiméter 
széles szalagokra vágjuk, külön-
böző formára fonjuk vagy csavar juk és 

bő, forró zsírban pirosra süt jük. Vaní-
liás cukorral meghintve tálal juk. 

Savanyú malacleves 
Hat-nyolchetes, malac körmét, lábát, 

veséjét, m á j á t és tüdejét t isztára meg-
mossuk és összevagdaljuk. Egy kanál 
zsírból, 2 kanál lisztből és 1 nagyfe j vö-
röshagymából rántás t készítünk, kevés 
piros paprikát teszünk bele és felereszt-
jük hideg vízzel. Beletesszük a malac-
aprólékot, 1 kis babérlevelet és puhára 
főzizük. Tálalás előtt megsózzuk, ízlés 
szerint ecettel vagy citrommal savanyít-
juk, 3 deci te jföl t öntünk r á és forrón 
tálal juk. 

Dolgozó nő k o n y h á j a 
Hideg puncs pohárban 

6 to jássárgá já t 6 kanál porcukorral 
jól kiverünk, 6 evőkanál rumot, ap ró ra 
vágott déligyümölcsöt és csokoládét te-
szünk bele. 5 deci tejszínből kemény ha-
bot verünk és lassan hozzákeverjük. Po-
harakba töltjük, hideg helyre tesszük, 
tálalás előtt befőttel vagy déligyümölcs-
csel díszítjük. 

Habfelfújt (Omlette souflé) 
5 tojásfehér jé t nagyon keményre fel-

verjük, 20 deka porcukorral és 10 deka 
barackízzel könnyen elkeverjük. Tűz-
álló edényben csúcsalakúra felrakjuk, 
kevés vaníliás porcukorral meghint jük 
és langyos gázsütőben süt jük, míg a 
teteje szépen megpirult . Ha kész, pirí-
tott, hosszúkás mandulával megtűzdel-
jük. Ezt bármilyen más lekvárral is ké-
szíthetjük tetszés szerint, sőt darált dió-
val is. 

Zöldségszelet rántva 
Tisztított és apróra vágott sárgarépát , 

kelkáposztát, karfiolt , zellert, kalarábét 
és sampinyóngombát, mindegyikből 15 
dekát külön-külön edényben, vajban pu-
hára párolunk. Hozzákeverünk lassú 
tűznél sűrű krémmé főzött, 6 deka vaj-
ban, 4 to jássárgájában és 3 deci tejfel-
ben elhabart 4 evőkanál megsózott 
lisztet és 4 evőkanál reszelt saj tot . A tel-
jesen kihűlt keverékből lapos, kerek 
szeleteket formálunk és belisztezve a 4 
tojás habjába és utána szitált zsemlye-
morzsába mártva, forró zsírban kiránt-
juk. 

E l í f 
fé l pohár! Igmándi Kapható 

kfs üveg is! 

Szervezetünk belső része 
Akárcsak egy kályhacső, 
Mindig tisztításra szorul, 
Akkor, hogyha bedugul. 
Az Igmándi keserűvíz 
Gyomor- és béltisztító, 
Reggelenként léi pohárral 
Természetes hashajtó. 
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Petri Éva és Magda jégtorta receptje 
Két tojásból dobostortalapot sütni. A dobos-

tortalapok közé kerülő krémhez két tojás 
sárgáját habüstben összekeverünk, 2 evőkanál 
vaníliás porcukorral, 2 evőkanál tejet hozzá-
őntve víz fölött sűrűre megfőzzük. Lassú hülés 
után 4 deci tejszínhabot keverünk lassan hozzá, 
felolvasztva 4 laj> zselatint, azt is hozzákever-
jük. Ekkor a lapokat tortaformában meg-
töltjük az Így elkészült krémmel és jégre 
tesszük 2—3 óra hosszat. A kész tortára tála-
lás előtt felolvasztott ribizkezselét öntünk. 

(Foto Seidner) 

Házi bálok, hideg 
büffék és délutáni teák 

Nem könnyű feladat erről a témáról minden-
kire kötelező véleményt nyilvánítani, mert Itt 
tényleg beválik az a régi közmondás, ahány 
ház annyi szokás. Megkísérlem mégis elmon-
dani úgy a szokásokat, mint a lehetőségeket. 
Kezdjük talán a délutáni teákon. Régente zsúr-
nak hívták, kis asztaloknál szervírozták a teát, 
sós és édes süteményeket adtak hozzá, meg 
mignonokat. Ez részben megmaradt ma is, de 
sok helyen nagy terített asztalhoz ülnek, meleg 
sonkás és sajtos süteményeket, hideg húsokat 
különböző salátákkal, tortákat, gyümölcsöt és 
teát adnak. A délutáni teák általában mind 
ritkábbak lesznek, mert a sok dolgozó úri nő 
és egész nap elfoglalt férfi inkább vacsora 
után szeret kikapcsolódni a napi robotból. 
Ezért vált szokássá a vacsora utáni összejöve-
tel, amikor is feketekávét, bort és édes vagy 
sós süteményeket szolgálnak fel és ha a bridzs 
(mert az csak természetes, hogy az következik) 
sokáig tart, akkor még további harapnivalókat 
kapnak a vendégek megfelelő italokkal. Ha 

,exmkss" Kristály 
A S Z P I K P O R 
a legkitűnőbb axuplk. tngymn r«. 
ceptrUtattol kaphatók mlndmniitt 

HENNEFELD, BuJapeat,VI.,Ó-ntca 6.T. ; 11 -4-29 

rátérünk a meleg vacsorákra, akkor el kell 
mondanom azt a speciális pesti szokást, ami 
a legnagyobb gondot okozza a háziasszonynak. 
Nem tudja ugyanis szegény, hogy hány órára 
hívja a vendégeit, ha azt akarja, hogy a jól 
elkészült ételek akkor kerüljenek az asztalra, 
amikor a vendégek már tényleg ott vannak. 
Sajnos, régi megszokott rossz szokás nálunk, 
hogy ha valakit 9 órára hívnak meg vacsorára, 
az ha jól megy, tízre érkezik. Védekezésül ta-
lán legjobb megoldás a hideg büfl'é. A hideg 
büffébe rengeteg különböző és változatos enni-
valót lehet készíteni, mint például hideg tojás-
ételeket különféle mártásokkal, franciasalátákat 
és egyéb savanyúságokat, hideg halakat asz-
pikban és más halféléket. Sonkát, felvágotta-
kat, hideg húsféléket és szárnyasokat. Kocso-
nyákat, pástétomokat és sajtokat. Gyümölcsö-
ket és vegyes kompótokat. Apró süteményeket, 
tortákat és parfékat. Sört, bort. pezsgőt, ko-
nyakot, likőröket és feketekávét. Mindebből a 
háziasszony ízlése, fantáziája és büdzséje sze-
rint lehet variálni a szépen elrendezett büffé-
asztalt, amit még virágdísszel és egő kandel-
láberekkel is el szoktak látni. A szükséges tá-
nyérokat, poharakat és evőeszközöket pedig 
külön asztalokra rakják fel, ahonnan a ven-
dégek többnyire maguk szolgálják ki magu-
kat. A hideg büffének a vacsorával szemben 
még az az előnye is megvan, hogy a mai mo-
dern lakásokban sokkal több embert lehet igy 
vendégül látni, mint az ültetett vacsoraasztal-
nál. Az eddigieknél díszesebbnek tartott össze-
jövetel a házibál, amelynek fogalmát nagyon 
nehéz meghatározni. A régi házibálok pezsgő 
és cigány nélkül elképzelhetetlenek voltak, az 
ennivalót mindig valamelyik előkelő cég szál-
lította, vagy esetleg nem is a háznál, hanem 
valamelyik előkelő kaszinóban vagy valame-
lyik nagy szálló különtermében tartották meg. 
Az ilyen házibálokon éjfél után meleg vacso-
rát szolgáltak fel és egész éjjel hideg büffén 
kívül válogatottnál-válogatottabb hűsítőkkel 
kínálták a vendégeket. Reggel podig korhely-
levest, virslit és sört kaptak a jelenlévők. Ma 
is akad még néhány ilyen stílusú házibál, a 
nagy átlag azonban kisebb keretek között zaj-
lik le. 



A KÖZÖNSÉG RECEPTJEI 
Kérjük; olvasóinkat, akik recepteket küldenek 

be hozzánk, hogy nevüket és pontos lakcímüket 
minden esetben adják «ie<j, mert csak Így tud-
juk a nyereményeket pontosan elküldeni. 

E heti nyerteseink a kővetkezők: 
Egy darab Terta szeszgázfőzőt nyert: Feren-

czy Irma, Gyömró, Attila-utca 1. t darab tür-
kizkék kávéfőzőt nyert: Klein Aladárné, Dob-
utca 71. 1 darab Lampart két-
literes koraiedényt nyert: özv. 
Bálint Ferencné, IX., Ráday-
utca 7., I em. 14. 

A dijakat Kiss Ernő és Tár-
sa Országos Nagyáruháza, Bu-
dapest. Erzsébet-korút 13. sz. 
szállítja és küldi el a nyerte-
seknek. 

KÁVÉPUDING 
7 dkg vajat 7 dkg cukorral 

kikeverünk, ;i tojássárgáját, ' 
dkg darált diót, 7 dkg erős ká-
véban áztatott tejcskenyeret, 
pár szem űrfitt kávét aduul, 
hozzá és ezzel mégegysaer jól 
kikeverjük. Ha jól kikevertük, 
hozzáadjuk a három tojás fel-
vert habját és vajjal kikent 
formáiban félóráig gőzben főz-
zük. 

Hozzávaló kávésodé: 2 egész 
tojást, egy csésze erős tejes-
kávét, 2 evőkanál cukrot foly-
tonos veréssel felfőzni és még 
a tűzről levéve is két-három 
percig verni. 

Beküldte: Pintér Rudolfná, 
IV.. Haris-köz 6., I. om. 2. 

TÚRÓS TORTA 
U dkg finom vajat 8 tojás 

sárgájával és 14 dkg vaníliás 
cukorral liabosra keverni (15 
—20 percig), hozzáadunk 20 
dkg finom, zsiros asztali túrót 
paszirozva. 11 dkg fehér da-
rált mandulát, 6 dkg apróra 
vágott, cukrozott gyümölcsöt 
(dínye héja, cseresznye), 6 to-
jás habját. Kikent, morzsával 
behintett formában, egyenletes 
tűznél sütjük. 

Beküldte: Lakos Kálmánná. 
Budapest, Visegrádi-u. 16.. 

II. 5. 
BORJÜHtiS-PASTÉTOM 

30 dkg borjúcombot kockára 
vágunk és kis ziirban egy fél 
hámozott citrommal, néhány 
babérlevéllel, egy fél hámozott hagymáival pu-
hára párolunk. A húst levével és két kemény 
tojással, egy szardellával együtt átdiairáljuk. Az-
után kétszer átpasszírozzuk és összekeverjük 7 
dikg vajjal, ízlés szerinti mustárral, sóval, bors-
sal. Bombát formálunk belőle. 

Beküldte: Dr. Feles Péterné, 
Budapest, Semimehveis-utea 4. 

GESZTENYE-KRÉM 
1 kiló gesztenyét megfőzünk, megtisztítjuk és 

átpasszirozzuk. Kikeverjük 30 dkg vajjal, 30 
dkg vaníliás cukorról, 1 kávéskanál rummal. 

MOCZNIK MUSTÁR 

Tálcán tetszés szerint megformáljuk és csoko-
ládéval leöntve megfagvasztjuk. 

Beküldte: Stelner Gyuláné, 
Budapest, Rózsa-utca 9/b. ill. 10. 
CSOKOLADS-CSÚK 

10 deka darált dióbelet, 10 deka puhítoit cso-
koládét, 10 deka töröttcukrot, 1 késhegy lisztet. 
i egész tojást jól összedolgozni kanállal. 
Tepsiben puszerliformába kiszaggatva las-
san íiitni. Ha megsül, piritcitt, hosszúkás 

mandulát rakunk reá. 
Beküldte: Molnár Etus, 

Pusztapói, Heufelden-kastély. 
FIATAL ASSZONYKÁNAK 
Itt válaszolok kedves levelé-

re, mert az üzenetek között 
nem tudnék kimerítően foglal-
kozni vele. Feltétlenül vezet-
tesse be a gázt lakájába. Tud-
tommal a Gázművek annyi 
előnyt nyújt a gázberendezés-
nél, hogy azt mondhatnám, 
fillérekért oldható meg. Külö-
nösen ajánlom még, ha kis-
baba van a háznál, hogy a 
konyhai gáztűzhelyen kívül a 
vizvezetékcsapra is tétessen 
kisvízmelegítőt, mert általa per-
cek alatt tud a gyermekfürösz-
téshez és mosáshoz melegvizet 
kapni, a melegvízcsap egysze-
rű elforgatásával, A gáztűz-
hely kezelésére vonatkozólag 
azt ajánlom, hogy keresse fel 
a Gázmüvek Vilmos császár-út 
3. szám, I. emeleti bemutató-
tormaít, ahol a takarékos gya-
korlati főzésre a minden ked-
den és pénteken 5 órakor tar-
tott előadások keretében díj-
talanul kioktatják. Azért aján-
lom ezt mindenkinek, mert 
magam is elmentem szakács-
nőmmel együtt a »gázzal való 
takarékos bánás« előadására 
és azóta régi gá<&zámí&:nnak 
csak úgyszólván a felét tiie-
tem. Győződjék meg erről sze-
mélyesen és azután nem fog 
:ólni attól, hogv a gáz beveze-
t é s nacry költségbe kerül és 
a használata drága. Ha meg-
fogadta a tanácsomat és meg-
győződött annak helyes és 
hasznos voltáról, kérem. ad-
jon alkalomadtán értesítést. 

»Victoria« alpacca 
a magyar- alpacca evőeszközipar 

csúcsteljesít-
ménye i 

Anyaga 
finom 

Kivitele 
tökéletes 
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P E S T I E S T E R 

BARON AND BLAIR 
IC amerikai állam győztes tán 
cospárja a PARISIEN GRILL 

januári műsorában. 



Pesti éjszakák! 
Amikor kigyúlnak a csillagok az égen 

és kigyúlnak a csillagok a tágas völgy-
ben, a hepe-hupás Krisztinában, a szom-
szédos hegyeken mindenütt. 

Pesti éjszakák! 
Zene, amelyre átkarolja az i f j ú a pár-

ját és táncra lendül, zene, amely magá-
nyosan hangzik a Gellérthegy valamelyik 
sziklája mögül egy öreg tárogató öbléből, 
zene, amely ott muzsikál a szívekben ez-
zel a refrénnel: »Azok az édes pesti éj-
szakák .../« 

Pesti éjszaka! Külön charme-ja• van 
az egész világon, amerre csak gondtalan 
világcsavargók szétvitték a hírét és ízét, 
mert ez a különös város este megrázza 
magát, mint az elvarázsolt tündérkirály-
lány, a szeme fényleni kezd, az orcái ki-
pirulnak, a homlokán diadém gyullad, a 
ruhája flitter, a sleppje jókedv. 

Hány varázsos tényezőből tevődik össze 
a pesti éjszaka lelkei Először itt van 
maga a város, a maga elpusztíthatatlan 
optimizmusával. Lehet, hogy a nappal 
józan fényében a pesti ember szomorúbb-
nak Uítja a világot, de este végigvillód-
zik rajta az élniakarás. Es ez a fellob-
banó kedv egyszeriben megmutatja Pest 
igazi arcát. A körutak frontján fényes 
ablakszemekkel hívogatnak a kávéházak. 
A forgó ventillátor nemcsak a füstöt 
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húzza ki az utcara, de édes muzsikafosz-
lényokkal támadja meg a járókelők szí-
vét. Itt cigány, ott jazz, van úgy, hogy 
mind a kettő. 

Cocktail ez, amit az ízek és a zama-
tok sokféleségéből kever a gourmand. 
Van benne budai kiskocsma piros teri-
tékkel és srammlival, előkelő dunaparti 
étterem letompított meleg színekkel, tár-
sasági emberekkel, zenés és zenétlen ká-
véház, tánciskola, finomhangulatú bár, 
józsefvárosi vendéglő, automata-büfé, sö-
röző, lármás és csendes szórakozóhely és 
mindegyiknek megvan a maga speciali-
tása. Itt a gasztronómusok dőzsölnek 
pompás magyar ételek mellett, ott cso-
dálatos aromájú borok festik pirosra az 
arcot és a kedvet, másutt utánozhatat-
lan kedvességü kiszolgálásban részesül 
az ember, vagy Ízelítőt kap a pesti éj-
szaka, különleges humorából, abból a 
humorból, amely mélységével és »link-
ségéveU az egész világsajtó minden vicc-
lapját bearanyozhatná és bőségesen el-
láthatná ötletekkel. 

őszintén megvallom, csapodár termé-
szet vagyok. Volt úgy, hogy szőkét sze-
rettem, volt úgy, hogy barnát, az is meg-
történt, hogy mind a kettőt. De igazán 
szerelmes csak egyszer voltam, s ez a 
szerelmem el fog kísérni a sirig. A pesti 
éjszaka örök szerelmese vagyok. 



HACSEK ÉS SAJÓ 
ÚJÉVTŐL A MOULIN ROUGE 

MONOPÓLIUMA 
Pest link humorának két 

legtökéletesebb kiteljesedése. 
H a c s a k és S a j ó az újév 
első napjától kezdve kizárólag 
az éjszakáé lesz. £ két derék 
nyárspolgár, akiknek veszeke-
désbe íu'ó vitáit a politikai 
és művészi események fonák-
ságairól, évek óta harsogó de-
rültség honorálja, a kabaré-
ból, ahol megszületett, á t-
t e t t e s z é k h e l y é t a 
l o k á l b a . Január elsejétől 
kezdve Hacsek és Sajó kizáró-
lag Pest legmondénebb mula-
tójának, a Moulin Rouge-nak 
attrakciója lesz. 

Nem kétséges, hogy a kö-
zönség, amely az élet sóját: a 
mosolyt évek Ata Hacsek és 
Sajó uraktól, illetve H í r -
c z e g Jenőtől és K o m l ó s 
Vilmostól kapta ajándékba, 
ide is utána megy kedvencei-
nek és el lehetünk rá ké-
szülve, hogy a M o u l i n 
R o u g e eddigi közönsége 
olyan új elemekkel gazdago-
dik, akik a maguk polgári 
életfelfogásában fényűzésmtk 
deklarálták a mulatót ~ 
rá fognak jönni, hogy 
soros éjszakai lokál tulajdon-
képpen bekoronázáaa Pest mű-
vészi szórakozásainak, egv 
színfolt, amely nélkül nem le-
het teljes a főváros művészi 
életének képe. A Moulin 
Rouge egyébként Hacsek és 
Sajón kívül csillogó és gaz-
dag artlstarevüt ad januári 
műsorán 

Hacsek és Sajó 
Herczegh Jenő és Komlós Vilmos 

Elsie Junolor 

Bea et Henry Violanty 

Kremolina and Oarras 
utolérhetetlen akrobatikus 

táncospár 

Maggie Sisters 
a világhírű amerikai csont-

nélküli csodatáncosnök 



J \ t x : / f l o ^ y ^JVUÁAC 

Budapest ma »tár világvárosi 
bőkezűséggel teríti meg esténkint 
asztalát a szellemi lakamához. Kon-
certek, operák, klasszikus veretű 
drámák képviselik benne a komo-
lyabb tápértéket; operettek, bohó-
zatok, filmek könnyen emészthető 
főzelékkel traktálják a delikátabb 
gyomrokat és ott vannak a kabarék 
apró ipikáns ízelítői, hogy izgalom-
ban tartsák az íny és a gyomor mi-
rigyeit. 

De mindenki tudja, hogy ezzel a 
lakomának még nincs vége, csak 
éppen egy ősidőkből átöröklött kon-
vencióval nein beszélnek róla az 
emberek. Mert ami ezután követke-
zik, az már nem az estének, hanem 
az éjszakának krónikájába tarto-
zik; ez már uz a bizonyos pezsgő-
mámoros, »bűnös« pesti éjszaka, 
amelynek említésére pajkosan ösz-
szehunyorgatnak az emberek és 
amelyet olyan tömören fejez ki a 
régi biedermaierízű közmondás, 
hogy: »fest be fest«. 

Így volt ez régen, ágy van iez ma 
is. Régen 'is ivoltak, ma is vannak 
és mindig lesznek i f j ú kedélyek, 
amelyek nem férnek el az este szűk 
kereteiben 'és reggelbe nyúló hosz-
szútávra van szükségük, hogy ki-
futhassák meggyülemlett energiái-
kat. Persze az öregek, akik ima már 
a tyúkokkal feküsznek, érzelgős 
nosztalgiával emlékeznek vissza 
a régi pesti éjszakák letűnt csillo-
gására és komor hittel vallják, 

hogy ez a mai már »n emtiz ig azi«. 
Ez már csak fakó árnyéka a régi 
ragyogásnak. 

Nos, én, aki már kenyerem javát 
megettem, sőt pezsgő-borom javát 
is kiittam, tárgyilagosan megálla-
pítom, hogy a modern kor diadal-
mas fejlődése a pesti éjszakát sem 
felejtette ki átalakító munkálatai-
ból. A mai pesti éjszaka tnár új em-
berek számára új iszórakozásokat 
kínál. Hogy a lakomahasonlatnál 
maradjak: a »régi éjszaka körülbe-
lül a vacsora utáni kvaterkázás-
hoz voltak hasonlíthatók, amikor 
a bornak zsiliptelen áradatába 
mosták bele a lakoma fimlékét. Bor-
nál és cigánymuzsikánál egyéb pro-
grammja nem is igen volt e mulat-
ságoknak, éppen csak annyi hullám-
zás• volt bennük, amennyi energiát 
magával hozott az ember a kedélyé-
ben. Az egyetlen pro grammpont 
maga a mulatókedv volt, amelynek 
tüzét a hivatásos »animir«-hölgyek 
táplálgatták olykor-olykor egy kis 
rávetett rőzsével. 

Ma már ebből az egyszerű pasz-
szív keretből a szórakoztatások bo-
nyodalmas szerkezetű gépezete lett, 
amely egyszerre foglalkoztatja az 
ember valamennyi érzékéi. Egy egé-
szen új szórakoztató művészet fejlő-
dött ki, amelyet egy e célra idomult, 
külön kis irodalom lát el anyaggal. 
Ma már az éjszakának kvannak kü-
lön, hivatásos művészei, akik művé-
szetüket éppúgy átfokozták az il-
lúzió-keltő éjszakai világításhoz, 
mint ahogy az igazi film-művész 
illeszkedik minden mozdulatával, 
arcjátékával a Jupiter-lámpák va-
kító fényéhez. Es vannak az éjsza-

Wtának külön kitűnő írói, akiknek 
WÈtletei frissen és könnyedén tudnák 
Wröpdösni a »lokál« fulladt levegőjé-
1ken, mint az igazi lét-elemükben. 
|J?s a közönség is más lett. Ma már 
•Vem a rejtőzködő lumpok dzsungelje 
K »lokál«; jámbor hátastársak is el-
Wágulailanul járnak el oda, hogy a 
Wßcükos művészettel egy kicsit meg-
WSllanyoztassák elzsibbadt kedélyü-
mcet és a tánc-parketten az első isme-
retség hevületeit fölidézgessék, 
jk Semmi okunk sincs többé, hogy 
-ezekről a mai pesti éjszakákról 
hunyorgatva suttogjunk egymás fü-
W^be-, Itt az ideje, hogy a komoly 
Iesztétikus is fesztelenül számoljon 
Tme róluk. 



'elleni 
Teri 

A vers renaissanceja 
A lírán aik mostanában nagy becsület« 

van. A lírai verseiket most szép fiatal 
tölgyek éneklik elegáns pesti kávéházak-
ban. Divatbajöttek a sanzonettek és 
dizőzök, amelyet valaha Medgyaszay 
Vilma személyesített meg, most megint 
yazdagon virágzik. Legjobb költőink és 

^muzsikusaink legszebb san-
gónjait halljuk estéről-

estére a legelegánsabb 
1: ' A B B H H k pesti kávéházakban 

és bárokban. Holló Klári és 
Rodossy Edit 

J Márkus 
Mária 

Ba szereti a gyomrát s öblögetni a torkát, 
n r f v i A t i n « a j ö v ő r e , járjon a e g y J O t i p p Kulacs vendéglőbe 
Miksa-utca 11. sz„ Newyork-palota mögött. — Zene. 
Szombat este disznótoros vacsorák. Telefon : 45-9-98. 

Koór Ida 

KETTER ÉTTEREM 
XI., Horthy Miklós át 48 

Telefon: 68-5-22 
Esténként zalaegerszegi Horváth Rezső muzsi-
kál. Kitűnő konyha. Pénteken szegedi halász-
lé, csütörtökön házi disznótor. Külön termek 

Darvas Zsuzsi 
(Fotó Oyenes) 

125 

R atka y Márta Sólyom Janka Engel Magda Adám Piri 



A>z êfavaka Uuu*oca 
KfPTfÄ-em, egy egészen 

másr viliig . . . 
Ezt Flaschner, a Moulin 

Rouge direktora mondotta 
nekem, mikor először revűt 
Íratott velem, egyik lokálja 
számára. Tulajdonképpen 
ezzel csak figyelmeztetni kí-
vánt arra, hogy az, ami 
nappal jó, az az éjszaká-
ban rossz, illetve, ami a 
színházban tetszik, az a lo-
kálban könnyen megbuk-
hat és fordítva. De ennek a 
megjegyzésnek — mint ké-
sőbb rájöttem — sokkal 
mélyebb jelentősége is van. 

Valóban, az Andrássy-út ama jellegzetes 
mellékutcájában, ahol alkonyat után a 
konkurrene lokálok transzparensei fény-
csatát vívnak egymással, egé-
szen más világ kezdődik, ame-
lyet csak az ismerhet meg iga-
zán, aki sokáig benne él. Aki 
csak néha-néha .kukkant be egy 
pohár konyakra, az a tangó- ' -, 
félhomályban nem lá t ja meg az 
igazi pesti éjszakát, amelyet 
nem csupán a hivatalos tizen-
két óra választ el a pesti nap-
paltól. 

Emlékszem, jnilyen furcsán 
hangzott kezdetben, nappali fü-
lem számára egy éjszakai em-
ber panasza: 

— Képzelje, este nyolckor fel-
csöngettek a legszebb álmom-
ból . . . 

Aztán belenyugodtam abba, hogy it t az 
éjszakában mások az emberek, mások a 
szokások, mint- a napsütésben. Hamar 
megtanultam, hogy itt a nézőt vendég-
nek hívják, a bevételt lózungnak és 
hogy -a lokálban újságot olvasni vagy 
villamosjegyet eldobni nem szabad, mert 
az rossz kabbala. Megszoktam, hogy itt 
minden mondat ezzel kezdődik: »jó uram. 
jól értse meg, amit mondok . . . « vagy 
»jó uram. Idehallgasson . . .« Erre a beve-

..T. 

Művészek 
találkozóhelye: 

Japan 
Kávéház 

Andrássy-út 
126 

vetésre azért van szükség, mert a jazz 
dübörgése elnyeli a hangot, tehát -nem 
árt az óvatosság . . . 

Sőt később annyira belejöttem, hogy 
még a kövér artista-ügynököt is meg-
értettem, aki így számolt be egy Bécs-
ben látott varietészámról: 

— Láttam egy komisch majmot, a 
homlokán volt nekije, az orrán volt ne-
kije és az állán volt nekije. . . 

Azt nem is mondta, hogy micsoda? 
Ezen a helyen illik tudnia mindenki-
nek, hogy egy komisch majomnak a 
homlokán, az orrán és az állán csak egv 
labda l e h e t . . . 

Érdemes tanulmányozni a pesti éjsza-
kát. Az ábrándos tekintetű költő, aki 

nappal a szigeten a falevelek-
kel társalog, éjszaka gyakran 
feltűnik, aizaz jobban mondva, 
eltűnik az egyik pesti lokál vö-
rös páholyában. Talán ú j re-
gényhez vagy színdarabhoz 
gyűjti az adatokat. ? Legutóbb 
szóba elegyedett egy szőke an-
gyallal, aki a vendégek szóra-
koztatása körül tevékenykedett. 
A költő, úgylátszik, be akart 
pillantani a kis táncosnő lel-
kébe, mert. vallatni kezdte; 

— Mondja, szívem, sízokott 
magácska olvasni? 

— Hogyne — hangzott a rö-
vid válasz. 

— Akkor talán meg tudná mondani 
nekem, hogy ki volt Petőfi? 

— Petőfi? — felelt a leány. — ö volt 
Magyarország legnagyobb szövegírója . . . 

Aki egyszer az éjszakában élt, az 
többé nem tudja megszokni a nappali 
környezetet. íme itt van Náci bácsi, a 
legrégibb pesti lokálog, aki tönkremetit 
és ma egy kávéházat vezet. Mesélik, hogy 
mindennap, pontosan éjfélkor elszökik 
az üzletéből és feligyűrt kabáttal fel-le-
sétál a Nagymező-utcában és mint egy 
kis pillangó a villanykörtét, úgy röpdösi 
körül a lokálokat, bekukkant a félig nyi-
tott ajtókon, hogy leg-
alább egyet-egyet szippant-
son az é jszakából . . . 

Es ismerek egy idősebb 
hölgyet, Vilmának hívják, 
valamikor ő is bárhölgy 
volt, de meghízott, kiöre-
gedett, a.bba kellett hagyni 
a mixelést, ott kellett 
hagyni a bárpultot. Köny-
nyes szemmel mondta ne-
kem a minap: 

— Ha maga tudná, hogy 
sírok, ha a pultra igondo 
lok . . . 



el lehel vinni a mulatóba. Csak egy ven-
dég maradt meg a régiek közül, Móric 
bácsinak hívják, mindenki ismeri őt az 
éjszakában. Naponta három-négy lokál-
ban fordul meg és az a szokása, bogy 
néha-néha harsányan e lkur jant ja ma-
gát: 

— Hangulat! . . . H a n g u l a t ! . . . 
Talán ilyenkor azt szeretné, hogy va-

laki a táncolók közül belerúgjon a nagy-
bőgőbe, mint ahogy aizt az ő if júságában 
gyakran megcsinálták. Sajnos, erre ma 
már nincs vállalkozó, a lokál finom és 
disztingvált lett, a duhajkodók a nagy-
bőgőkkel együtt eltűntek az éjszakai he-
lyekről. Maga Móric bácsi is óvatosan 
intézi a dolgát, mert egyeseik szerint 
előzőleg a törzskávéházban issza meg 
a félliter borocskát, hogy olcsóbban jus-
son ahhoz ia kis »piochez, ami rózsaszí-
nűvé festi a világot. A lokálokban már 
csak piccoló fekete mellett követeli a 
hangu la to t . . . 

A lokálok valóságos dísz-
presmiereket mutatnak he a 
közönségüknek. Ilyenkor a 
primadonnák virágot kap-
nak, a rendező idegeske-
dik, a sízerző pedig a revü 
végén a tapsra megjelenik 
és meghajol, akárcsak a 
színházban. 

— Igen — mondta ne-
kem egyszer Harsányi 
Zsolt — egy ilyen lokál-
premier alig különbözik a 
színházitól. Csak éppen, 
hogy a szerző nem a ku-
lisszák mögött drukkol, ha-
nem a konyhában . . . 

KELLER DEZSŐ 

A R o y a l - s z á l l o d a h a n g u l a t o s k i s A m e r i c a n B a r - j a b a n 

s z í v e s e n l á t j a 

Ez egy egészen más vi-
lág . . . Nappal egy ilyen 
Vilma akkor sír, ha a 
múltra gondol . . . Éjszaka 
akkor, ha a p u l t r a . . . 

• 

Szerelem? Egyszer meg-
szólítottam Elisabethet (ez 
Erzsike színpadi, illetve 
parketti neve), hogy miért 
olyan szomorúi 

— Összevesztem a vőle-
gényemmel — panaszko-
dott. 

— Hm . . . 
— Ügy tudnék sírni, csak nem merek, 

mert a festék a szemembe megy és az 
nagyon csíp . . . 

Hát nem aranyos? 
Aztán megkérdeztem Frimmytől, aki 

üzletvezető, rendező, táncmester és min-
den egy személyben. 

— Ki ennék a lánynak a vőlegénye? 
Frimmy gondolkodott egy kicsit, aztán 

rávágta: 
— A spanyol d u e t t . . . 
Csak e n n y i t . . . Hogy a duett melyik 

tagja, azt nem említette. Az éjszakában 
nem szoktak részletezni . . . Hát nem 
mindegy? 

• 

Persze, mint minden, a lokál is meg-
változott. A mai lokál egyáltalán nem 
hasonlít a régire . . . Nyoma sincs a régi, 
cigányzenés, dáridós éjszakának, a lo-
kál átalakult revűszínházizá, az emberek 
nem zülleni és lumpolni járnak oda, ha-
nem műsort nézni. Tisztes, polgári csa-
ládokat lehet látni az asztalok mellett, 
ma már fiatal úrilányokat is nyugodtan 
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az előkelő társa-
ságbeli hölgyek és 

művésznők 
hajfestéke 

• •, - _ x Cl/nDÂ" KOZMETIKAI MŰTERME 
Nemes Márkus Emilne „ t v U n A — — • — — • 

• — I V . , Veres Pálné-utca 4, félemelet 
T A N Í T V Á N Y O K KIKÉPZÉSÉ I Apponyi-tér mellett. Telefon : 8 3 - 6 - 0 3 

Ak accápúlás àbicifc 
oszorkányos ujjai vannak, ezt a hízelgő jelzőt nemcsak bűvészeknek adomá-

nyozzák, de manapság sokkal gyakrabban a kozmetikusnak. A modern szépítő-
művészet sokévezredes múl t ra tekinthet vissza és a szépítőszereken, kenőcsökön, 
porokon, kivonatokon kívül, amelyek az annyira kívánt eredményhez segítenek, 
mindig fontos szerepet tulajdonítot tak a helyes kezelésnek, az ügyes mozdulatok-
nak is. A kozmetikában nemcsak a mivel, de a hogyan is fontos kérdés. Néhány 
képen bemuta t juk a kozmetikai kezelés mesterfogásait, melyeket a laikus mindig 
megcsodál és amelyekre a jó kozmetikusnak ugyanolyan mértékben szüksége van. 
mint a kiváló anyagokra, szépítőszerekre. 

A masszázs kezdete A szemhéj masszírozása Az ajkak masszírozása 

Meleg: gőzzel való fecskende-
zés következik. A gőzölés ki-
nyitja a pórusokat és eltávo-
lítja az apróbb tisztátlanságo-

kat ls 

Ezután a masszázskrémet 
egyenletesen kell az arcbőrön 

eldolgozni 
Az első lépés: az arc alapos 

letisztítása 



HELENA KOZMETIKA 
IV.. Vâcl-utca 41 a. Telefon: 802-29 

L e g m o d e r n e b b szépségápo lás 
Tan í tványok fe lvé te lű é s k iképzése 

ö n is kíváncsi ! 
Mí a szépség és örök fiatalsás titka ? 
„ELEKTRO" KOZMETIKA 

Budapest, Erzsébet-krt 9. New York. T. 39-0-10. Díjta-
lan szakoktatás. Mindennemű szépséghibák garanciális 
kikezelése. Külföldi tanítványok gyorsított kiképzése. 

Laoúiabb rendszerű dla-
thermlás eljárással 

szőrszálak 
eltávolítása 
a Fasor Szanatórium kozme-
tikai osztályán. Igen mérsé-
kelt «rak. VII, Vilma klrálynő-út 9. 

Elektro pedikür 
G R E P P M A Y R J . 
S v á j c i l á b á p o l á s i m ű i n t é z e t e 

Budapest, VI., Teiéz-körút 40-42. II. 5. T. 28-6-72 

A homlok masszírozása 

A masszázskrém leszedése 

Az arc csipkedése 

Az áll és nyak masszírozása 

Forró és hideg kendöpakkolás 

Arcpaskolás 

A halántékbőr kisimítása 

Toalettvizzel való végső lemo-
sás után következhet az arc 

kikészítése 
(Foto Richter, Paris) 



A H A J Á P O L Á S R Ó L 
ÉS A H A J F E S T É S R Ő L 

A ha j a legszebb ékessége a nőnek, 
jóformán a női szépség alapja. Sokat ír-
tak már olyan női hajról, amely törté-
nelmet csinált és sokszor történelmi ese-
mények kiindulópontjává vált egy-egy 
bűbájos nőnek aranyzuhatagként leomló 
halja, vagy éjfekete fürtökkel koronázott 
szépséges arca. 

Szóval a h a j nagyon szép valami, de 
természetesen csak akkor, ha kellő mó-
don ápolják. Ezerféle módja és formá-
ja lehet a ha j érvényesülésének, de csak 
akkor, ha előzetesen és állandóan 
megadják a hajnak azt, 
ami őt megilleti. A szép 
hajhoz rengeteg ápolás 
kell, figyelni és vigyázni 
kell rá, mindenkor szem 
előtt kell tar tani és min-
den változatában felismer-
ni azt a bánásmódot, amely 
a ha j természetének meg-
felel. A ha j olyan, mint a 
virág, nem hiába van 
gyökere mindkettőnek: ez 
azt jelenti, hogy a hajnak 
is éppen olyan gondos és 
figyelmes ápolás kell, 
mint a virágnak. Ez pe-
dig nem könnyű feladat; 
a virágok ápolására, leg-
alább is ahol erre súlyt 
helyeznek, speciális virág-
kertészek szolgálnak, akik 
a szakmájuk tudósai és 
beavatottjai. A ha ja t ép-
pen így kell gondozni, de 
nemcsak a haja t , hanem a-
talaj t is, amelyből kinő, a 
jelen esetben tehát a fej-
bőrt, hogy a ha j termé-
szetes növése, üdesége, 
hajlékonysága semmi kárt 
se szenvedjen. Ahhoz pe-
dig, hogy a h a j mindig bá-
jos és vonzó maradjon, 
legalkalmasabb a mai rö-
vid hajviselet, amely a 
fejnek a legkecsesebb for-
mákat biztosítja s amellett 
a ha j egészséges volta is 
megmarad. 

rnagán viseli. Ugyancsak ilyen szín a 
bronzvörös, amely a maga sexappeles 
hatása miellett olyan hódító erőt rejt ma-
gában, amelynek kevés férfi állhat ellent. 
Szintén elbűvölő a kékes acélszínbe tün-
döklő fekete haj, amely sajátos koloritjá-
val exotikus őserdők varázsát hullámozza 
a .női fejre és amely éppen ezen tulajdon-
ságával kitűnő hatást gyakorol. 

Minthogy éppen ezt a három színt a 
női fodrász bármely színű bajijai úgy el 
tudja érni, mintha az a legtermészete-
sebb szín volna, anélkül, hogy a mester-
kéltségnek még legkisebb látszata is 
lenne, nagyon ajánlatos, hogy ebből a 
három színből válasszanak a nők . . . 

WÉBER JÓZSEF 

Bármilyen szép is egy 
nő, a legszebb barna haj 
mellett egyhangúvá válik 
az .arc és a sablonosság 
éppen nem tartozik a női 
kívánságok közé. Legszebb 
hajszín véleményem sze-
rint a hamvasszőke, nem-
csak azért, mert ma ez az 
uralkodó divat, hanem fő-
leg, merít az arc üdeséget 
konzerválja, sőt a ham-
vasszőkére festett hajn'ál 
a női fe j szinte tündérie-
sen hasonlít egy frissen 
rügyező fához, amely a 
tavaszi hullámok báját is 
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meg kell őriznie természetes szépségét. Állan-
dóan gondoznia kell az arcbőrét ártalmatlan, 
jól bevált arckrémmel. A K A L O D E R M A 
WEISS a legjobb anyagokból készült arckrém. 

KALODERMA WEISS 
nem hiányozhat az Ön toalettasztaláról sem. 
F. WOLFF & SOHN KARLSRUHE 
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I O V E L L A 

Édes semmittevésben elmerülve 
szürcsöltem egy Brandy-flipet az 
Imperi al-Palace teraszán. A Lac 
d'Annecy lusta, türkiz-kék vize csil-
logva verte vissza a Semoz-hegy hó-
borította csúcsát. 

A szomszéd asztalnál ebben a pil-
lanatban felállt egy úr, szó nélkül 
leült mellém, majd izgatott hangon 
megszólalt: 

— Uraim, könyörgöm! öninek, te-
gyen nekem egy óriási nagy szives-
séget . . . 

Azt hittem, hogy pumpolni akar, 
és íkiissé bizalmatlanul néztem „végig, 
de az ismeretlen idegesen folytatta: 

— Egy kis barátnőmmel vagyok 
itt titokban... igen, az ott, akit lát, 
de én nős vagyok. . . és éppen most 
vettem észre, hogy a sógorom és só-
gornőm közelednek a terasz f e l é . . . 
Uram, mentsen meg, üljön oda a ba-
rátnőmhöz, én itt maradok az ön 
asztalánál.. . 

A kaland módfelett mulattatott. 
Felemelkedtem. 

Ilyen kis szolgálatokat a férfiak 
szívesen tesznek egymásnak. Szá-
míthat segítségemre és hallgatá-
somra . . . ! 

Az ismeretlen kézmozdulattal ér-
tesítette barátnőjét, hogy kérését 
meghallgattam és segítek. A hölgy 
kedvesen rámmosolygott. Leültem 
vele szembe. Megszólalt: 

— Hát nem pecli ez? Nézzen oda . . . 
hát mondja, látott már két ilyen 
madárijesztőt? 

Szomszédnőm szigorú ítélete igaz-
nak bizonyult. A sógor kerek szal-
makalapja alatt legyezőforniájú ha-
talmas szakáll lengett, ösztövér de-
rekát rosszulvasalt nyersselyem-
öltöny fedte. A sógornőn málnavö-
rös gaze-ruha feszült és fején büszke 
mandulazöld kalap díszlett. 

Az ismeretlen úr ezalatt az én asz-
talomnál egyedül a hegyek csúcsait 
nézegette a világ legártatlanabb ar-
cával. Barátnője, aki nekem melles-
leg megjegyezve, nagyon tetszett, 
halkan mondta: 

— Uram, ha tudná, hápyszor fi-
gyelmeztettem a barátomat, hogy 110 

ANN R Ö S S L Í R . 

jöjjünk Annecy-be, hogy itt nagyon 
sok ember van és könnyen ki van 
téve annak a veszélynek, hogy isme-
rősökkel találkozik... De ő minden-
áron meg akarta nekem mutatni ezt 
a gyönyörű tavat . . . Na és most — 
bumms, beleszalad sógornője és só-
gora karjaiba . . . Két mérges kí-
gyó . . . De hála Önnek, a két csoda-
állat mit sem sejt és Eduard az ön 
kedves segítsége folytán kellemetlen 
helyzetből szabadult meg . . . Uram, 
mi örökké hálásak leszünk önnek . . . 

— Tehát, a barátját Eduardnak 
hívják, és önt asszonyom? 

— Emiliennek... Vigyázat. . . Jön-
nek, közelednek... Oh, milyen mu-
latságos, hogy még csak nem is sej-
tik a dolgot. . . 

Ebiben a percben már a terasz-
lépcsőn közeledett a házaspár. A só-
gor kis malacszemeivel és hullámzó 
szakállával Ahasvérre emlékeztetett, 
és nekem roppant unszimpátikus 
volt. A sógornő még kevésbbé tet-
szett, kimondottan egy libériai né-
ger nőhöz hasonlított. Ruházatuk 
messze túllépte a rossz-ízlés megen-
gedett határait. 

Eduárdot nem látták meg. Elvo-
nultak asztalunk előtt és a hotel-
haliba léptek. 

— Lehetséges volna, hogy baráto-
mat nem vették észre? — kérdezte 
Emilienne. 

Nem, nem vették észre. 
Visszafordultam. A bűnös férj új-

ját ajka elé emelte, felállt és miköz-
ben elment előttünk, félhangosan 
megszólalt: 

— Utánanézek, hogy elmennek-e, 
vagy szobát bérelnek... Menjetek 
addig lassan a tengerpart fe lé . . . 
Azonnal megyek én i s . . . 

A parkon keresztül indultunk a 
tengerpart felé. Lassan, csevegve 
lépkedtünk a hatalmas fák alatt. 
Amint a látóhatáron kívül voltunk, 
Emilienne kis kezét karomra tette 
és szorosan hozzám simulva kér-
dezte: 

— Oh, uram, hogy fogom ezt ön-
nek valaha is meghálálhatni? 

— De, asszonyom. — legyintettem 
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a kezemmel, — bárki az én helyem-
ben így tett volna. Különben pedig 
áldom a sorsomat, hogy egészen vá-
ratlanul ilyen kedves asszonyt ve-
zetett e lém. . . 

Emilienne oldalpillantást vetett 
rám. . . Gyönyörű, hosszú szempil-
lája alól bársonyos tekintetű szeme 
villant k i . . . Kellemes bizsergést 
éreztem . . . Szerencsés Eduard. . . 
Szerencsés férj, akinek sikerül, 
ilyian kellemes mellékutakon jár-
n i . . . És milyen szerencsésen válasz-
tott . . . ! 

Emilieune úgy látszik olvasta 
gondolataimat. Időközben elértük a 
partot. Sűrű zöld növényfüggöny 
feküdt közöttünk és a Palace között. 
Emilienne hirtelen átölelt meztelen 
karjaival, fejét vállamra hajtotta. 

— Uram. . . uram.. . ne értse félre 
ezt a hálakitörésemet, de hatalmába 
kerített a veszély gondolata, amely-
ből mi, Eduard és én éppen megme-
nekültünk. Nagyon lesújtott volna 
házaséletének megzavarása... Oh, 
mégegyszer köszönet, meleg köszö-
net . . . 

Emilienue szája az enyémhez csá-
bítóan közel vo l t . . . Néhány pilla-
natig haboztam . . . Azután engedtem 
a csábításnak... Csókunk kellemes 
volt és hosszú.. . Soká 
tartott. . . De, egyszerre 
Emilienne felpillantott 
és ijedten húzódott 
vissza. 

— Jön Eduard! Vi-
gyázzunk ! 

Eduard sajnos, való-
ban jött, sietős léptek-
kel. Már messziről kia-
bált: 

— Mimi . . . Menekül-
nünk kel l . . . Sógorom 
a Palaceben szobát bé-
rel. Ügy látszik itt ma-
radnak. Kimegyünk a 
vasúthoz és az első vo-
nattal Chamonixbe uta-
zunk 

Azután hozzám for-
dult. Mindkét kezemet 
megragadta: 

— Es önnek megmen-
tőm, határtalan halával 
tartozom. Igen, igen, 
ö n nélkül elvesztem 
volna. . . A feleségem 
talán még le is lőtt 
volna— Bocsássa meg 

gyors elutazásomat, de amint látja, 
a körülmények kényszerítenek . . . 
Nos, gyorsan Mimi, köszönd meg 
megmentőnknek segítését mégegy-
szer, és sietünk e l . . . 

Egy másodperccel később eltűntek 
szemem elő l . . . 

Leültem az alacsony padra, nem 
gondoltam már Eduárdra, sem só-
gorára, sem sógornőjére. Gondola-
taim egyedül csak Emilienne körül 
jártak. . . 

Még orromban éreztem hajának 
illatát, ajtkaimon 'az ajkának édes 
ízét . . . 

Az Annecyből hallatszó harang-
szó rázott fel gondolataimból. Kí-
váncsi voltaim;, hány óra ivan. Orám 
után nyúltam, de — uem találtam. 
Erre zsebemhez nyúltam, tárcámat 
sem találtam. Nem volt sem órám, 
sem tárcám.. . 

Emilienne csókjának kicsit keserű 
mellékíze lett, de azért nagyon meg-
sajnáltam. Szegény. Nem tud soha 
auélkül csókolni, hogy közben ne 
arra kelljen gondolnia, hogy a már 
oly sokszor használt és bevált trük 
sikerül-e? Rémes lehet ez egy ilyen 
csínos nőnek? 

Fordította: BARACS BORI 

— Jön Btiuárd! Vigyázzunk! 
(Szürszabó József rajza) 
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A lányos mamák dr. Szöllősi Pált fel-
jegyezték a nősülendő fiatalemberek lis-
tájára. 

Bézy Li via januárban ta r t ja esküvőjét. 
A legfrissebb jegyespár: Balogh Bella 

és Fein Samu, 
s z é c s é n y — • . 

Karacsonyra es ujevre a következő 
vendégek érkeztek haza: Abt Gusztáv, 
Donner Martha, Körmendy Dezső, Steger 
Sándor és felesége dr. Vargyas Pál és 
felesége. 

Dr. Sztojkovits József főszolgabíró el-
foglalta hivatalát. 

Szvoboda. Sándor, az adóhivatal ú j fő-
nökhelyettes e. 

A Viktór.a műkedvelő előadásán, ame-
lyet Láng Miklós rendezett, ötvös Rózsa, 
Kovács László, Treifer Gizi, Láng Mik-
lós, Puszta Irén, dr. Sándor László, 
Puszta Dezső, Kertész Armand, Szilassi 
Irén, Balogh Dezső szerepeltek. A kísé-
retet a helybeli műkedvelő zenekar tagjai : 
Arató Sándor, Deutsch Jenő, Szvoboda 
Sándor, Szvoboda Imre, Mocsáry István 
és Michalovits Pál látták el. 
t y ú k o d 

Bartha József főjegyző és felesége Ha-
dady Mária lányát, Sárikát, eljegyezte 
Erdey Imre máv. tiszt Debrecenből. 
k i s ú j s z á l l á s 

Martha Sárika énekművészetével okle-
velet nyert. 

Dr. Bachrach Imre karácsonyi látoga-
tásának sokan örültek. 
g v ö n g y ö s 

Az iparművészek kiállításán Tóth Ist-
ván, Szivák Zoltán és Sipos István sze-
repeltek a legsikeresebben. 

ú s z ó d 
Az i f júság jól sike-

rült műsoros estjének 
primadonnája Katona 
Juliska volt. A többi 
szereplők: Vas Csula, 
Kasi Juckó, Szabó Ol-
ga és Csada Miklós. 
Rendező: Biber László. 
s z e k s z á r d 

Dr. Gaál Dezső, az 
ügyészség vezetőjének 
felesége rendezésében 
nagyszabású álarcos-
bál lesz, a szokásos 
januári »Gaál .tea« he-
lyett. 
g y ö m r ő 

A Telepek Kaszinója 
jól sikerült tea-estélyt 
rendezett. A házigaz-
dái tisztet Szabados 
Tivadar állomásfőnök 
látta el szeretetre-
méltó kedvességgel. 

d e b r e c e n 
Jaczkó Ciának nagy sikere volt az »Idegen 

város«-ban 

Az elemisták kitűnő műsoros estélyét 
Petravichné B. Klári rendezte. 

Inántsy-Pap Jenő dr.-t OTBA orvossá 
történt kanevezése alkalmából melegen 
ünnepelték. 

Lázár Ödön, a Király Színház volt igaz-
gatója, Gertsár Rezső volt színházi ze-
nész társaságában, nagy tyúkfarmot léte-
sített. 

Petravieh Andor és Matits János ér-
deme, a Járási Kaszinó tea-estélyinek 
sikere. 
b a j a 

Uray Vilmos hegedűművész és Fenyő 
Anna énekesnő hangversenyén az egész 
város ott volt. 
v á c 

Herzfeld Joli boldog feleslége lett Nagy 
Gyurinak. 

Blauner Józsefet, Blauner Miksa dr. 
fiát, a jogtudományok doktorává avatták. 

Az Emericana nívós matinéján, dr. 
Ruszti-Rusztek Lajos, Termán Antal, 
Pesta Frigyes és Deák László szere-
peltek. % 

Szigvart. János és felesége Benker 
Ilonka, ezüstlakodalmukat ünneplik. 

Darvas Ernő színigazgató kétszáz bér-
letet adott el a váciaknak, amire évtize-
dek óta nem volt példa. 
k a p o s v á r 

Mindenki gratulált Tallián Andor nyu-
galmazott alispánnak hetvenedik szüle-
tésnapján. 

Kengyel Miklós tüzérfőhadnagy elje-
gyezte Matolcsy Erzsébetet, dr. Matolcsy 
Sándor kormányfőtanácsos vezérigazgató 
leányát. 

Boross Ferenc tanító eljegyezte Husvéth 
Margitkát. 
k i s v á r d a 

Klein Böske és Róth László a Leány-
egylet táncversenyének győztesei. 

Dr. Szabó Károly kórházi igazgató-főor-
vos nyújtot ta át a K. U. E. vívóinak ne-
vében a szakosztály ajándékát Komo-
roczy Péter testnevelő tanárnak húszéves 
vívómesteri jubileuma alkalmával. 
t ö r ö k s z e n t m i k l ó s 

A Ref. Leányegylet előadásának szerep-
lői közül a legcsinosabb Juga Irén, a leg-
elegánsabb Szilágyi Erzsók, a legdiszting-
váltabb Fejér Lenke, a legszebb hang 
Smoling Gáboré, a legviharosabb ováció 
Horváth Lajosé, a legjobb alakítás Simon 
Pistáé, a legszebb toalett dr. Kis János-
tléé &s Fiilep Lajosnéé. A legnagyobb si-
ker pedig a kitűnő zenekaré volt. 
h a t v a n 

Schweitzer Móric és felesége családi 
körben ünnepelték harmincéves házassági 
évfordulójukat. Az est kiemelkedő száma 
a két kis unoka szereplése volt. 



a o p r o n 
Tlálmán Imre személyesen dirigált az 

»Ördöjjlovas« bemutatóján. 
m e z ő k ö v e s d 

A Szociális Misszió Társulat es tél yenek 
műsorát Gaál Istvdnné rendezte. Szere-
peltek: Gánoczy Emma, Keresztessy 
Magda, Nagy Lajosné, Fekete István, 
Gánoczy László, Klasz László, Póta La-
jos és Váraljay István. Az estélyen várat-
lanul megjelent Gróf István hegedűmű-
vész és műsoronkívüli számával aratott 
sikert. 
k a 1 o c s a 

Neuwirth György elébeutazott a Ká-
rolyi színtársulat tagjainak hogy bemu-
tatkozzon, mielőtt még Kalocsára ér-
keznek. 

Az egész város készül a K. S. C. bál-
jára. 

Dr. Száva és zenekara felkészülten 
vár ja a világot jelentő mikrofónt. 
d e b r e c e n 

Igen sokan gratulál tak Aczél Édy és 
Berényi Béla karácsonyi eljegyzéséhez. 
a l a g 

Az alag-dunakeszi evangélikus nőegy-
let kultúrestjén nagy sikert arat tak: 
Gyökössy Endre saját költeményeivel, dr. 
Issekutz Viktorné nótáival, Uibrich 
Szöszi gordonkemüv sznő, Vlbrieh Antal 
hegedűművész. Hidvégliy Kornél zongo-
raművész és Kelemenné Császár Teri 
énekművésznő. 
k i s k u n h a l a s 

Nagy Ferenc tanár boldog vőlegény. 
Dr. Bácsalmási Antal jégpályát ékített 

Halason. 

s z o m b a t h e l y 
Az Elektromos Művek ügyevezető-igaz-

gatója, Hoffmann Gyula nyugalomba vo-
nult és helyére Deíhány Imrét, Ho'lobay 
' aiskolci polgármester vejét nevezték ki. 
k o m â r o m 

A komáromi leányok egyesületet ala-
kítanak és követelni fogják, hogy ko-
máromi cégeknél minden állást csak nőt-
len, csinos és főleg jómódú férfiakkal 
töltsenek be, mert férjhez akarnak menni. 

Még a fenti egyesület megalakulása 
előtt le.tt menyasszony Steiner Icu. 
s z e g h a 1 o m 

Meg kellett ismételni a »Juhászlegény, 
szegényjuháaz legény« műkedvelő előadá-
sát, olyan sikere volt Kis Arpádnénak, 
Mészáros Ferencnek, Braun Lászlónak és 
Bence Bélának. 
m o h á c s 

Külföldi mintára modern jazz-kórust 
alapítottak a mohácsi diplomások. Kar-
nagyi tisztségre Balogh Lacit kérték fel. 

Mohács legvidámabb i f ja , Szász Pista 
egész éjjel a »Hol az a dal, hol az a 
lány« című nótát húzatta a cigánnyal. 
n ó r 

A leánygimnázium tánckoszorúcskájá-
nak sztárjai Krausz Évi és Vogel Ici 
voltak. 
g y u l a 

Gróf Wenckheim József kígyósi ura-
dalmában nagy vadászat volt, amelyen 
részt vettek: József főherceg, herceg Fes-
tetlek György, herceg Kinsky Ulrich, 
gróf Bethlen István, Mac Farlane angol 
ezredes, báró Mayr-Mclnhof Frigyes, 
gróf A reo Nándor, gróf Sierstorpff Já-
nos, Shaw angol őrnagy, báró Buxhoe-
weden Károly és Horthy Jenő. 

A csinos Vágó Marika Palesztinából 
küldött gyulai ismerőseinek üdvözlete-
ket. 
a s z ó d 

Wexsz AladArnénak fia született. 

Vargha Kálmán gazdasági 

(Foto Strul) 

A Qazdász Piknik részevőinek egy 
akadémiai igazgató, 



LELKI M \ Y M 
RÓZSABIMBÓ. LEVÉL: Szeretek valakit, 

de még csak messziről. 
VÁLASZ: Az ilyesmiben benne van a szere-

lem minden ismérve, de mindez csak látszat. 
Igyekezzen a fiatal hölggyel ismeretségbe ke-
rülni, megismerni őt, gondolkozásmódját, lelki-
világát. Csak akkor fogja majd megtudni, 
hogy érzései milyen fokúak. 

ILONA. LEVÉL: Egy szerelmi összeköttetés 
csalódásán Egy élet kálváriáját . . . 

VALASZ: A legnagyobb részvéttel olvastam 
sorait. Levelet nem írok, nem tehetek kivé-
telt, de higyje el, nem is igen tudnék mit 
mondani. Az egész bonyolult történetből azt 
az egyet látom, hogy: ingatag, gyenge férfiú 
hánykolódása, ami miatt életek borulnak el... 
de bizonyos, hogy van az egész történetben 
egy fix pont! És ez az ön energiája! Legyen 
ön szenvedő hozzátartozója mellett, úgy, mint 
eddig, tüzön-vizen keresztül és az ön biztos 
szeretete vezesse öt a megnyugvás és egy 
szebb jövő felé. Mást nem tudok mondani. 

ERZSÉBET. LEVÉL: ». . . Mint embert kü-
lönbet nem találok és soha igy szeretni nem 
fog!« 

VALASZ; Nem kell félnie attól, kedves Er-
zsébet, hogy nem elég jól és értelmesen irta 
meg problémáját, levele precíz, őszinte és ro-
konszenves. Persze az ilyen házassági dolog-
ban — ahol annyi tekintet van — nem adhat 
tanácsot egy könnyű levél alapján egy har-
madik ismeretlen, da az én érzésem az, 
hogy: idökérdés az egész! Ha ön kitartó, ha 
az ön szerelmük állandó és komoly, akkor: 
győzedelmeskedni fognak! Igy| 
legyen, szívemből kívánom. 

SCH—A! LEVÉL: Eddig he 
tenként felhívott telefonon 
most hallgat! Én is hallgatok 

VALASZ: Az én igénytelen' 
nézetem szerint: rosszul teszi,! 
hogy hallgat! Miért? Nincs rá! 
semmi komoly oka. Hogy ilyen 
régóta tart a hallgatás és önt 
mégis érdekli: azt bizonyítja, 
hogy a dolog mélyebben hatott 
önre, mintsem maga is sejtette 
volna. Hívja föl . . . A bizony-
talanságnál még mindig jobb a 
fájdalmas bizonyosság is! 

KICSI KUNYHÓ! LEVÉL: 
Versek, pár kísérő sor. 

VALASZ: A versek kezdetle-
gesek. Őszinte hangú költemé-
nyek, de a forma, a technika, 
a rímek összecsengése — sok 
kivánui valót hagy hátra. Meg-
szólításnak ajánlom, hogy: 
Szerkesztő Ürl Ez a megszólí-
tás, hogy: »Bácsi«, csak gyer-
mekrovat vezetőjének dukál. 

IGLÓI DIÁKLÁNY. LEVÉL: 
Nagyon kérem, hogy engedje 
meg, amikor gondolataim jön-
nek, hogy öncél közöljem azo-
kat! . . . 
»Minden külön értesítés helyett. 

Truppéi Ilonka és Schusch 
Gyula házasságot kötöttek . 

VÁLASZ: Szívesen, kedves Magda, bármi-
kor állok rendelkezésére! A stílusa igen jó és 
nagyon rokonszenvesen közli mondanivalóit. 

SZERETNÉM A ZENÉT ÉRTENI. LEVÉL. 
Én nem értem! Sőt nem szeretem! Mi ez? 

VÁLASZ: Semmi különös. Csak annyi, 
hogy: »Hogy hiányzik ez a szín a palettájá-
ról.« Azért még lehet vidáman és boldogan 
élni. 

JUCKÓ. LEVÉL: Sokszor magam se tudom, 
hogy »kezeljem«! 

VÁLASZ: Szeszélyes embert nagyon bajos 
»kezelni«. Rá kell bízni: kezelje ö sajátmagát. 
Semmiesetre se kösse hozzá teljes kizáróla-
gossággal a maga normális érzéseit, normális 
gondolkozásmódját, mert: »Egyenlőtlen társa-
ságban a finomabb lélek kerül alul!« 

R. 24. LEVÉL: Nem tudom, mit csináljak? 
Ugy-e az volna a legjobb, ha ezekutáini szép 
csöndesen elválnánk. 

VÁLASZ: Persze, hogy ön jól érzi. Persze, 
hogy ez volna a leghelyesebb. Csak egy do-
logtól félek, attól, hogy a dolog nem menne 
»szép csöndesen«! ön még ma is az egész lel-
kével, minden idegszálával csügg ezen az ér-
zésen! Éppen azért: nagyon óvatosan bánjon 
ezzel a szakítással. Ezzel az érzéssel. Lassan, 
de biztosan. »Üsd agyon, de ne nagyon!« 

TÖPRENGŐ ANYA. LEVÉL: Kislányom mu-
zikális, erős tehetség, nem tudom„ szabad-e 
megakadályoznom, hogy művészi pályán in-
duljon? Nem tennék-e később szemrehányást 
magamnak? 

VÁLASZ: Itt egyetlen mód van, asszonyom: 
szakértőhöz kell fordulni.. Jóakaratú és jóindu-

latú szakemberhez, aki szíve-
sen és őszintén foglalkozik a 
dologgal és alapos, lelkiisme-
retes véleményt mond. Manap-
ság csaknem biztosan meg 
tudják állapítani egy induló 
tehetségnek a fokát s meg 
tudják mondani azt is, hogy 
kecsegtet-e kilátással a jövő? 

R. I. LEVÉL: Egy szerelem 
története! 

VÁLASZ: Nagyon egyszerű 
a dolog, uram. Várni, küzdeni, 
harcolni a jövőért. A nőt nem 
lekötni teljesen, ez lelkiisme-
ret kérdése. Ha komoly és 
mély a szerelme, akkor úgyis 
megmarad ön mellett! 

AKI MÉG NEM SZERE-
TETT SENKIT. LEVÉL: Hu-
szonkétéves jogász vagyok és 
még sohasem voltam szerel-
mes! 

VÁLASZ: Nem tudom önt 
sajnálni! Csak azt kívánom: 
sose legyen nagyobb problé-
mája! 

MIT CSINÁLJAK — É? 
LEVÉL: »Utóbbi időkben fél-
tékenységi jelenetek merültek 
fü l ...<-. 

VALASZ: Azt hiszem, hogy 
nem jelent semmit! Az ilyen 
jelenetek minden ilyen érzés-
nél előfordulnak, ön is félté-
keny, úgy-e? »Mert csak az 
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Nyeri, mert volt egy komoly Pra Diavolo film 
I», Tino dl Pattiéra játszolta a főszerepét. — 
Viva. Viva Villa tényleg élő alak volt, de a 
film megírásánál figyelembe vették a mexikói 
legendát is, így, ha történelmi hűsége nem is 
pontos, igazi '.örténetet mesél el. 

iUzicatoU 
N. N. Lehet, hogy híven festi az ön érzéseit, 

de versnek kicsit gyengécske még. — P. J., 
Tata. Tényleg ügyes a chanson, de nem eléggé 
modern. Ma már többe! válnak egy dalszö-
vegtől is. Történetei Írjon az ilyen versekbe, 
aminek csattanója van, az egyes szakaszok 
pedig úgy következzenek, hogy a refrain mind-
egyik strófa Után kívánkozzék. — T. Béla, 
Károly-körút A beküldőitek közül legsikerül-
tebb: a »Válás« cfmü verse, de ez sem any-
nyira, hogy közölhetnénk. — K. J . »Orük-
örökkön» cimü verséhez gratulálunk. Majdnem 
tökéletes; kár, hogy a befejezése sablónos, 
emlékversszerü. — Gy. Ferenc, Korall-utca. 
Ügyes, hangulatos versek, bizonyítják, hogy 
Írójuk fejlődésképes. — Sz. Árpád. »Negyven 
év után« cimü verse igénytelen; befejezéstelen 
gondolat. — S. Margit, Dombóvár. Nagyon te-
hetséges, sokatigérő. Az egyiket a közeli he-
tekben leadjuk majd a lapban. Kérünk újabb 
vcrskűldeményt, lehetőleg szerelmes, derűs 
iiásckut 

iUzMiiUa 
Médi Mezei. Ebben a korban feltétlenül éve-

kig kell használnia, mert az; jelenti, hogy túl 
sok faggyút termel ahhoz, hogy az arcbőrt ma-
gára hagyja. Ez azonban nem baj, mert hi-
s/er. U"in költséges, amellett azt jelenti, hogy 
egészségesen tar hatja vele arcbőrét — Gábor 
Agnes. Használja tovább és jó erősen dörzsölje 
a szerrel az arcát. Ne nyomkodja a pattaná-
sait, akkor hamarabb fog höre megjavulni. — 
Színházi Elet hü olvasója. Ne egyen tésztát, 
édességeket és ne igyon sok folyadékod. — 
Brasovidéki példányonként vásárló. Egyelőre 
használja tovább, a gözölés kivételével. 2. Erre 
a célra nem jó a ricinusolaj. — Sûtes Józsefné. 
Használhatja régi szereit tovább. — Régi elő-
fizető. Szíveskedjék kérdéseit megismételve, 
válnszbélyeggel ellátottan címét közölni, liogy 
levélben részletesen válaszolhassunk. — Haját 
féltő. Válaszolja meg kérdéseit és közölje elmét 
válaszbélyeggel ellátottan. — Remélhetek-e? 
•"áluszo'ja n e g kérdéseit, válaszbélyeggel ellá-
tó tan közölje elmét, hogy diszkrét kérdéseire 
levélben válaszolhassunk. — Romániai barna. 
Szíveskedjék részletesen leírni, hogy száraz, 
vagy zsíros természetű-e a böre, szok!a-e 
..»..trkudni miteszerelt, miből állt eoai*i »'«.— 
ápolása, egyben közölje elmét. — D., 23. Spor-
toljon naponla és ne egyen sokat. — Külföldi 
asszony. Nagyon gyakori. Szíveskedjék konit 
megfrni, eddigi arcápolását s kérdéseit meg-
ismételve, címét közölni. — űsz. Szíveskedjék 
szakorvoshoz fordulni, valószínűleg segíteni le-
het ezen. — Vidéki kíváncsi. Mielőtt az arcot 

Szalon munka 6,9,12 pengős egységárban 
Ruhák és kabátok készítését vállaljuk ! 
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púderrel behinti, be kell kenni az arcot meg-
felelő zsíros, vagy száraz kenőccsel, pár percig 
azt raj ta kell hagyni, majd le kell törölni. Ez-
után óvalosan kell púderpamacesal áttörölni, 
amelyeit kevés púdernek szabad lennie, amel-
lett arra is vigyázni kell, hogy a púderezés 
lágyan és felfelé történjék. A legkisebb hely-
nek sem szabad kimaradnia. Ezután a bőrnek 
megfelelő színárnyalatú és összetételű rúzst kell 
az orrgyökértől kezdve az arcok felé mindig 
igen gyengéden felkenni. Ha ez meg!örtént és 
a két arcfél egyformán van festve, akkor a 
két tenyeret, amit előbb dörzsöléssel fel kell 
melegíteni, gyengéden rá kell szorítani az 
arcra. Ezt egy párszor meg kell ismételni és 
meg van az a biztos érzése, hogy a púder és 
a fes!ék erősen tapad az archoz. Ezután a pú-
deres pamacsot még egyszer kevés púderbe 
kell mártani és vékonyan végighúzni a festett 
arcrészen. — Öngyilkos leszek. Ne legyen két-
ségbeesve, mert az arcon lévő rendellenes szer-
zetet szakorvosi kezeléssel, diathermiás eljárás-
sal véglegesen kl lehet puszMtanl. 

lakás 
Hü olvasó. Az, hogy kombinált szoba, mar 

megmondja a választ. A kérdéses lámpa illik 
bele. Karácsonyi számunk kézimunkarovatának 
első oldalán talál egy rendkívül szép és egysze-
rűen elkészíthető lámpaernyöt. Sárga színben 
készíteném, mert az meleg hangulatot terenrt 
és jól illik a kék bútorhoz. 

líízüuuMUa 
Kézimunkakedvelő. A kérdéses csipkéket há-

zilag nem készítheti, inert azok készítését, ha 
le is Írjuk, csak szakavatott kéz gyakorlati 
oktatása és útmutatása mellett tudná m e g a -
nulnl. A halasi csipkét Kiskunhalason sem ké-
szítik háziiparszerüen, hanem üzemszerűen, ve-
zeiés mellett. Kézimunkarovatunk és mellék-
iveinknél mindig szem előtt tartjuk, liogy 
azoknak olvasóink gyakorlati hasznát vehes-
sék, azért nem közlünk olyan csipkéket, melye-
ket házilag elkészíteni nem lehel. Éppen ezért 
nincs értelme, hogy halasi, Pannónia vagy 
hasonló csipkéket képekben hozzunk. Szemünk 
és lelkünk gyönyörködtetésére a valódi dara-
bok helyett, azok képei távolról sem kielégítő. 
—. »Gartenlaube«. Ha egyéniségének megfele-
lően van berendezve és abba nem illik a modern 
kézimunka, akkor semmiesetre se tegyen mo 
dem kézimunkát lakásába. Ne hallgasson azok-
ra, akik jelenlegi berendezését azért kifogá-
solják, mert nem modern. H l ízléssel van be-
rendelve, akkor az esztétikai szempontból töké-
letesebb lehet, mint az, ami modern. Nem 

Díszítse frizuráját gretchen fonottal. 
Minden színárnyalatban 

ECKERTNÉL 
Múzeum-körút 10 . Telefon : 34-5-29 
A mik kommódok, vitrinek, smizettek, szekreter, hár-n mas-szekrények, perzsák, biedermeyer ebédlő és 

úriszoba, diplomala-asztalok székek, fotelek, barokk 
garnitúrák, órák, fiíl I Gellérthesy-u. 47 , emelel 
c s i l l á r o k stb. UHLL Közvetlen a Krisztina-térnél 
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minden szép, ami divatos. Az egyéni Ízlés és 
karakter szerint berendezett lakás sokkal érté-
kesebb, mint az, amelyik gépiesen és lélek 
nélkül, de modernre lett csinálva. Ha az ön 
egyéniségének jobban megfelel a régles, akkor 
csak tartson ki hflcn amellett, inert azok a jól 
kipróbált régi do gok sok újat túl fognak élni 
és szépek lesznek akkor is, amikor a mostani 
modern dolgoknak sok rajongója a jelenlegi 
divat ízléstelen és értelmetlen kinövéseiből ki 
fog ábrándulni. — Sz. de H. Irómappát készít-
het applikációval vagy himzéssel. Rendkívül 
egyszerűen, igen kevés díszítéssel készíteném, 
hogy mentill simább legyen. Hímezze meg csa-
ládi cimerüket (esetleg selyem szitára) és azt a 
mappa felső bal sarkába dolgozza be. — Arany-
párna. Nem alkalmas párnának, mert a ma-
gasan alátöltött aranyhlmzés törik, ha a párna 
gyűrődik. Már pedig a párnának rendeltetésé-
hez hozzátartozik, hogy arra rátámaszkodnak, 
belekönyökölnek, ráfekszenek és Így stllsze-
rütlen arra magasan kidomborodó fémszerü dí-
szítést tenni. — Altmann. Ha ugyano'yan 
ekrü klottot tesz a csipke alá. akkor az aligha 
fog érvényesülni. Tegyen csak kéket alája , 
mert a kék szin igen jól megy az ekrüvel. — 
Hü olvasó. Hive vagyok az egyéni ízlésnek. 
Egyénileg jól megoldott dolgok sokkal hatáso-
sabbak, mint az uniformizáltak. Csinálja mes 
nyugodtan a horgolt miliőt. 

ICöuyUa 
Hü olvasó. Sajnálom, hogy nem tudok ki-

merítő választ adni, mert név nélkül küldte be 
levelét. — Péchy Imréné. Kívánságát, amely-
nek eleget tettünk, csak úgy tudtuk teljesí-
teni. hogy a nagymama neve ni,itt közöltük 

le a recepteket. — Mindenkinek. Mindazok-
nak, akik beküldenek recepteket, kérjük a 
pontos és olvasható nevét és eimét, mert csak 
Így tudjuk leközölni őket. Ha esevleg valaki 
beküldött receptet és nem jelent volna meg, 
úgy kérjük, küldje be újra, hogy ú j rovat-
vezetőnk intéxkedni tudjon. 

Minden fiatal egyénnek, de különösen 
az idős korosztálynak, legjobb barátja az 
Igmándi keserűvíz, ne hiányozzon senki-
nél. A kellemetlen közérzet lós a jóllakott-
ság kényelmetlen érzését egy negyed-
pohárral egy félórán belül megszünteti. 
Ne legyünk könnyelműek, vigyáznunk az 
egészségünkre és szokjuk meg ezt a se-
gítő barátot. 

Öt évtized majdnem két emberöltő! Ennyi 
idő óta szolgálja az emberiséget a világhírű 
»STOCK-KONYAK MEDICINAL«, amely a ju-
bileum alkalmából hűséges híveinek különle-
gesen olcsó, leszállított árával kedveskedik. 

•gya 
magyar musdárgyárak nesztora. Évtize-
dek óta el sem képzelhető háztartás nél-
küle. De nemcsak a Mocznik-fále mustár, 
hanem az ugyancsak ott előállított ubar-
ka-, paradicsom-, töltött- és saláta-
paprika- meg egyéb konzervekkel men-
tesíti e kitűnő gyár, a mai háziasszonyok 
srondíf't 

PESTI KIS KALAUZ 
P H Ö N I X 

k u t y a k o a m e t i k a 
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H O T E L . 
I S T V Á N K I R Á L Y I 
Budapest, VI , Podmaniczky-utca 8 
Távirati cím - HOTELIST, Budapest 

Tele fon : 20-2-43, 29-4-34 
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Meghívjuk e héten 
Fellegi Andorné, Szeged 

előfizetőnkel h á r o m napra Buda-
pestre és felkérjük, hogy megérke-
zésének pontos idejét a szálló igaz-
gatóságával közölni szíveskedjék ! 

Budai kutyafürdő 
Szakszerű 
trimmelés. 

Kutyapenslo 
Idomítás. F ü -
rösztés. Nyírás 
fertőtlenítés. 

Drótszőrű foxik, skót és 
sealyham terrierek el-
adók. II. Marglt-körút 56 

Tele fon: 52-7-61 
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UafasUk 

Szemfelszedés gyorsan, 
jól, olcsón. — »Szemfel-
szedő«-üzem, Akácía-ufoa 
61. (Király-utcánál . ) 

TYÚKSZEMEIT 
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SZŰRVE, 
REGÉNY 

R T A 

cJCuwjadíjfánc^ 
(3. folytatás) 

A falusi fiatalember meg sem nézte a nőt, aki olyan szőke volt 
és fehér, mintha egy liszteszsákot púdereztek volna ki. Csak puha 
húsának melegét érezte a nyakán. Es a lehelletét, amely megint 
eszébe juttatta apja boltját. A lány az előbb egy pohár likőrt ivott 
és a lehelletének köményes illata volt. Ezzel a szaggal telt meg ott-
hon is a bolt, amikor a jegyző kicsavarta az egyik nagy flaska üveg-
dugóját és sajátkezüleg töltött kupicájába a lengyel »kümmelc-ből, 
ahogy az üveg vignettájára volt tintával ráírva. 

Nagyon rövid ideig tartott, amíg Nellike átölelve tartotta a fiú 
nyakát. De Leó számára esztendőkké nyúltak ezek a pillanatok. Egy-
szerre kigyullt és csonttá fagyott. A vágy és a borzalom, amely e 
vágy nyomán ébredt, harcra kelt benne. Micsoda harc! Háromezer év 
erkölcsi tanítása és a pillanat csábító szédülete. Milyen szörnyű vá-
laszút! Hogyan is próbáltatja meg Jehova ilyen keményen egy fiatal 
szolgáját, akinek még alig serked a bajsza?! Es ez hát az asszony? 
Ahogy hozzája hajlik és átfonja meleg karjával a nyakát. Amint mel-
léje bújik, hogy látszik elől, ruhája derekának mély kivágásában a 
fehér batisztzsebkendő, amelyet keblének halmai közé dugott. 

Milyen az asszony? Edes? Keserű? Az asszony rettenetes, akár 
a szesz. Menekülni kell tőle és menekülni a vágytól, amely szörnyű-
séges és elveszejtő. Ki az az ördög, akinek az ilyesmiben gyönyörűsége 
telik, amikor olyan mennyei örömök vannak, mint például a dardlinál 
fölírni a hamis tercet a táblán. 

A fiú káprázatot érzett a'fülében, mintha ezüst ötkoronások penge-
nének. Kínjában számolni kezdett. És amíg a lány ott lógott súlyos, 
parfőmös karjaival a nyakán, két öttagú számjegyet szorzott össze 
egymással. 

Közben pedig úgy elsápadt, olyan fehér lett, hogy a szeplői szinte 
aszfalt-színűén tűntek elő az orra körül. 

A kereskedő megijedt, hogy valami baja történt a praxijának. Fe-
kete kezének energikus mozdulata elparancsolta a magas sarkain 
tovakopogó Nellikét. 

A fiú felé fordult: 
— Mi baj* Leó? Csak nem lettél rosszul? 
A fiú könyörögve szegezte pillantását a főnöke arcába, mint aki 

szenved, hogy nem tud engedelmeskedni valakinek, akinek pedig min-
denben engedelmeskedni szeretne: 

— Nincs semmi b a j o m . . . Csak én még soha nem csináltam ilyes-
mit . . . — nyögte ki végre. 

A kereskedő megszeppenve vette észre, hogy milyen mélyre nyúlt 



és milyen indulatokat kavart föl a fiú lelkében. Tehát félre akarta ütni 
hibáját, ahogy tréfásan mondta: 

— No hiszen! Mindnyájan férfiak vagyunk és mégis csák el kell 
kezdeni egyszer! 

A falusi fiatalember föllázadt erre a tréfára. Eszébe jutott minden, 
amit otthon tanult és látott. A nővérkéi. Fehér menyasszonyi fátylai-
ban az anyja. A jegyző lányai. A kis iskoláslányok Miskolcról. Ma-
zsolaszín-szemében dac villogott, ahogy a főnöke arcába mondta: 

— Igen, de én nem itt szeretném elkezdeni, az egész világ előtt. 
Es nem is ezekke l . . . 

Ezzel a két mondattal azonban már el is fogyott belőle a szemé-
rem által fölébresztett erő. Elpirult, elszégyelte magát, lesütötte a 
szemét, reszketve várta, hogy most majd lesújt rá szemtelensége miatt 
gazdája haragjának villáma. Éppen fordítva történt. 

Mint az iszap alól a tiszta víz, minden jó fölbuzgott a kereskedő 
lelkében. A család, a vallás. Bűntudatot érzett, szégyent, szeretetet. 
Gyöngéden megveregette szőrös kezével a praxija arcát: 

— Derék fiú vagy, fiam. Eridj haza. Es ha kérdezik, hogy hol vol-
tál, mond meg, hogy velem dolgoztál hajnalig az üzletben. 

Ezen a területen már otthon volt a kis Spitz, akár a macska a 
háztetőn. Nem kellett neki magyarázni semmit. Mazsola-szeme intelli-
gens fényben ragyogott. Csak orrának egy kis fintorával válaszolta, 
hogy megértett mindent. 

Fölállt. A kalapját, amikor bejöttek, a földre tette a széke alá. 
Lehajolt a kalapjáért, meghajolt a gazdája előtt, meghajolt a kasszír-
nőnek, a »kis Poiák«-nak, még a főpincérnek is alázatosan biccentett, 
azzal zavartan kisurrant a kávéházból. 

Az utcán megállt. Furcsa dolog. Egyszerre nagyon sajnálni kezdte, 
hogy kijött, hogy otthagyta azt a gőzös, nehéz, édes és keserű illatú 
helyet, amelynek szaga hasonlított kicsit annak a kenőcsös skatulyá-
nak a szagához, amelyből a családja kenegette télen fagyott kezét. 

Odament az ablak üvegtáblájához. Orrát a hideg üveghez nyomta 
és az összehúzott függöny egy kis résén keresztül visszaleskelődött a 
kávéházba, ahonnan kijött, vagy talán inkább kimenekült. 

í g y messziről nem tünt olyan borzalmasnak a dolog. A bűnt egy-
szerre távolivá tette az üveg hidege. Veszély nélkül lehetett sóvárognia 
kifestett nők után. Amint lassan mozogtak, lustán; kövér halak az 
akváriumban. Nyugodtan lehetett irigyelni a főnököt, aki most már 
nem egyedül ült. Három lány is volt már az asztalánál. Közöttük az 
a szőke, aki az előbb az ő nyakát ölelte. Most a főnök vállára támasz-
kodott és mosolygott. A fiúnak ez fájt. Első villámát érezte a félté-
kenységnek. Majd lassan-lassan, minden más érzése fölé tiszta, büszke 
hullám hatalmasodott. 

Fölfogta, diadalmasan érezte, mint valami győzelmi mámort, hogy 
az ő fagyottkezű, deres-vörösszakállú édesapja otthon, a petróleum-
szagú, kis falusi boltban mennyivel különb, mint ez itt, ez a bika-
szemű, kártyás, fekete »főnök«, aki most, íme, megint kigombolja a 
mellényét, mintha félne a gutaütéstől. 

II. 
Mi az hat esztendő! Semmi. Elszáll az idő, mint a madár. Spitz 

Leó úgy érezte, mintha csak tegnap lett volna, amikor először jelent 
meg a Newyork kávéházban. Pedig mi minden történt azóta?! — 
Praxiból a cég első könyvelője lett. »Kis főnök« — ahogy a boltban 
nevezték a segédek. 



Húst szedett magára, megerősödött. Mérték után csinált ruhája 
volt. A bal zsebében ezüstsarkú bőrtárca. A tárcában papírpénz. 
Néha százasok is. 

Hatalom lett belőle a boltban. Észrevette a konjunktúra változá-
sának finoman hajló irányát. A cég a játékáruról, az ő tervei szerint 
áttért a porcellán- és üvegkereskedésre. 

Ahogy mondani szokták: Leó »ráült« a főnökére. Ábrahám Jenő 
most már mindenben hallgatott a huszonötéves fiatalemberre. Cso-
dálta szívósságát, kegyetlcin akaraterejét. Az irgalmatlan, piros fényt, 
amely összegyűlt a fiú mazsolaszín szemében, az élet minden éles és 
veszélyes pillanatában. 

Most már nem ő kártyázott. A fiú játszott. Hidegen, pontosan, 
elszántan küzdve minden porszemnyi előnyért. Most már ő ült Leó 
háta mögött, forró, bika lehelletével a nyakába fújva. Es ha vesztet-
tek, önmagát okolta. A fiúban nem lehet hiba. Olyan, mint a jég, 
félni kell tőle, amint sovány kezével a kréta után nyúl. 

Próbálta elhitetni magával, hogy a »gyerek«, az ő keze alatt nőtt 
meg ilyen kemény és okos emberré. De nem ment. Erezte, tudta, hogy 
Spitz Loó a sajátmaga tehetségéből, a faluról hozott erőtartalékból lett 
az — ami. ö nem segített neki, talán még inkább akadályozta léha, 
lusta és hazárd természetével. 

Leónak most már nem volt szüksége a hazulról küldött liba-
csomagra. Az üvegfalú, nyomorult kis szobából is elköltözött, a főnö-
kéhez. Nála is evett. Rendes »tiszta« kosztot. Libát, diós és almás csu-
kát. Szent süteményeket. Húsvét táján, amikor a cseléd odavitte ágya 
mellé a kávét, a pászka belé volt már tördelve a csészébe. 

Ábrahám Jenőnek volt egy tizennyolcesztendős leánya: Teréz. 
Terézt otthon Tincsinek hívták. Elég jóalakú, feketehajú leány volt. 
Sötét szeme egy kicsit kancsal. A bőre olyan, mint a nagyon világos 
kapuciner. Krémszín nyakában korall gyöngysort viselt. A kisujján 
vékony, velencei gyűrűt, amelyet egy miniatűr szerecsenfej ékesített. 

Tincsi szerelmes volt Leóba. 
Szerelmes volt minden idegszálával, egész életerejével. Imádta a 

haját, a fülét, a szemét, az orrát, a száját, a szeplőit. Imádta hideg és 
szótlan modorát. A bibliabeli vőlegény volt Tincsi számára Leó. Nem 
is ismert jóformán más férfit. Akkor még nom voltak mozik és bárok. 
A színház magasságáig pedig még nem értek el Ábrahámék. Egész 
nap otthon ült Tincsi. Takarított, főzött, stoppolt és stikkelt. Három-
negyedegykor azonban mindig félbeszakította a munkáját, hogy meg-
mosdhasson, mert friss arccal akart az ebédlőasztalnál ülni, amikor 
az apja Leó kíséretében egy óra öt perckor hazaérkezett. 

A fiatalok alig néztek egymásra. Ha a tekintetük néha össze-
akadt, mind a ketten zavarba jöttek. Csókolózásról szó sem lehetett. Be-
szélgetésről is alig. A kereskedő felesége mégis hamar megállapította 
a diagnózist: 

— Tincsi bele van őrülve ebbe a fiúba! 
Ábrahám Jenő hallgatott. Eszébejutott, hogy néhány évvel ezelőtt 

a fiú milyen utálattal utasította vissza »azoknak a nőknek« a köze-
ledését. 

Ennek az emléknek most egyszerre rendkívüli értéke támadt. 
Pláne, hogy a f iú azóta sem változott meg. Nincs neki »nő dolga«. 
Abszurdum; de ez a fiatalember talán még mindig ártatlan. 

Este volt éppen. Mind a ketten a házastársi ágyban feküdtek, a 
dupla dunyha alatt. 



— A fiú nem rossz parti! — mondta hosszú hallgatás után a férfi. 
Most az asszony kezdett elgondolkozni, összegyűjtött emlékezeté-

ben minden adatot, amely Leó családjára vonatkozott. Az apjára, az 
anyjára. A legidősebb nővérére, aki azóta már férjhezment. Az összes 
nagybácsikra és nagynénikre, akikből csak egy foltot tudott maga elé 
idézni. 

Végre megjegyezte: 
— Elég jó család. De nincs semmije sem! 
— Van jövője! — válaszolta némi büszkeséggel a kereskedő, mert 

arra gondolt, hogy ez a jövő nála van, az ő üzletében, amely naggyá 
növesztheti a fiatal vőlegény jelöltet, igaz, hogy közben maga is föl-
virágozhat az energikus fiú keze alatt. 

* 
A mátkaság ideje alatt a fiatalok életében alig történt valami vál-

tozás. A vőlegény, ahogy lenyelte délben a falatot, felállt, elbúcsúzott. 
Várta a feketéje a kávéházban a törzsasztalnál. És várta a partija. 
Spitz Leó minden ebéd után hat rádli alsóst játszott a Newyorkban egy 
ékszerésszel. Meg volt a rendes asztaluk, az új Piatnik-kártyát a pincé-
rek a nevükkel megjelölve eltették számukra egyik napról a másikra. 

Maga a jövendőbeli após sem engedte volna el jövendőbeli vejének 
ezt a partit. »Bent volt« felesben a fiúnál. Olyan édes volt gibicelés 
közben elszundítani a hátamögött a széken. Elszundítani, fölrezzenni. 
Csak úgy, félig nyitott szemmel végignézni egy-egy partit. Esik-e az 
összes aduhoz a felső? Vagy meg lehetett-e csinálni az abszolútot? Hi-
szen ez érthető. Mekkora gyönyör, külön-külön a gibicelés is, meg az 
alvás is, hát még micsoda élvezet egyszerre csinálni mind a kettőt, a 
duruzsoló kártyaszobában, amelynek levegőjét átjárja a feketekávé 
illata. 

Ilyen nagy kávéházi gyakorlat mellett csak ritkán történt meg, 
hogy a fiatalok négyszemközt tölthettek néhány percet, esténként az 
ebédlő magashátú szőnyegdíványán. A menyasszony szemérmesen ült, 
csupa forróság és mandulaszappanillat. Behúnyta a szemét és remegve 
várta, hogy valami történjék vele. Mert volt valami homályos sejtése 
arról, hogy ilyenkor egy és más dolog szokott történni a leányokkal. 

Itt azonban nem történt semmi. A vőlegény messzi, a dívány másik 
sarkába húzódott. És mazsolaszín szemének szögletéből figyelte a meny-
asszonyát. Tetszett neki a leány. Vágyott volna rá, hogy hozzáérjen 
krémszínbőrű, telt nyakához, hogy arcát belétemesse kőszénfényű fe-
kete hajába. De ez a vágy c e m volt túlságosan erős. Le lehetett győzni. 
És a fiatalember le is győzte. Minek sietni? Hiszen a kellemes, kis töl-
tött galamb nem repül el. Csak semmi szabálytalanság. A jövő héten 
érkeznek hazulról az »öregek«. Kedden esküsznek. És utána, este, már 
úgyis teljes férji önérzettel léphet jogaiba, amely jogokat a leány füle 
mögött tervezte elkezdeni, azon a gyöngéden árnyékolt titkos kis zú-
gon, ahová már olyan közel van Tincsi nyaka, apró hajának bársony-
mohájával és telt ajka is, amely fölött szintén sötétedett egy kis finom 
pehely. 

A vőlegény körülbelül olyan lelkiállapotban volt e szerelmi csábí-
tással szemben, mint egy nem nagyon jó gyomrú, féléhes ember, aki a 
megterített vacsoraasztal ©lőtt áll. Hiszen, ha nagyon akarná, vehetne 
egy szelet kenyeret, megsózhatná, megpaprikázhatná, hogy megegye, 
csak úgy étvágycsinálóul, amíg a lakoma elkezdődik. De hát nem teszi, 
félénk is, meg a szabályokat is tiszteli. Inkább vár, amíg az asztalhoz 
lehet ülni rendesen, belekanalaznia a levesbe, úgy, ahogy illik. 



A Spitz-család persze boldog volt a f'iú szerencséje miatt. Boldogok 
voltak, de nem csodálkoztak. Hiszen egészen természetes- dolog, ami 
történt. Ki csináljon karriert Pesten, ha nem a Leó1? 

A boLot pár mapra becsukták, a konkurrens szövetkezet véghetet-
len örömére. Ap egész család felutazott Budapestre, megülni az esküvőt, 
amelyet hosszú és erősen üzleti szellemű levelezés előzött meg a két 
apa részéről. 

Az öreg Spitz nagyon gyámoltalanul hatott Pesten, csizmába kí-
vánkozó nadrágszárával és fagyott, dagadt munkáskezével. Ês a sza-
kálla? A fővárosban már ajig volt valakinek szakálla.. Pláne vörös 
szakálla,. A mama asztmája is keservesen elsúlyosodott az utazás miatt, 
így aztán a falusi házaspár alig mozdult ki Ábrahámék lakásából, ahol 
megszálltak. A leáiniyok meg éppen féltek az utcától. Érdekes, hogy a 
legkisebbik leány nem a bátyjához hasonlított, hanem a menyasszonyá-
hoz. Mintha közeli rokonok lennének Tincsivei, az ő bőre is olyan kapu-
cinerszínű volt, a haja olyan fekete, a szeme olyan sötét, a keble olyan 
feszülő. Még talán ő is kancsal volt egy kicsit a sok szemérmes szemle-
sütéstől, akár jövendőbeli sógorasszonya. 

A pesti kereskedő egyszer elcsábította az öreg Spitzet, hogy men-
jen vele a kávéházba. El is jutottak a Newyork ajtajáig. De a falusi 
ember nem akart bemenni. Csak benézett a fényes, tiszta tükörüvegen 
át. Aztán megcsóválta a fejét: 

— Nem, Jenő. Nem megyek be. Nem való vagyok ilyen fényes 
helyre! 

Leó főnöke és apósjelöltje vérmes bikaszemét — amelyen már va-
lami hályogosság ült a közeledő gutaütés miatt — a falusi emberre 
fordította. Nevetett. De nem csábította túlságosan. Csakugyan a rőt-
szakállú öreg, fagykenőcsös kezével, kaftánszerű kabátjával, nem való 
volt az ilyen »fényes« helyre. 

Megfordultak és elmentek egy kis kávémérésbe, a Dohány-utcában, 
ahol Leó papája még mindig arcátlanul drágának találta a kuglófot. 

Leó imádta a családját. De már egy kissé kinőtt a familiából. 
Rémülten konstatálta magában, mint a legsötétebb bűnt, hogy unja a 
nővérkéit és a papáját. Sőt még a mamáját is unja, szegényt. Csak 
nem ülhet egész nap a mamája szoknyáján egy felnőtt ember. Igaz, 
hogy a szíve megtelik érzéssel és gyönyörűséggel, amikor a mamája 
megcsókolja. Viszont nem lehet egész nap csókolódzni. Ezért boldog 
volt, amikor valami ürügy alatt elmehetett hazulról esténként. 

Hiszen szép a családi élet. Edes és szeretett szülők körében, kéz a 
kézben a nemkülönben szeretett menyasszonnyal, aki csillagszemét 
nem veszi le az emberről. De öt percig szép, tíz percig szép, jó; szép 
egy kerek óráig. Hanem egy egész este, nyolctól éjfélutánig?. . . Az 
ilyesmi szörnyű, nyomasztó az olyan modern ritmusú fiatalember 
számára, amilyenné Leó fejlődött. Az apja falusi bölcsességét már 
túlhaladta. Irtózatos volt hallgatni, »szegény mama« szuszogását, 
ahogy a levegővel viaskodott az asztalnál. Es a kis menyasszony keze 
is elvesztette a hosszú használatban villanyos varázserejét. 

Végül is a f iú úgy engedte ki a tenyeréből a lány szerelemtől át-
zsírosodott, meleg kezét, mint egy közömbös tárgyat. 

A kávéház járt a fejében. Fényes falaival, csavart oszlopainak 
bibliaszerű pompájában, ragyogásával, zsivajával, kártyájával és 
üzleteivel. A sok szabad emberrel, akiknek ebben a drága időben nem 
kell otthon ülni, családi körben. 

Fölállt. Megnézte az óráját: 
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— Kilenc. Nekem muszáj lemenni a kávéházba. Randevúm van a 
bécsi emberünkkel. Holnap továbbutazik. 

Ábrahám Jenő kerekre nyitotta felhősödő, diókompót szemét, 
mintha valami roppant fontos hírt hallott volna: 

— A Gelb reggel elutazik?! — kérdezte megdöbbenve. 
— Igen! — felelte röviden Leó és már gombolta is a kabátját. 
A kereskedő fölpattant: 
— Akkor én is veled megyek. Nekem is muszáj beszélni vele. 
Az öreg Spitzné ziháló csókot nyomott a fia arcára: 
— Ha üzletről van szó fiam, akkor menj. De ne gyere későn haza! 
Spitz, vörös-deres szakállát simogatva mormogta: 
— Agyonstrapálod magad! 
A fiú hallgatott, de jövendőbeli apósa helyette is sóhajtott egy 

nagyot, mintha azt mondaná, hogy: »Hja bizony, ilyen cudar kemény 
az élet idefent Budapesten. Itt más munka van ám, mint odalent 
fa lun . . . « 

Elmentek. 
Es félóra múlva ott ültek mindketten a tubákbarna kártyaszobá-

ban. 
* 

Bámulatos, hogy milyen gyorsan elhízik némelyik asszony. Tincsi 
még nem volt egy esztendeje Spitzné és már alig lehetett ráismerni 
benne a régi ragyogó szemű, feszes, friss, mandulaszappanillatú leány-
kára. Tíz hónap alatt tizenöt kilót bízott. Eltűnt a nyaka, a dereka és 
a bokája. A haja elveszítette fényét, az orra teli lett mitesszerrel. Es 
az ajka fölött veszedelmesen megvastagodtak azok a finom, fekete 
bársony-pelyhek, amelyek oly igézőek voltak egy esztendő előtt. 

Majdnem gyereke lett, aztán mégsem lett. Ez is megviselte. Feküdt, 
kávézott. Főzött és kóstolgatott a sparherdnél. Tarka, lompos barket-
slaírokban járt, papucsban. Mert a lába is meghízott szegény asszony-
kának, nem tudta viselni régi cipőit. 

Hallgatott és szenvedett. Ügy érezte, hogy a férfi, aki egy éjszaka 
kinyitotta előtte a fájdalom és a mennyország kapuit, nem szereti. 
Kereste magában a hibát, hogy miért nem szeretik? Es eleinte meg-
próbált hadakozni a végzet ellen. A haját megmosta szalicilos szap-
pannal. Küzdött a mitesszereivel, egész délelőtt, amíg az ura hivatal-
ban volt, kénhabot tartott az arcán. Nem ment semmi. A férfi ma-
zsola-szemében egyre jobban meglátszott a közöny, sőt az ellenszenv, 
í g y aztán az asszonyka feladta harcát. Bánatában rettenetes nagyokat 
evett. Mint egy teli fazék, az emésztéstől elnehezedve és elálmosodva 
ült az asztalnál. Olyan tompa volt már, hogy nem is fájt neki, amikor 
a férfi felállt és a fogpiszkálóval szája szögletében, kiment az előszo-
bába. Nem is köszönt. Abból lehetett tudni, hogy már nincs otthon, 
amikor becsapódott az előszoba ajtaja. 

Az asszonyka türelmes teremtés volt. Es különben is benne volt 
családja szellemében, hogy a nő semmi, a férfi minden. Belenyugodott 
volna tehát, hogy az élet boldogsága, számára mindössze az a nyolc-
tíz nap volt, az esküvőtől a második hét közepéig, ameddig a férje, ha 
gyöngédséget nem is, hát legalább mohóságot mutatott iránta. Bele-
nyugodott volna mindenbe, ha nem él benne egy rettenetes gyanú, a 
féltékenység őrjítő kínjával gyötörve. A férfi azért nem szereti, mert 
mást szeret. Más nő az, akire kigyúl mazsola-szemének fénye, akinek 
derekát csontos ujjaival megfogja. 

Leó éjfél után, egy óra körül járt haza. Az asszony mindig meg-



ts 
várta, a vekker ott ketyegett éjjeliszekrényén. A férfi nem szándéko-
san vigyázott, de a természetétől fogva csöndes és óvatos mozgású 
ember volt, nem ütött tehát zajt, amikor benyitott a hálószobába. De 
az már kíméletlenség volt, hogy a nagy vil lanyt gyújtotta meg. Igaz, 
hogy az asszony nem aludt, de alhatott volna. A fény elárasztotta a 
szobát. Tincsi felült az ágyban, a haja boglyas volt, az arca kövér, 
mintha fogfájástól lenne megdagadva. Nem beszéltek egymással. A 
férfi rá se nézett a feleségére. Csak az asszony nézte hangtalanul az 
urát, amint vetkőzik. Ahogy a ruháját pedánsan összehajtja és székre 
teszi. Ahogy az óráját, tárcáját, aprópénzes berzlijét és zsebkését ki-
rakja az éjjeliszekrény márványára. 

Az asszony kövér arca nem árult el semmi indulatot. A homloka 
is kövér volt, az orra is, a szempillája is. Mintha valami lárva lenne 
rajta, közömbösen nézett fogfájósszerűen felfújt arcaival. Pedig közel-
járt hozzá,, hogy feltérdeljen az ágyban és kétségbeesetten felsikoltson: 

— Nézz már rám! Hát olyan utálatos vagyok, hogy nem is tudsz 
rám nézni?! Mondd, olyan gyönyörű az a »másik«, akit szeretsz?! Olyan 
csábító?! Mindig azt fogod szeretni» még akkor is, ha nekem gyerme-
kem talál születni majd?! . . . 

* 
A fiatalembert csakugyan elcsábította valami a feleségétől. De 

nem élő személy, nem másik asszony. A kávéház csábította el. Hogy 
egészen .őszinték legyünk, az ifjú férjnek már a harmadik napon, már 
a másodikon. Isten bocsássa meg neki, már a paradicsomi éjjelen 
eszébe jutott a kávéház. 

Éjféltájt lehetett. A felesége ágyának a szélén ült. Tincsi még 
friss volt, fiatal. Mint az áldozati gödölye, úgy nézett párnájáról a 
férfiúra, aki régi életét összetörte és új élettel ajándékozta meg. 

Leó visszanézett a felesége szemébe. De csak tisztességből tette. 
Nem is tisztességből — udvariasságból. Voltaképpen elég volt neki 
már az egész ügyből. A torka, az orra jóllakásig megtelt azokkal az 
illatokkal, amelyeket az asszonyi test közelléte jelent. A parfőmjének, 
púderjének, hajának ós bőrének édeskésen fülledt szagával. Ezekben 
a pillanatokban jutott először eszébe, hogy jó volna telitüdővel szívni 
egyet a kávéház füsttel teli, férfiasan szabad levegőjéből. — Mézes-
hetek! — Igen, hiszen mézesek. Talán túlságosan is mézesek és vas-
tagok. A férfi háromórai nászéjszaka után már úgy vágyott a kávé-
házba, mint ahogy egy nehéz ebéd végén szeretne valaki bevenni egy 
kanál szódabikarbónát. 

Pedig Spitz Leó nem volt sem cinikus, sem rideg természet. Csak-
hogy túlkorán és túlkemény élet után ismerkedett meg a kávéház gyö-
nyöreivel. A falusi bolt után, ahol enyves légypapírsüvegek álltak a 
polcokon, a kopár iroda tintafoltos íróasztala és székének rongyos ülő-
párnája után, mindjárt a legpazarabb kávéházat kapta be tükreivel, 
márványaival, pácolt cédrusaival. A nikkel tálcával és az ezüstka-
nállal. A tiszta csészével, a kis ibrikekkel a csésze mellett, a tejjel, a 
feketekávéval. Azt a kis, miniatűr vödröt a tálca sarkán, a habbal, 
a kockacukor tányérkáját. A hatalomnak, kényelemnek és bőségnek azt 
a világát, amelyet ki lehet fejezni ezzel az egyetlen mondattal: 

»Kérek egy langyos, félbarna kávét, szűrve, habbal!« 
Sikere volt a kávéházban. Nyert a kártyán. Pozícióra tett szert. 

Mint üzleti eredményt könyvelte el magában, hogy ezen a helyen hi-
tele van. Egyszer próbára tette a főpincért, kölcsön kért tőle tréfából. 
A főpincér habozás nélkül elővette belső zsebéből nagy tárcáját: 



— Mennyit parancsol, Spitz úr?! 
A fiatalember nevetett. Nem paracsol semmit. Csak próbára akarta 

tenni a főurat. 
_ A pincér valósággal megsértődött. Miért van itt szükség próbára? 

Spitz úr talán kételkedik az ő emberismeretében? — Hiszen világosan 
láthatja a vak is, hogy Spitz úr olyan egyéniség, aki komolyan veszi 
a tartozásait. Aki »jó pénz«, mintha az Angol Banknak adna az em-
ber kölcsön. Most láthatta, hogy »rá számáthat Spitz úr!« 

A kis jelenetnek tanuja volt Ábrahám Jenő is. És boldogan, széle-
sen nevetett a fiú sikerén. Mert ebből a sikerből rá is sütött valami 
dicsfény. Milyen kreditje lehet neki, — magának a főnöknek?! — ha 
fiatal alkalmazottjának ilyen hitele van! Holott a dolog úgy állt, hogy 
a főpincér sokkal szívesebben adott volna kölcsön Leónak, mint a 
gazdájának. A kereskedőt a kávéház személyzete, ha alapjában pénze-
sebb is volt, a »nehézkezű«, lusta fizetők csoportjába osztályozta. 

A kávéházi érvényesülésnek még sok ilyen apró jele töltötte meg 
a büszkeség gázaival a fiatal törzsvendég kebelét. Például igen sokat 
jelentett az, hogy akármikor jött, azonnal kapott kártyapartnert. Pe-
dig nagyon jól játszott, veszedelmesen, a szerencse fia volt, akitől félni 
kell. De hát a kávéház többi kártyamatadorját sem a gólya költötte. 
Kemény legények voltak azok is. Akik a »tudománytól« nem féltek. Az 
volt a fontos, hogy az »adósmaradás« kínos szertartásától nem kellett 
tartani »a Spitzel« kapcsolatban. Az bizonyos volt, hogyha veszített, 
Leó mindig fizetett. Nem rimánkodott mesterekért. Nem akarta »hol-
nap folytatni« a partit. Leszámolt ridegen, pontosan. 

A pincérek hamar megtanulták a szokásait. A kávéját hajszálnyira 
olyan hőfokon és olyan színárnyalatban tették eléje, ahogy megkí-
vánta. A hivatásos pumpolók mély alázattal köszöntötték, mint a ka-
tonaságnál az őrmesterek a fiatal tiszteket. Átengedték a széküket, 
gyufát adtak, ha rá akart gyújtani. Pedig a szilárd fiatalember nem 
volt könnyen megvágható, sőt majdnem megvághatatlan volt. Hibás 
portékának tartotta a kölcsönkérőket. Pechet érzett bennük, nem bo-
csátotta őket közel magához. Még a kibicei közé is csak aktív embere-
ket engedett. És ha néha-néha mégis odavetett egyik-másik öreg rimán-
kodónak egy koronát, nem irgalomból tette. Nem irgalomból, hanem 
babonából. Mert a lelke mélyén kiirthatatlanul élt benne a babona. 

"Ügy érezte magát a kávéházban, mint Napoleon a táborban, kato-
nái közt. Mindent ismert, hatalma volt a dolgok fölött. És miután a 
kártyaszobában már nem volt fölfedeznivaló a számára, leszállt a 
mélybe. 

A mélybe, a Newyorlc ragyogó földszintjére. Ahol a tarka, kevert, 
elegáns és színes közönség tolongott. Nézett, figyelt, gondolkozott. És 
lassan-lassan kezdett előtte kibontakozni annak a nagyvárosnak társa-
dalmi képe, amelyben élt. 

Üj embereket ismert meg, akiknek igyekezett a veséjébe hatolni. 
Végre egy nap megtörtént vele az az esemény, amely jogérvényesen a 
kávéház legfelsőbb rétegébe emelte. Egy baritonhangú álhírlapíró, 
hosszít ostrom, majd egy végső, heves attak után kölcsönkért tőle húsz 
koronát. A fiatalember mazsolaszín szeme megreszketett az izgalomtól. 
De miután mégsem volt elég idős és edzett hozzá, hogy a régi bajnok 
támadását visszaverje — odaadta a pénzt. De viszont ezzel a summával 
végkép lezárta a hasonló merényletek sorát. Mintegy megfizette örök 
jogdíját annak a, gőgnek, hogy a baritonhangú Hirtelendy úr szemé-
lyén keresztül élete végéig megvethesse a,z egész »bohém világot«. 

(Folytatjuk) 



APRÓHIRDETÉSEK 
31 Színházi Glet apróhirdetési dija szavanként 15 fillér, álláskere 
soknek 10 fillér. Csehszlovákiában 1 kc., Jugoszláviában 1.50 dinár, 
Romániában 5 lei, Musztriában 25 garas, ^Németországban 15 
pfening, Franciaországban 1 frank, Olaszországban 70 centesimo, 

az ügyesült Stllamokban 5 cent 
Nemzetközi bélyegcsererovatban egy beiktatás 951— (3 int. coupon) 

LwtJlfzís 
Huszonötéves, középmagas, kar-
csú, vörösesbarna úriasszony 
tisztességes ismereségét ke-
resi, intelligens, elegáns, úrl-
pozlclójú, harmincas úriember 
személyében. »Sweethcartx jel-
igére. 
Melyik ker. úriember cserélné 
ki gondolatát messze dé en élű 
úrileánnyal? Az írjon »Sivatag 
árvája« elmen Jeligére a fö-
kladóba. 
Peugeot Levelét késve kaptam. 
Kimondhatatlanul fá j ez a fél-
reértés, hiszen úgy szeretem, 
ahogy Maga engem. Csak sze-
mélyesen tudnám ezt blzonyl-
'.ani és mindent megmagya-
rázni. Csókolom addig isi És 
látni szeretném. 
DrágáinI Ne Így! Ne nyúljon 
amúgy is sebes szivemhez. Kö-
zölhetné biztosabb levélcímét? 
Jeune français, bien sous tous 
rapports, cherche dame ou de-
moiselle mêmes conditions, In-
dépendante, en vue mariage. 
»M. des Cinq Fermes.« 

Tizenöt éve élek már Ameri-
kában és most feltámadt ben-
nem a sóvárgás a hazai hang 
után Tervező mérnök vagyok 
egy nagy princetoni gyárválla 
latnál, 86 éves, magas, szűke, 
kisportolt nűtlen férfi, keresek 
egy édes, jószívű kis pesti an-
gyalt, aki levelezne velem. Azt 
hiszem egy megértő szív le 
tudja küzdeni ezt az ór'ási tá-
volságot is. A Színházi Élet ki-
adóhivatala továbbit számomra 
»Melegazivfi jenki« jeligéjű 
fényképes leveleket. 
Magai, szép, kimondott úri-
leány megismerkedne keresz-
tény va'lású magas úrral, aki-
vel szórakozni és társaságba 
járhatna. Leveleket »Plátó« jel-
igére. 
30 év körüli tánc- és korcso-
lyapartnert keresek, viszonzá-
sul franciára tanítanám. Vá-
laszt telefonszámmal, ha van 
»Farsang« jeligére a főki-
adóba. 

Melegszívű nett vidéki úriasz-
szony 40—50 éves igazi gentle-
men JópaJtást keres »Diszkrét« 
jeligére kiadóba. 
Szórakozópartnert keres egy 
jómegjelenésü fiatalember 18— 
24-ig. »Szőkék előnyben« Jcl-
igére. 
üszodapartnert keresek füg-
getlen úriasszony szemé'yében. 
Hetenként kétszer »Sport-
mann«. 
Hódmezővásárhelyi, bia'iosexisz-
tenciájú fiatalember, 28 éves, 
keres Jótollú, vidámhangú pesti 
levélpartnert. Szeretném levélbe 
önteni érzéseimet, rajongáso-
mat a szépért, a jóért, a jövőre 
valósággá váló fővárosi életért. 
Karcsú, szőke kislányok Írja-
nak »Vidéki orvos« jeligére e 
lap szerkesztőségébe. 
25 éve» zongoratanárnő vagyok, 
bronzvöröshajú, zö'dszemü, 
nnmesak a komoly zenét, de a 
táncot is nagyon szeretem. Le-
veleznék komoly diplomás kor-
rekt úrral, teljes névvel »Csak 
tölttnk függ« jeligére a Szin-
házl Élet Boltjába. 

féciei Ucces 
Melyik intelligens, komoly és 
jólelkű izr. úr akar ja egy Jó-
menetelű üzlettel e'foglalt nö-
vel a jövő boldogságát meg-
alapítani? 88 éves, izr., 3 éve 
özvegyasszony vagyok, ki Is-
meretség és társaság hiányá-
ban ezúton próbálom megta-
lálni azt az urat, aki egy szép-
nek mondott, az üzletnek é'ó 
özvegynek nemcsak jó férje, 
hanem 6 éves kisfiának sze-
rető apja is lenne. Megélhetése 
biztosítva van. Lehetőleg fény-
képes és teljesclmü leveleket 
Fényképet kívánatra vissza-
küldöm. »Keresem a régi bol-
dogságom 1935« jeligére kiadó 
továbbit. Közvetítők kizárva. 
30 éve», csinos, intelligens izr. 
jóravaló úrileány kere'i egzisz-
tencával bíró komoly úr isme-
retségét házasság céljából. 
Teljes című választ »Hatezer 
pengő és bútor« jeligére. 

20 éves húgom részére keresek 
elsőrendű szűcföt, vagy nöl-
szabót benösüléssel. »Szűcs-
mester« jeligére a kiadóhiva-
talba. 
30.000 pengő» ingatlannal, üz-
lettel Izr. úriasszony hasonló 
anyaglakkal 60—60 év körüli 
izr. úr ismeretségét keresi há-
zasság céljából. »Szép otthon« 
Jeligére. 
Téli esték hangj la tá t bizto-
sítják gramofón és sláger-
lemezek, használtan meglepő 
olcsó árban. Központi Géprak-
tártól, Rákóczi-út 80. Udvar-
ban. Lemezcsere. Müvészleme-
zek. 

T-etcstyel lucu 
Alléiban levő nyugdijképes 
gazdatiszt elvenné azon becsü-
letes nőt, aki neki hűséges 
felesége lenne. Megbízottam 
Mutnyánszky, Huszár-utca 6. 
Nagyon elfoglalt, komoly eg-
zisztenciával bíró, harminc-
éves Izr. úrifiú ezúton keresi 
életpartnerét. Igénye: nagyon 
csinos, filigrán, superintelll-
gens, zongorázni tudó, abszolút 
úrileány. Anyagiak nem fonto-
sak. Teljeseim« leveleket: 
»Doctor juris« jeligére kér a 
fükiadóba. 
Magyar lányoki Törökország-
ban élű oki. vajmester vagyok. 
Leveleznék, későbbi házasság 
céljából Intelligens, jómódú, 
kedves és csinos magyar 
lánnyal. .Fényképes levelet 
kérek^ Clm a kiadóban. 
December 15-én Balatoni vo-
nattal Mamája kíséretében Ke-
lenföldig utazott bájos hölgy-
tő1 csodálója alkalmat kér, há-
zasság céljából ismerkedés le-
hetséges-e. »Fekete gyémán-
tok« Jeligére a kiadóba. 
Amerikai 27 éves. biztos pozí-
cióban lévő fiatalember nő-
sülne. Keresi olyan izr. 18—23 
éves intelligens, jócsa'ádból 
való leányt, akinek szépsége, 
műveltsége és hozománya van. 
Clm: Ciryl Ro»en, 638. West 
160. Str. New-York, City. 
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Jólszltuált 32 éves volt tiszt-
viselő keresi olyan társaság-
beli hölgy ismeretségét, akinek 
révén biztos egzisztenciát biz-
tosíthatna. »Házasság« jeligére 
fokiadé továbbit. 
Ónálló, fiatal vendéglős, saját 
búzában, hozománnyal nő ülne. 
Leve eket »Farsangi esküvő« 
jeligére főkiadóba. 
24 éves, vidéken önálló kalap-
üzlettel rendelkező izr. fiatal-
ember feleségül venne jól ne-
velt, 22 évesnél nem idősebb, 
intelligens izr. úrileányt, némi 
hozománnyal. Komoly érdeklő-
dők írjanak »Somogy« je.igére 
a kiadóhivatalba. 
Előkelő pozícióban lévő magas, 
fess, vagyonos, evangélikus 
földbirtokos, főváros melletti 
szép otthonnal stb. keresi há-
zasság céljából impozáns, ma-
gas, telt-karcsú, elegáns, rep-
rezentálni, zongorázni tudó, 2d 
év körül gentry szépség isme-
retségét. Teljes eimü amateur 
képes leveleket — hozzátartozók 
útján — »Erdőt, mezőt, utazást 
kedvelök« jeligére a kladóblva-
tal továbbit. 
Az úriközönség találkozóhelye 
Stück-cukrászda, Andrássy-út 
92. (Körönd). 
Művirág disztoll fejdísz ere-
deti különlegességeket gyári 
árban vásárolhat, készíttethet 
Grosznál, Deák Ferenc-utca 21. 
Udvarban: Telefon: 81-4-01. 

Uá>za$sáQközvctí& 
Társaságbeli legdiszkrétebb há-
zasságközvetités, Doctorné, Ki-
rály-utca 67 (hatvanhét), II. 8. 
Király Színház mellett. 37-8-93. 
Legelőkelőbb köröknek beve-
zetett bázasságközvetitője Dia-
mantné, Dohány utca 68. II. 10. 

Atlàs-ïoçtalUfrzfis 
Állásnélküli férfiakat és nőket 
biztosítékkal, bankgaranciával, 
ingatlanfedezettel legjutányo-
sabban közvetít »Tempó«, Ker-
tész-utca 4, földszint 2. 
Pénztárosnő, tisztviselőnő nagy 
vállalathoz azonnal beléphet, 
biztosítékkal. Tárgyal Univer-
sal, Bálvány-utca 8. féleme-
let egy. 
Portás, irodaszolga nagy üzem-
hez biztosítékkal azonnali be-
lépésre, szorgalmas egyénnek. 
Universal, Bálvány utca 8. fél-
emclet_egy. 
Tanító, ki oklevéllel rendelke-
zik, elmenne házitanítónak. 
Vállalja sUrgösen elemi- és 
polgáriiskolások korrepetálá-
sát. Cim a kiadóban. 
Három nyelven beszélő 20 éves 
intelligens sportlady női sof-
fürnek ajánlkozik. »Ki meri 
rámblznl az életét« jeligére. 

nerg'emez kölcsönző 
VI., Aildrássy-iít 2. Tel. 12-0-37. 

Pénzbeszedöt nagy gyárvállala'.-
keres havi 120 P havi fizetés-
sel. Csakis megbízható egyé-
nek jelentkezzenek. Párszáz 
pengő óvadék szükséges. Lehet 
kezdő is. Vidékiektol vá.asz-
bélyeg. Rottenbiíler utca S/'a, 
földszint. 

Gyermekkertésznő, aki elemi 
iskolát is tanít német és cseh 
nyelven, katolikus, háztartás-
ban is segit, keres elhelyezke-
dést gyermekek mellé. Szíves 
megkeresést kér Marie Kri-
chenbauer, Iglau in Mähren, 
Unter der Stadtmauer 15. 

Fodrásznő. 10 éves gyakorlat-
tal, sürgősen elhelyezkedne 
szerény igényekkel. »Újévre« 
jeligére. 

m f i l d i MVÜZU&U 
Német reálgimnáziumot Nikols-
burgban végzett és brünni tani-
tóképzóiskolai vizsgaval ren-
delkező úrileány gyermekek 
mellé elmenne. Zenéhez éf, 
nyelvekhez ért. Stefanie 
Schwarz, Nikolsburg, Mähren, 
Goisberg 1. 
Német nevelőnőnek ajánlkozik 
sokévi gyakorlattal rendelkező, 
jócsaládból való úrileány, első-
rangú referenciákkal a legjobb 
házakból. A gyermeknevelés-
hez és ápoláshoz kitűnően ért, 
abszolút megbízható. Címem: 
Anna Chab, Praha—Lizkov, 
Dvorákova 22. Telefón: 55-5-75. 
Svájcban és Németországban 
gimnáziumot és egyetemet 
végzett, az angol, francia. ola>z 
nyelvet tökéletesen biró úri-
leány elhelyezkedést keres. 
Sokáig külföldön éltem, mint 
útikisérő is tevékenykedtem, 
a betegápoláshoz is értek. Szí-
ves megkereséseket: Hedvig 
Schmidl, dzt. Brünn, Haupt-
postlagernd;  

21 éves úrileány, ki a német, 
francia nyelvet tökéletesen bír-
ja, zeneértő, gyermekek melle 
ajánlkozik. E g y ' é v i g egy 9 
éves kisleány mellett voltam és 
a különben nagyon nehezen 
nevelhető gyermekkel kitűnő 
eredményt értem el. Inkább jó 
bánásmódra és kevesebb fize-
tésre reflektálok. Edith Löwen-
berger Miroslav, Jizni Morava. 
Okleveles tanítónő, nagyon jó 
családból, gyermekek mellé 
ajánlkozik. A német nyelv taní-
tásában és a gyermeknevelés-
ben nagy gyakorlattal bír. Re-
ferenciákkal készséggel szol-
gál: Ludovica Zuber, Prag 
XVI. Zboravská tr. 22. 
Csehszlovákiából származó 25 
éves úrüeány vagyok, reálgim-
náziumot végeztem és mint ne-
velőnő nagyobb praxissal ren-
delkezem. Az anyanyelven kí-
vül perfektül beszélek angolul 
és franciául, mely nyelveket 
franciaországi, illetve angolor-
szági tartózkodásom alatt sajá-
títottam el. Az említet nyelve-
ken kívül foglalkozom még az 
olasz nyelvvel. Szíves megke-
reséseket: Ria Kuy, Schönlinde 
(Krágná Lipa) Bahnhofstrasse 
45. 

Hanglemez hölcsönzö 
VI., Andrássy-út 2. Tel. : U-0-j7 

Biztos fellépésű, jó megjele-
nésű német nevelőnő, francia, 
angol és Cíeh nyelvismeretek-
kel, kézimunkában és varrás-
ban jártas, zongora és iskolai 
korrepetálást vállal, keres el-
helyezkedést úricsaládoknál, 
január 15-re. Legjobb referen-
ciák. Címe je'enieg: Irmgard 
Wedl, Gräfenberg C. S. R. Al-
tes Kurhaus.  
Egyetemi viz-gával biró, per-
fekt német-angol nevelőnő, jó 
családból, 24 éves, újév utánra 
állást keres. Hilde Schind er, 
Prag XII. Skrétova 5/IV. 
Német gyermekkertésznő é-
nevelőnő, éves bizonyítványok-
kal elhelyezkedést keres. Cí-
me: Herma Rienmüller, Prag 
II. Resnicka-ul. 14. u. p. Bar-
tonova. 
Gimnáziumot és kereskede'mi 
iskolát végzett német neveli 
nő, német és francia ismere-
tekkel, háztartásban és var-
rásban is jártas, állandó elhe-
lyezkedést keres. Iliidé LSwy 
Drahowitz—Karlsbad, Villa 
»Franziskas. ' • 
Német nevelőnői, vagy orvosi 
asszisztensnői állást keres gya-
korlattal biró, angol és c üli 
nyelvtudású 21 éves úrileáuy 
Margitta Hoffmann, Bodeï 
bach, Parkstr. 10. 
Német neve'őnö, aki hosszabb 
ideig egy gyermekkert veze-
tőnője volt és Így gyermekek-
kel való bánásmódban nagy 
jártassága van, elhelyezkedne 
jobb családnál. Marie Senft, 
Komotau, Beethovcnstrasse 
1288. 
Polgári és kere kedelmi I kó-
lát végzett 22 éves, Jó csa'-d 
ból való úrileány német n"vr 
lőnöi állást keres. Ern* 
Mltschke, Bürgstein 91. t>ei 
Haida.  

Távfutás 
Társulásokat, finanszírozó, 
csendes és működő társakat 
legjutányosabban lé relioz a 
»Tempó«, Kert6sz-u. 4, löldsz. 2. 
Színházhoz keresek tőkés tár 
sat. aki 4000 pengővel rendel 
kezik. Pénze biztosítva. Biztos 
üzlet, pénzét maga keze'i. iSiir 
gős« Jeligére fökladó továbbit. 

Qéfucás - utásatás 
Sokszorosítás, gépírás, minden-
nyelvű fordítás »FENTES« Le. 
íróban, II.. Fő-utca 2«. Lánc-
híd mellett. Telefon: 5S-1-3S. 

Hanglemez hötcsönrö 
VI., AnSrássy-út 2. Tel. : 12-0-37 



Írógépet irodájába. Üzletébe, 
otthonába legolcsóbban foie» 
és Dec.-ynél vehet. Alkatré-
szek, kellékek, karbantartás, 
tavítAs legolcsóbban. Akácfa-
utca tizenhárom. Tel.: 44-2-84. 
Gépírást, másolást oldalan-
ként 12 fillérért vállalok, má-
solatokkal együtt. Szíves meg-
keresést »Flott gépírónő« jel-
igére kérem. 
Gépírás oldalanként nyolc fil-
lér. Telcfón: 45-0-80. Erzsébet-
kön» 13. 
Gépirés oldalanként nyolc fil-
lér Lövölde-'.ér 7. II. Telefón: 
45-7-—92. 
Gépírást oldalanként 1» fil-
lérért saját gépen vállalok. Hí-
vásra házhoz jövök. Ugyanott 
gépírások tatást vállal garanciá-
val »Hermes« Gépiroda, Rákó-
czi-út 26. I. 4. 

Vátuto/álú&ciás 
Pszichotechnikai képességvizs-
gálat, pá'yaválasztásl tanács-
adás felnőtteknek, gyermekek-
nek. Sofförképességvlzsgálat 
Indorg Intézet, V., Nádor-utca 
26. 16-1-27. 

Oldatát 
Gárdos. József-utca 26. Masán-
vizseákra. érettségire részlet-
re. olcsón előkészít garancíá-
val. Tájékoztatót kérjen. 
Zsoldos tanintézet legtöbb,m 
készit elő magánvizisgákra, 
érettségire. Dohány-utca 84. 
Telefón: 4-24-47. 
2—11 éves gyermekeknek 
Spielschulo, iskolásoknak cor. 
repetálás. Horthy Miklós út S3. 
Beíratái d. u. 2—5. Telefón: 
58-2-16. 

Különleges zongoraoktatás 1% 
hónap alati, nóták kot-
tából, kotta nélkül, jazz. aka-
démiai oktatás havi 6 pengő-
től. Későbbre szóló jelen ke-
zést »Most kérjük« jeligére a 
kiadóba. 

HAWAI-, TENOH-, PRIM-
GITART, mandolint, benzsót 
Izsó-nál tanuljon. Bezerédi-
utca 10. 

Jazz-zongoratanítáit havi 9 és 
12 pengőért a Színházi ft'et ol-
vasóinak. Elsőrendű Jazz-zon-
gorapedngógusnáJ. F. Pintér 
Allee, Személynök-utea 16. 
II. t. 
Kottanélküli klséretszerkesz-
téses zongoraoktatás felnő.-
teknek garanciával. Magyar 
nóták művésziesen, táncsláge-
rek. Leszállított tandíj. Szücs-
né, Damjanieh-utca 54. 

Kottanélküll zongoraoktatás 
felnőtteknek, önálló kíséret-
szerkesztés. magyar nóták ci-
gányosan, táncs'ágerek, ope-
rák. értekezés délutánonként, 
Kossuth Lajos-utca 6, féleme-
let 8, 

• a • • í i klasszikus 
I n M m hangszerek taní-
1 ( 1 I I tása mérsékelt 

J M I I tandíjjal Szeke-
m m mmmmm r M n « , józsef-

körút 52. Tele-
fón. Hangverseny és Jazzének 
Hangszer- és kottabasználat. 
Ingyenes zenekari és Jazzkó-
rus gyakorlat. 

láuc 
Breltnernél havonta tánctanfo-
lyamok, artista művészképzés. 
Különórák egész nap. Akácfa-
utca 82. 
Guller tánciskolája Horthy 
Mtklós-út 32. Össztánc csütör-
tökön, vasárnap és ünnepnap. 
Tanfolyamok. 
Táncolni tanuljon hangulatos 
essztéacelBkon. Csütörtökön, 
vasárnap legyen szerencsénk. 
Páncél—Brüll tánciskola, Vö-
rösmarty-utca Î5.  
Ha szépen és gyorsan szeretne 
megtanulni táncolni, Iratkozzon 
bo táucintézetüoli kurzusára, 
kezdő haladó, gyakorló eolo. 
nunk állandóan vannak. Rend-
kívül olcsó és részletfizetési 
kedvezmény. Különórák is. 
Haraszti tánc- és mozdulatmü-
vészetí Intézete. 

UeU 
Kénitz Gézáné énekmesternö 
Operastudfójában operát tanuló 
növendékek minden szerepre 
partnert találnak. Réglposta-u. 
1. Te'efoP: 8-36-51. 
Énektehetségeknek lehetővé 
teszi kiképeztetését fővárosi 
énektanár. »Díjtalan énekpró-
ba» ieligére a fokiadéba. 
Bnekoktatást. olasz belcanto 
mó lszer szerint mérsékelt áron 
vállal Németh Anna operaéne-
kesnő. Értekezés Népszínház-
utca 28. hétfőn szerdán és 
pénteken 3—8 között. 

Vlydv 
Berlitz nyelviskolában tanul-
junk világnyelveket. Tanitá«. 
beiratás egész nap. Budapest. 
IV.. Vörösmarty-tér 2, I. em. 
Telefón: 874-69. 
Angol, német, francia órákat 
ad 1 pengőért óránként okle-
veles nyelvtanárnő Csoportos 
jelentkezésnél engedmény. Cím 
a kiadóban. 
Spanyolul tanit, fordításokat 
vállal nagy gyakorlattal ren-
delkező spanyolországi felsőis-
kolát végzett úrhölgy. Megke-
reséseket: »Tökéletes kiejtés': 
je'itfére a kiadóhivatal!« 
Német anyanyelve bécsi úri-
leánynál szebben és jobban ta-
tulhat németül »Mérsékelt 
árak« jeligére a kiadóhiva-
talba. 

Sza6ás - vauás 
Csak elismerten megbízható 
helyen stoppoltassa elszakadt, 
kiégett, molyrágott ruháit. 
Kárpáti Erzsi speciális műtö-
mő, VII., Akácfa-utca 64. 

KRAV8ZNB nőiruhaszalonjá-
ban úrileányok ét uszonyoH 
« felsőruha-, gyermekruha-, fe-
hérnemüszabászatot. varrást tel-
jesen elsajátíthatják. Saját ru-
háikat 1« elkészíthetik. Erzsé-
bet-kőrút 40-42, III. em. 11. 
Ha elegánsan és Jói akar ru-
házkodni, úgy keresse fel- Gás-
pár József úri- és nölszabó Üz-
letét Jánosházán. Üzletek ré-
szér • nölkabátok konfekcioná-
lását is vállalom. 
Sport- és zakóöltönyöket, bun-
dahuzat és télikabátokat a leg-
elegánsabb kivitelben, a legol-
csóbb árak mellett készit. Ja -
vítások, vasalások, átalakítá-
sok Heimlich Jenő, VII., Hárs-
fa-utca 26. 
Szabni, varrni tanulhatnak úri-
asszonyok, leánvok. mérsékelt 
áron. Kiss, Népszinhaz-utca 43. 

Legkényesebb Ízlést kielégítő 
fazón és átalakítás. Sípos női 
szabó, Szinyel Merse-u. 14. 
II. 12. 
Párizsi modellekről készítheti 
ruháit olcsó, tökéletes szabás-
mintáimról. Tanítványokat ki-
képezek. Elite-szalon, András-
sy-út 49., II . 20. Telefon: 
111-60. 

TeUétutMÍ 
Fehérnemű hozott anyagból is 
jutányosán készül Futó Józsá-
nál, Csengery-utca 80. 
Férfi, női fehérnemű, függöny, 
mindenféle kézimunka hozott 
anyagból is jutányosán készül 
Rózsa Szalónban, Rákóczi-út 73, 
(az udvarban). 
Függöny, párnamontirozás, fe-
hérnemű készítése, tisztítása 
Rottenbiller-utea 37. 
Rúgáságybetétet, matracot, 
dunyhájából paplant háznál is 
készít Welsz, Mnrányi ntca 28. 
István-út sarok. 

Modern nöi fehérnemű, pon-
gyola, pizsama, kelengye, mer-
ték szerint hozott anyagból is. 
Szabó Ottó, IV., Piarista-utca 
1. Te'efón: 85—0—54. Váci-utca 
saroknál. Plarizta palota. 

(tűd-Eladás 
Zálogjegyeket -veszünk, min-
dennemű viselt ruháért hívásra 
jövünk. Mutovits Népszinház-
utca 26. 
Horribilis árakat fizetek férfi-
ruhákért, zálogjegyekért. Eh-
renfcld, Paulay Ede-ntca 51. — 
Telefón: 26—2—S4. 

Csillát 
VÁSÁROLOK KRISTÁLY-
CSILLÁRT LEGMAGASABB 
ÁRBAN. KADELBURGER. 
LIPÓT-KÖRŰT 5, TELEFON: 
25-1-69. 
Gzillárok és Világítás üzemnél 
a csilláralakítás, szerelés a leg-
olcsóbb. VII., Álmássy-u. 4. 



UauQ&ue 
ElőlognélkUIi legcsekélyebb 
résiletre ktllföldl zongorák, 
plaulnók kaphatók. Fenyőné 
zongoratermében, Erzsébet-kőr-
út huszonhat. 

Zongorák, csakis 
világmárkák, leg-
szolidabban vásá-
rolhatók — rész-
letre is készpénz-
árban — Keresz-
tély hírneves zon-
goratermében, Bu-

dapest, Vilmos császár-út «6. 
Veszünk zongorát, pianlaót, 
harmónlumot legmagasabb 
készpénzért bérletosztályunk-
nak. »Lyra«, Erzsébet-körút 19. 
42-1-87. 
HANGSZEREK, 

zongorák gra-
mofonok mindig 

legolcsóbban 
REMÉNYINÉL, 

Budapest, VI., 
Király-utca 58/d. v 
Kérje a 88. számú árjegyzéket! 

ZcÂTh 
hangszerkereskedelmi kft., VII., 
Erzsébet-körút 9/11. Newyork-
palota. Zongorái legjobbak! 
Arai lego'csóbbak! Fizetési 
feltételei legelőnyösebbek! 
Hegedű, viola, cselló, kedvező 
fizetési feltételek. Árjegyzék 
díjtalan. Tóth hegedükészitö-
mester. Kossuth Lajos-utca 8. 
félemelet. 

Hülaufétc 
»Bagolyfészek« vendéglőben, 
(IX., Tompa-utca 6, Ferenc-
körút sarok), ü] vezetés, olcsó 
árak. Uradalmi fajborok. Úri 
zene. Családias hangulat. Bi-
liárd. Borravaló ninca. Társas 
összejövetelek számára külön-
szoba. Szives pártfogást kér a 
Tulajdonos. 

FiUérskért vásárolhat bármit! 
Üveget magas árban veszek! 
Oramofónlemezekl ócskásbolt, 
I.. Bors-utca 24. 
Redőnyelt javítom garanciával. 
Wozarlk, Rottenbiller-utca ti-
zenkettő. Telefon: 81-0-65. 
NINCS PÉNZE? Fe'esleges 
tárgyalt, melyekre zálogház 
nem ad kölcsönt, készpénzért 
megvesszük. Király-utca 57. 
KAPÉ. 

j C ú k f o u w i v z é s 
Bőrgarnitúra fejtését, javítását 
jutányosán vállalom, régi sez-
lonjából modern recamiét ké-
szítek. Schacht kárpitosmester, 
lakberendező, Személynök-utca 
27. Telefon: 188—79. 

Agyából egy- vagy kétszemé-
lyes rekamiét készítünk. FOR-
MA. Király-utca 96. Bejárat 
Izabella-utcából. 

On még nem tudja? Használt 
éa ü j lakberendezések legkü-
lönlegesebb márkás mübúto-
roklg, hálók, ebédlök, úriszo-
bák, szalónok, kombinált bú-
torok, utólérhetetlen olcsón, 
óriási választékban, Károly-
kflrút három-a, Präger.  
Modarn lakásberendezés, terv 
és kivitel, Polaotak Tibor ter-
vező üzem, I., Széchenyt-u. r,. 
Karasztesl kárpitos jól, olcsón 
és lelkiismeretesen dolgozik, 
Budapest, Benczur-utca 1. 

Előlegnélküli részletfizetésre 
szőnyegek, kárpitos áruk. pap-
lanok, fehérnemüvászuak, ruha-
szövetek, Baros-utca hetven-
négy. 

Kürthy Antal aranyéremmel 
kitüntetett müaszta.losnál tel-
jes lakberendezések, művészi 
tervek alapján készülnek jót-
állással. IX., Ferenc-tér 1. Te-
lefón: 40-2-32. 

WíkutsUtdís 
Régi műtárgyakban, bútorok 
ban porcellánokban nagy vá-
laszték, olcsó árak. Réglség-
ilzlet, Bank-utca 2. Telefon: 
Í63-33. 

„LYRA" 
MAGYARORSZÁG LEGNA-

GYOBB 

ZONGORATERME! 
ERZSÉBET-KÖRÚT 19. 

Valódi Bösendorfer, Ehrbar 500. 
külföldi 400. Kényelmes rész-
let, Üsztviselő-kedvezmények. 
Hangolás, szállítás. Bérzongo-

rák nyolc pengőtől. 

Márkás olajfestmények rész-
letre is kaphatók Juno Kép-
szalonban, Lipót-kőrút 20, I. 
emelet. 
Ujváry Alajos színész, régiség-
boltja Nádor-utca 23. Festmé-
nyek, műtárgyak, porcellánok, 
régiségek, ritkaságok. 

Btidycszatto* 
Szabadság-kávéház brledge-
szalónja. tágas, levegős, barát-
ságos. Vezetők: Fehérné, öt-
vösné és Glückné. 
Vígszínház kávéház bridz?szn-
lónja, kellemes társaság, állan-
dó partik, jó konyha. 

Ingyenes bridzsoktatás, Jó par-
tik. Lipótvárosi Bridzs Barátok, 
Club kávéház. 
Dr. Molnár Harry lirid-<szalón-
ja a Dunakorzó Kávéház külön-
termében. 

Auiá 
Austro-Daimler 6 Hg. csukott 
kocsimat bérbeadnám bármi-
lyen túrára vagy eladnám, eset-
leg elcserélném rentábilis üz-
lettel. Frank, Budapest. Alsó-
erdősor-utca 5. I. 19. 
Autókarosszériát, újakat, nyi-
tottból átalakítok csukottra. 
Autófényezések, bélelések leg-
olcsóbban Boross. Tavaszmező-
utca 6. 

ftuUáaat 
Maradák áruk, vászon, flanell, 
bútorszövet, selymek, egyéb 
textiláruk hihetetlen olcsó ár-
ban. MaradékUzlet, Akácfa-
utca 40. Csarnok mellett. 
Olcsó cipötalpalás. Női talpa-
lás P 1.38, sarkalás 32 fillér. 
Férfi talpalás P 1.98, hócipö-
javitás Lukácsnál, Terézkörút 
38. szám. 

Moc 
Lakását modernizálom, régi 
bútorát újjáalakltom. Modern 
fotelágy, kombinált szobák, 
teljes lakberendezés. Győrffy 
Imre kárpitosmester, lakberen-
dező, IV., Irányi-utca 15. Bel-
városl Mozgónál. Tel.: 84-1-6». 
Hálók, ebédlök, kombinált bú-
torok, rekamierek legolcsóbban 
Rotschild bútoráruházban, Do-
hány-utca 84. 
Hálószobák, kombinált beren-
dezések, konyhák, előszobák, 
legolcsóbban készítőnél, VIII., 
Baross-utca bárom, harminc-
nyolc; Dohány-utca negyvenhét 
kaphatók. 

JitQatíau 
Alkalmi ingatlan eladások bér-
házakban, családi házakban, 
villákban Paulovitsnál, Krisz-
tina-körút 87. Tel.: 503—09. 

Öc'áUtakás 
Dunaparton háromszobás, hal-
los, erkélyes. luxuskivitelü 
öröklakások, központi fűtéssel, 
rendkívül olcsón, sürgősen el-
adók. ZwiHinger, Erzsébet-
körú> tizenhét, négyszázkárom 
—tizenhárom. 

BícUá<z 
Vígszínháznál ötemeletes, lif-
tes, harmincéves adómentes, 
melegvizszolgáltatásos bérház, 
ki'enc százalék nettó hoza-
dékai, egyszázharminchat-
ezerért Zwilllnger, négyszáz-
három—tizenhárom. 
Nagykörútnál háromemeletes 
prima bérfijz, tizennyolcezer 
békebérrel. hetvenháromezer-
ért. Zwilllnger, négyszázhárom 
—tizenhárom. 
Lipót-körútnál modern három-
emeletes bérház, huszonkettő-
ezer bérhozadékkal, egyszáz-
ötezerért sürgősen eladó. 
Zwilllnger, négyszázhárom— 
tizenhárom. 



deliért szállónál négyemeletes, 
liftes, harmincéves adómentes 
sarokbérház, tiz százalék tisz-
ta jövedelemmel, egyszázötven-
ötezerért. Zwlllinger, négy-
százhárom—tizenhárom. 
Alkotmány-utoánál három-
emeletes, palotaszer« úribérház, 
huszonhatezer békebérrel, egy-
száznegyvenötczcrért. Zwlllin-
ger, négyszázhárom—tizenhá-

Föútvonalon háromemeletes, 
négyszázölön körülépltett 
masszív bérház, negyvenezer 
hozammal. egyszázötveneze-
rért. Zwillinger, négyszázhá-
rom—tizenhárom. 

Vérmezönéi háromemeletes, 
harmincéves, adómentes, palo-
taszcril úrlbérhiíz, nyolcszáza-
lék tiszta jövedelemmel, egy-
száz Izezerért. Zwlllinger, négy-
százhárom—tizenhárom. 

Rayal-szállónál háromemeletes 
modern bérház, huszonnégyezer 
alacsony békebérrel, egyszáz-
hétezerért, fele amortizáció. 
Zwlllinger, négyszázhárom— 
tizenhárom. 

Lipót-kőrúton háromemeletes, 
masszív körttlépttet1 bérház, 
nyolcszázalék nettó hozadékkal, 
egyszázötezerért. Zwlllinger, 
négyszáztól rom—tizenhárom. 

Marefthfdfönél, direkt Duna-
parton hatemeletes liftes, adó-
mentes^ luxuskivitel« bérház, 
kőznnntl fűtés, melegvizszol-
gáltatással, Hz százalék tiszta 
jövede'emme'. háromszázhúsz 
ezerért. Zwlllinger, aégyszáz-
három—tizenhárom. 

Andréssy-útnál háromemeletes, 
harmincéves, adómentes, leg-
modernebb bérház, tizszáza'ék 
ne'tó jövedelemmel, hatvan-
nyolcezerért. ZwIlHnp-er, Erzsé-
bet-körút tizenhét, négyszázhá-
rom—tizenhárom. 

Nagykőrútnál ötemeletes, lif-
tes, impozáns sarokbérház, 
harminchatezer rendkivül ala-
csony bérjövedelemmel, egy-
százkilencvenezerért. Zwlllin-
ger, jiégysíázbárom—tizenhá-
rom. 

Vilmos császár-útníl négyeme-
letes. liftes, harmincéves, adó-
mentes bérház, kíleneszázalék 
nelt' ' hozódé'-1"»1 egvszázhar-
mincezerért. Zwlllinger, négy-
százhárom—tizenhárom. 

Teréz kőrútnál háromemeletes, 
legmodernebb úribérház, bu-
szonegyezer bérhozadékkal, 
effvszáztizenkettöezerért. Zwll-
linger, négyszázhárom—tizen-
három. 

Westend-kávéháznál háromeme-
letes. -teljes modern, impozáns 
sarokbérbáz hétszázalék tiszta 
jövedelemmel, egyszázbarminc-
ötezerért. Zwillinget, négyszáz-
három—tizenhárom. 

Vdla 
Andrássy-úti vlUarajonbnn, ket-
töemcletes, háromszor öuzobás 
főúri sarokvilla, egyszáztlzezer-
ért. Zwlllinger, négyszázhárom 
—tizenhárom. 
Krisztina-térnél nyolcszobás, 
egyemeletes, főúri villa, nagy 
parkban, központi fűtéssel, 
ho'venezerért. Zwillinger, Er-
zsébot-körút tizenhét, négyszáz-
három—-tizenhárom. 
Sashegy alján, autóbuszmegál-
lónál közvetlenül, adómentes 
ötszobás úrivilla, pompás dísz-
kertben, negyvenezerért. Zwll-
linger, négyszázhárom— tizen-
három. 
Mészáros-utcánál, közvetlen 
autóbuszmegállónál, kétszer 
négyszobás, egyszer ke!tőszo-
bás. luxuskivitel« úrivilla, het-
venezerért. Zwlllinger, négy-
százhárom—tizenhárom. 

CswcatuiÁ 
Lakberendezési tárgyakért fo-
gait rendbehozom. »Elsőrendű 
munka« jeligére. 

ma. 
Dívatfüzök, gyógyhaskőtők, 
szakszerűen, legolcsóbban 
Akácfa-utca 68. 
Dívatfüzök, gyógyhaskötök 
szakszerűen, részletre is. Ko-
morné, Váci-utca 41-a. 

Szőnyegeket legmagasabb áron 
vesz Dér szőnyegjavitó és 
[tisztító intézete Szentkirályi-
mtca 22. Telcfón: 44-0-80. 

6Uu*áuyfiuyktyek 
KaoUz István Fotokópia Műhe-
lye, :irat, rajz, okmányfényké-
pezé-s. V., Vadász-utca 28. 

téMfkép&zés 
Cl levél képek legolcsóbban ké-
szülnek: Aka'lémia Foto. Aka-
<lémin-u. X, Főkapitányság köz-
vetlen közelében. 

Lakás-dtátás 
»Bella« házikonyha a Lipót-
városban, legelismertebb kony-
ha. 4 logásos menti P 1.20, 4 
fogásos menü, nagy P 1.60, 
családi menü P Î. Házhoz szál-
lítva ls. litlap szerint, V., Szi-
get-utca 9, földszint 4. 
Szépligetl-szálloda. Jáno.háza. 
Teljesen átalakítva és le ren-
dezve, garantáltan tiszta szo-
bákkal. Utazóknak olcsó pen-
zió. 
Nagyon elegáns, komfortos ut-
cai szoba kiadó Horthy Mik-
lós-út 33. I. 13. Schmideg. 

Idegbeteg férfi vagy nö elhe-
lyezhető pestkörnyéki orvos-
nál, komfortos villában. Tele-
fón: 18-2-00. 

(tavzâMcUt 
Garszónbérletek, átutazószobák, 
gőzfütéses, napibérért, fölép-
csöházi. Bármikorra. Szobák, 
irodák, rendelők. Föbéueti la-
kavik nagy választékban. Ta-
loMit: 848—66. Expressznél. Er-
zsébet-körút 14., földszint 2. 

JflozgástHUvészel 
Dr. Sándorné, Gyárfás Klári 
mozgásmüvészetet, könnyű moz-
gást tanit Iskolájában. Gyógy-
és fogyasztótorna orvosi ren-
deletre. V., Személynők-utca T, 
23-8-70. 

ItlapâuMfiôtHùceâ 
WALTER nyugalmazott detek-
tlvföfelilgyelő közismert sike-
reit legmodernebb technika, 
lelkiismeretesség eredménye/.i. 
Telcfón: 83-5-49. Váci-utca 
hatvanegy. 

Nyerges nyomoz, megfigyel, 
informál. Rákóczi-út 36. Tel. 
88-0-98. 

Dr. Gál Jenő nyugalmazott 
rendőrfelügyelő ú j cime: Kos-
suth Lajos-u. 4. Tel.: 8S-0-35. 

Csiszár János nyűg dctektlv-
fílfelUgyelő, magánnyomozó 
irodatulajdonos nyomoz, meg-
figyel, informál, diszkréten, 
mérsékelt díjazás melletn Ba-
ross-n. 32. Tel.: 394—66, 356—90. 

Dr. JANDA Miklós magánnyo-
mozó, olcsó, gyors, megbízható. 
Teréz-körút 33. Telefón: 23-9-99. 
NOVUM magánnyomozó, 

tudakozó, 
(Ferenczy), 

Budapest — New-York, 
Erzsébet-kőrút 1. Telefón. 

SzaUw/w 
Dr. Fény*es| szakorvos férfí^, 
nöi-, bőr-, urológiai-betegek-
nek rendel egész nap. Rákóczi-
út 32, I. 1, Róknssal szemben. 

f r á s z a i 
Müfogak P 4.—, tömés P 3.—, 
aranyfog P 18.—. Részletre ls. 
Dr. Hegedlis szakorvos, Erzsé-
bet-kőrút 12. 

Müfogaít porcellán- és nemes-
fémfogakat darabonként már 
4 pengőtől gyorsan, garanciá-
val megcsinálja dr. Vidor Re-
zső fogorvos. Sziv-utca 33. 
Rendel: délután 3—6 lg. 

Részletre megcsinálja fogait 
olcsón és jól dr. Dobos, Szö-
vetség-ntca 5. 
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Hajápolás 
Ai elegáns hőlgyköxönség fod-
rásza Fritz, Nádor-utca 15. 
(Bejárat at udvarban.) 
Ha még nem tudná a tisztult 
hőlgyközőnség, győződjön meg 
róla, milyen Jól is tartósan 
ondolál Sári liölgyfodrász-
sza'ón. Oreiy-út 45. 
Tartói hullám 5 pengőtől, haj-
festés garanciával, elsőrangú 
kiszolgálás. Gergely fodrász, 
Krisztina-kőrút 65. 

litoOHctika 
Szőrtelenités, szemölcsirtás vil-
lannyal. garanciával. Szépség-
ápolás. Tanltványképzós. Bér-
leljegyfüzot öt pengő. Lórándné, 
kozmetika. Andrássy-üt 51. (Ok-
togon.) Teletón: 20—4—68. 
Modern szépségápolás, szem-
alatti ráncok eltüntetése. Tar-
tós szemplllafestés. Török Mar-
git kozmetika, V., Nádor-utca 
81.S*. 
Legmodernebb arcápolás, liaj-
szálszedés, szemölcsirtás ga-
ranciával Czapolayné, Baross-
utca 48. II. 3. 

Házi Uöz'M-Uika 
Fogyókúra és kozmetikánál 
fontos a gyógynövény. Felvilá-
gosításért forduljon bizalommal 
? Arles« g.vógynövényosztályá-
hoz. Budapest, VII., Huszár-
utca 6, II. 1. 
Simon Ágnes kozmetikai in-
tézete, Liszt Ferenc-tér 10. 
Arcápo'ás, hajszálak, szemöl-
csök eltávolítása a legmoder-
nebb gépekkel. 
Gila pedlkür-tyúkszemvágó ter-
me. Szakszeri kezelések. Jó-
zsef-körút 34. Nyitva 2—7-ig. 
Szanatóriumi képzettséggel 
masszirozónö gyógymas^zázst. 
eredményes fogyókúrát ad. Te-
lefón: 80-8-14. 
Tartóshul'ám. hajfestés, pedi-
kür legolcsóbban Vaskónénál, 
Rákóczl-út harmincnégy. 
Rózsi pedikür-terme, mérsékelt 
árak, speciális gyógykezelés. 
Sip-utca 22., fsz. 1. 
Japán mester tanítványa indi-
viduális idegniegnyugtató 
gyógymasszagct nyújt. Urak. 
bö'gvek ré-zére külön terem. 
Telefon: «63—65. 
Figyeleml Orvosilag vizsgázott 
masszirozónö elme: Koháry-
utea 19-B., földszint 6.. főlép-
csőház. 

Mtosás - Tisztítás 
Speciális ruhafestés minta sze-
rint. Báli ruhák festése, tisz-
títása Tóth Lajos kelmefcstő-
vegvtisztltó. VI., Kmetty-utca 
21. Telefón: 167—27. 
Schönek liázimosodája. 
Batthyány i-u. 55. Gyönyörűen 
mos, csodásan fest, tisztit. 

Ha sieratl a fehérneműjét, 
mosasson a »Fehérnemű-gon-
dozóban«. Kilónként 50 fillérért 
mossuk, kézzel vasaljuk, a 
férfiingeket Is. Speciális kel-
iiK'festés, vegytisztítás. Tele-
fónhlvó: 30-8-59. Baross-u. 126. 
Frakk-ing, nyakkendő tisztítá-
sa, javítása, gallértisztltás, 
vegytisztítás, festés, ruhák 
fénytelenltése egyévi Jótállás-
sal. Menczerné tisztító vállala-
tánál. Központ: Budapest, II., 
Zsigmond-utca 18. Telefón: 
60-0-42. Mindenért házhoz küld. 
Vidékre szállít. 

Özv. Nagyné Rabata Róza 
mosodája, Füzér-utca 20. Kö-
bánya. 

Sí-códU 
S Í O K T A T Á S 

I kezdj és haladó 
felnőttek részére. 

I S p e c i á l i s 
j a e r m e h h u r i i i s o K I 

Angyalná dr. Tauber Márta 
Telefon: 51-9-45 
É r d e k l ő d é s : Svábhelyi 

[ Byniekot íhon .Tel . (n-l-73 j 

Svábhegyen gyormekeknek sí-
elni, ródlizni karácsonyi szün-
időben. Péterné, Damjanich-
ntea 12. «48-08. 

Zálog.icçyek 
Zálogjegyvélell Iroda. Zálogje-
gyet mindennemű tárgyról ve-
szünk. Elzálogosítás, kiváltás, 
meghosszabbítás. Megbízásra 
mérsékelt díjazásért. Díjtalan 
felvilágosítás. V. zálogházi be-
csüs, Dohány-utca 5. I.J). 
Zálogjegyet mindenről, érték-
tárgyakat legmagasabb í i ban 
veszek. Kleinné. Irányi-u. 1». 
Zálogcédulát bármiről, ékszert, 
perzsaszőnyeget. ruhanemüe-
ket horribilis áron veszek. Jó-
zsef-körút ötvennyolc, udvar-
ban; 

1 h ç t y t s 

Ciánoz Mziuraknak 8 P-tőI 
Frontharcosok Szövetkezete 

VI , C-engeiy-u 49 Tel.: 
11-8-77 Cégv. Bened;k Pál 

Jóíorga'mú vendéglömet ki-
adom elszámolásra, kevés blz-
tositíkkal. Természetbeni la-
kást kap és fixfizetést. Aján-
latokat vidékitől írásban, vá-
laszbélyeggel. Baross-tér 15. 
földszint 1. 
Vidéki nagyváros előkelő tár-
sasághoz tartozó hölgyet in-
gyen látna el kalapokkal bel-
városi szalón. Levelek: »Nem 
akvizíció« jeligére a kiadóba 
kéretnek. 

Faragó szűcsnél szőrmefestés, 
kikészítés, alakítás, ízlésesen 
és jutányosén készül. ' Mária 
Terézia-tér 6. 

Manikűröz elsőrendűen (levele-
zölaphívásra) mindenkinek sa-
ját otthonában, 50 fillérért. Ve-
res Klári, Rökk Szilárd-utca 
23, földszint. 

Gondoljon a Jövőjére, kérdezze 
meg Karma tenyérgrafológust, 
Visegrádi-utca 29. sz., III. 4. 
Lift d. e. 11—1 lg, délután 4-
töl. Telefon: 912-85 

A »Színházi filet« reklámfigu-
ráját késiitette: Reklám Atelier 
M. Klein, Praha, XI., Husova 
50. Telefon: 349—01. 

Terjesztésre vagy bizományi 
értékesítésre átvesz minden ke-
reskedelmi és ipari cikket »Ar-
tls« Budapest, Huszár-utca 6. 
II. 1. Telefón: 8S-8-26. 

Uradalmi bormérésemben ren-
des, megbízható családot vagy 
magános egyént felveszek. Díj-
mentes lakás. Havi jövedelem 
150— P. Lehet kezdő vidéki is. 
Vidékitől válaszbélyeg csato-
landó. Rottenbiller-utca G/a, 
földszint 5. 

Személykölcsönöket katonatisz-
teknek, köztisztviselőknek, ma-
gántisztviselőknek (nyugdija-
soknak is) stb. kedvező felté-
telekkel. előzetes költségek 
nélkül biztos eredménnyel dr. 
Rácz. Üllői-út 79. 

Fiumei Kávébehozatali Társa-
ság lerakata Pécsett, megnyílt. 
Király-utca 20. Naponta friss 
pörköltkávék, tea-különleges-
ségek. 

tt*eaet 
Gyönyörűség! Emlékezni? min-
dig! Felejteni? soha! Képpelt 
bélelt leveledet várom. Hogy 
vagy? Írj , nyugtass meg. Légy 
vidám. B. U. Ë. K. Tied. 

Szőke leány! Hirdetés dija 
beküldhető román levélbélye-
gekben. Portóköltség beküldése 
ellenében szívesen továbbijuk 
elmére a leveleket kívánsága 
szerint. 
Levele van: Havasi gyopár; 
Harmónia; Dupla kereset; Ro-
mantika; Gentlemen. 

ICäwfV 
Révai lexikon 12.. 13., 15., 16., 
17., 18 , 19.. 20-ik köteteit meg-
venném. Grfttzer. Lipót-körűt 
20. Telefon: 105—25. 

Könyveket és zenemüveket 
magas árért veszek. Lisser 
Lajos, VI., Andrássy-út 27. 

Könyvtárakat, könyveket leg-
magasabb áron vesz Madácb 
böngészde, Madách-utca 80. 
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to Z 1 ^ K A m ^ 
E K W W M O A K i l h i 

Szakszerű kanári törzslapok és 
törzskönyvek egyedüli beszer-
zési forrása 

Turcsány Antal 
töltötollszaküzlet. Papiráruház. 
Budapest, VIII., Üllői-út 2. 

Vigyázzunk a sárga csomago-
lásra! És arra, hogy kedves 
madarainknak csak 

FRANK-FÉLE 
kanárieleséget adjunk. 

Igazi madárkedvelök és te-
nyésztők évek óta csakis az 
Általam forgalomba hozott ke-
veréket használják, mert ízle-
tes és egészséges. Szerenesés 
összetételénél fogva a madarat 
leginkább serkenti éneklésre. 
Kaphaté minden jobb füszerüz-

letben. 
A kunáritenyésztéshez való 
összes szakcikkek, kalitkák, 
fészkek, itatók stb, stb. kap-
hatók. 
A Kanáritenyésztők Országos 
Szövetségének diplomájával és 
aranyéremmel többszörösen ki-
tüntetve 

FRANK FRIGYES, 
Budapest, VII., Murányi-
utea 15. 

a 
Kanáritonyésztök találkozó-

helyei 
Aki egészséges és tiszta ének-
lmngú kanári: akar tartani, az 
kizárólag a nemzetközi kiállí-
tásokon aranyéremmel és dísz-
oklevéllel többszörösen kitünte-

tett 
MAGYAR MEZŐGAZDÁK 

SZÖVETKEZETÉNÉL, 
Budapest, VI.. Alkotmány-u. 10 

vásárol. 
Szakszerűen kezelt por és szag-
mentes madáreleségek, kanári-
csemegék, szépia-kagylók, 
füttykalKok, szakkönyvek és 
más szakcikkek legolcsóbb be-

vásárlási forrása. 
Legújabb rendszerű magtisztító 
telepünk előzetes bejelentés. 
esetné bármikor megtekinthető. 
Bánhidi Miklós ajánlja kiváló 
•énekes kannárijai: és tojóit. 
VIII., Balassa-utca a. 

Ivasivka György nemeskanárf 
tenyésztő ajánlja eredeti Sei-
fert törzsű tenyészképes, ki-
váló énekeseit és tujóit. Buda-
pest, V., Váci-út 170-a., f. 1. 

Boros István, Magdolna kir. 
hercegnő tiszteletdijával külföl-
di és hazai aranyérmekkel 
többszörösen kitüntetett kanári-
tenyésztő ajánlja kiváló énekes 
kanárijait és tojóit, Budapest, 
Dagály-utca 19., földszint X. 

Czwopa János, nemeskanári te-
nyésztő ajánlja mesteri törzs-
ből származó, kiváló, tenyész-
képes énekeseit és tojóit. Buda-
pest. VII., Dohány-utca 78—75. 
Keresztúri Lajos díszkanári 
tenyészete, Budapest, VIII., 
Prátcr-utca 16. II. 16. 

Wertheimer Sándor nemeska-
nári tenyésztő, többszörös 
aranykoszorús mester. Kitün-
tetve állami érem és oklevelek-
kel, számos bel- és külföldi 
arany- és ezüstérmekkel, tisz-
teletdíjakkal, stb. Akik tény-
leg mély, halk. lágyfutamú ma-
darakat kedvelnek, azokat vé-
telkényszer nélkül tisztelettel 
meghivom. Jutányos árak. Ér-
deklődésre válaszbélyeget ké-
rek. Budapest, III., Lajos-utca 
170. 

Magyar Kanáritenyésztők és 
Madárbarátok Országos Egye-
sülete, Budapest, VII., Wesse-
lényi-utca és Izabella-utca sa-
rok. 

LUDESCHER ERNŐ 
speciális kanáritenyészete. 

Zománclakkal bevont, rozsda-
mentes horganyhuzal és hor-
ganylemezből készült legújabb 
típusú fütty-, tenyész- és röp-
kalitik, valamint 

akváriumok 
egyedüli magyar szaküzeme. 
Ugyanott vízinövények és disz-
halak! Újpest. Palóc-utca 6. 
Hidasi (His) Imre ujánlja ne-
meshangú hazai és kiilfö:di 
aranyéremmel többszörösen ki-
tüntetett, speciálisan kitenyész-
tett mélytörzsű kanárimadarait 
Tenyészetem alapíttat«'! 1901. 
évben. Megrendelésre vidékre 
és külföldre is szállít. Érdek-
lődésnél válaszbélyeg kéretik. 
Budapest, III., Bécsi-út 197. 
(Saját ház.) 

Adler Ferenc, Budapest, V., 
Kárpát-utca 13—15/b. nemes-
kanári tenyésztő. 

Kovács Vilmos, aranyérmekkel 
és oklevelekkel többszörösen ki-
tüntetett kanáritenyésztö ajánlja 
tenyészképes diszkanári hím-
jei; és tojóit. Budapest, VI., 
8zcgedi-út 2. 

Köves Andor hazai és külföldi 
aranyéremmel többszörösen ki-
tüntetett speciális kanáritenyé-
szete ajánlja változatos mély-
futamú kiváló kanáriénekeseit. 
Jutányos árak. Tenyészképes 
himek és tojók. Budapest, Pé-
terffy Sándor-u!ea 24. III. 21. 

Szabó Pál, Magyarország több-
szörös koszorúsmester tenyész-
tője, állami oklevelekkel kitün-
tetve, ajánlja mestermadarait. 
Csillaghegy, Vitéz-utca 2. 

Kardos Ferenc, állami oklevél-
lel és aranyéremmel kitüntetett 
nemeskanári:enyésztő ajánlja 
kiváló kanári hímjeit és tojóit. 
Kispest. II., Wekerletelep, Kál-
mán király-utca 7. 

Kanári Kultúra Terjesztők Or-
szágos Egyesülete, Budapest, 
VIII., Vas-utca 1. (Tarjányi-
vendéglő.) 

Fodor Pál aranykoszorús mes-
ter tenyészetéből fölösszámú 
énekesek és tojók előjegyezhe-
tők, esetleg kaphatók. Kiváló 
minőség. Méltányos árak. Ér-
deklődés esetén válaszbélyeg 
csatolandó. Budapest, VI., Des-
sewffy-u. 48. 

Nemeskanáritenyésztők 
Boros István. Budapest, V., 
Dagály-utca 19. 
Budavári Lőrinc. Budapest. 
III., Pacsirtamező-utca 4t. 
Dubasievic Győző, Budapest, 
IX., Ernő-utca 6. 
Hűvösvölgyi Károly, Pécs, IV., 
Sándor-utca 13. 
Juhász Tibor. Budapest, VIII.. 
Bezerédy-utca 8. 
Mausz János, Budapest, VII., 
Klauzál-utca 21. 
Mészáros István. Budapest, IX., 
Köztelek-utca 8. 
Nemes István, Budapest, I., 
Királyhágó-utca 26. 
Szerafin János, Budapest, III., 
Szőlőkert-utca 82. 
Szönyl István. Budapest, X., 
Köbányai-út 42. 
Végh István, Budapest, VII., 
Akácfa-utea 84. 
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Bdfälii wttfZU 
Cserélnék csak komoly amatőr 
gyűjtővel 1930-től használatlan 
osztrák postabélyeget. Adnék 
érte használt osztrák bélyegeket. 
Michel-clapon. Cím a kladóhl-
vatalban. 
Komoly gyűjtővel cserélnék 
Michel Katalógus-alapon. Bogl-
sic Gyula Igazgató, Peremar-
ton. Gyártelep, Magyarország. 
Eladnám nagy magyar haszná-
latlan négyes blokkgyttjtem«-
nyemet, csak amatőrnek. »Ko-
moly« jeligére a «Színházi Élet« 
kiadóhivatalába. 
Németországi vagy ausztriai 
cserotársat keresek, akivel or-
szágainak bélyegét magyar bé-
lyeggel cserélhetném Jekelfa-
lussy Wolllioffer Károly, Buda-
pest, Bajza-utca 80. 
Európai és tengerentúli csere-
társat keres (Michel-alapon) 
Breiuer Hugó, Bpest, Rottenbtl-
ler u. 37. I l . e m , 
Cserélnék komoly, külföldön 
élő magyar gyűjtővel (Michel-
katilótrns László 
Emil. Horthy Miklós-üt 86. __ 
Cserealapon meg szeretném 
szerezni a következő bélyege-
ket: Borek-katalógus fzám 
szerint használatlanul. Deutsch-
österreich: 0324 I„ 0824 II., 
384. 38», 879. 464/b, 347/a, 
347/b. P 100, P 102. A Magyar 
bélyegeket használva 144, 485, 
488, P 109, használatlanul: 
20lx-l.ll 265x-ig. AJán'atot ké-
rek: üzv. László Rezsöné, Bu-
dapest. VIII.. József-utca 8. 
II. 10. 

Cserélnék, főleg hollandi, sváj-
ci. törökországi és olaszországi 
bélyegeket Michel-katalógus 
alapján. Somlay A. mérnök, 
Debrecen, Rákóczi-űt 4. Ma-
gyarország. 
Van 2 drb Liechtenstein reoűit 
levelem a köv. repülöbélyegek-
kel: 1 drb 20 R, 3 drb 25 R, 1 
drb 85 R. Elcserélném a kllv. 
Ir-agyar bélyegekért (10 drb-lg) 
303—311, 383—386, 401—402, 403— 
410, 480—437 , 440. 459 —460, 465— 
468, 473—478, 482—483, 511—515. 
Farkas Károly, Szeged, Pál-
utca 6. 

detfätdi UtKsUticU 
Bélyeggyiljtöményeket, régi le-
velezést magas áron vesz Ke-
mény bélyegkereskedése, Ve-
res Pálné-utca 7. Vétei-elad.is-
csere. 
Bélyegeket, gyűjteményeket, 
tömegárut veszek. Au'ich. Tliö-
köly-út 7. Keleti pályaudvar-
nál. Telefon: 31-7-25. 

SZÉKELY Sándor, Teréz-körát 
l/h, 50 fillér készpénz vagy 
használatlan postabélyeg, kül-
földről equlvalaur altenében 
küldi teljes Magyarországot 
felölelő kataWgua árjegyzékét. 
Bélyeggyüjteményt darabon-
ként 1, 2, 8 fillérért kiárusí-
tok. Százféle görög, török bé-
lyeg két peng«. Kérjen ár-
jegyzéket. Szöllinger, Pest-
szenliörlnc. 

Országonként is kapható. Ki-
adja: ABONYI JENŐ bélyeg-
kereskedése, Budapest, IV., 
Váci-utca 45. Telefón: 86-8-86 
Fizetésképpen használt bélye-
geket is elfogadok. Kérjen is-
mertetőt; 
Tömegbélyeget magas áron ve-
szek, Werner Sándor, Buda-
pest, Károly-körút 10. 

mfäUi wandte 
Európai cseretársat keres 
Michel-alapon Ro te r Károly, 
N. Österreich, Wiener-Neustaüt, 
Bürgenlandg. 6/1. 
Cserélnék hiánylista alapján 
csak nagyon komoly gyűjtővel. 
Michel- v. Yvert-kata ógusala-
pon. Joseph Nykiel, Postdirek-
tion Abt. 8. Lwow 2, Lengyel-
o r s z á g . ^ 
Európai cseretársat keresek 
(Repülöposta is lebet). J. Rada-
kovich, Bolzanó via Carrettal 6. 
(Olaszország.) 
Repülőposta cseretársat keres! 
Komoly spanyol gyűjtő: Manel 
Marine Apartado 668. Barcelona, 
Spanien. 

Cserélnék magyar gyűjtővel: 
Fritz Kraus. Wien. III., Da-
pontegasse 3. (Ausztria.) 
Cserélnék a világ minden tájá-
ról komoly gyűjtővel: G. Lo-
gothetis, Athén, Michail Voda 
84. Görögország. 
Bármely országbeli bélye-
gekért ugyanannyi románt ad 
Ullmann Imre, Oradca, Aleea 
Gojdu 3. . 
Cseretársat keresek hiányllsti 
vagy kiválasztás szerint Mi-
chel-alapon. Cserébe felkínálok 
Csehszlovák vagy más állam-
beli újdonságokat. Gert Zuber, 
Prag Dejwltz Fetrovká 26. 

Komoly cseretárstt'í keresek. 
Julius Riesenfeld, Pragu, XII., 
Manesova 50. 
Többévas sziino'. után szeretnék 
újból cserevlszonyt létesíteni 
közepes gyűjtővel, érdeklődők 
írják meg, hogy milyen csere-
objektumokkal rendelkeznek és 
mik érdeklik, valamint, hogy 
milyen alapon óhajtják a cse-
rét Olm: M. Schwartz, Pezlnok. 
Kollárova ul. 1. 

Cseretársat keresek a világ 
minden tájáról. Kérem a csere-
anyag ismertetését előre meg-
küldeni. Referencia: Mar'enba-
der Postwertzeichen Sammler 
Verein. H. Michel, Marienbad. 
Európai csereársa t keresek 
Michel 1985 alapon. Friedrich 
Kubin bei Bömische Union 
Bank Iglau.  
Cseretársat keresek Mlehel-ala-
pon. Pb. Mr. Johann, -Sobes 
lavsky Hof in Mähren.  
Altalános gyüjtö cseretársat ke-
res. Cseréhe ajánlom csehszlo-
vákiai, danzingl, Iengyelor-
87/íiri, memell és hollandi 
duplikátalmat. Michel 1935 ala-
pon. S. Klatzko, Danzig, Wei-
dengaase 54. 
Kezdő cseretársat keres, akivel 
kb. 10.000 darabból állé gyűjte-
ményem duplikátjait kicserélhe-
tem. H. Klein, I'raha-Smichov, 
»Na Zatlancei e. 4. 
Keresek ritkaságokat minden 
országból. A legjobb cserelehe-
tőséget nyújtom. Theodor Heit-
ler. Saaz. Pragerstrasse 239/40. 

Hulßtdi UccesUed'áU 
125 különböző USA-sorozat 1 
dolláronként külföldi érdeklő-
dőknek, Dolin, 32 Park Row, 
Newyork. 

Vennék régi spanyol bélyege-
ket, a régi és ú j gyarmatok-
ról egyarán!', bélyegalbumokat, 
egyes beragasztott oldalukat, 
blokkokat és borítékokat. Rész-
letes ajánlatokat az alábbi 
cimre kérek: apartado n"í. 
Puerto, Santa Maria (Cadiz). 

USA. Special gyűjtemény el-
adó! Érdeklődni a következő ci-
men lebet: Köln 5, Lager-
karte 71. 

Legjobban kiegészítheti svájci 
bélyeggyüjteményét, ha bélye-
geit Frasek mérnöknél szerzi 
be. Frasek, ing. Luzern 3. 

Hiánylista alapján olaszországi 
bélyegeket legolcsóbban szállít 
A. Wiesendanger. Milano, Cso 
Vercelll 38. 

b(ziycqqyüjt(i/h(2z c/ak albumof 
kiadó: báicri hzlyagüzi<z\ IV,váfo/ház u. 
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Minden mennyiségben vesiek 
bélyegkülönlegesBégeket. Erlob 
Hübner, Nűmberg-A., Hallplatz 
»3—35. 
Bélyegárjegysékét bélyeggyűj-
tőknek ingyen megküldi H. Ku-
gelborg, Stockholm 11. 
Gyűjteményeket magas (iron 
veszek: Rudolf Rohr, Berlin N 
84. Feuorklchstr. 181. d. 
Boldog újévet szerei minden-
kinek három új szerencaecso-
magunk. Tartalmuk csak Jóté-
konysági repűlőújdonság és 
jobb Európa, »Január« 111 kü-
lönböző P 8.—. »Extrafln« 242 
különböző P 4.00. »Superbe 
1635« 833 különböző P «.10. Sok-
szoros katalógusár! Ellenérték 
használatlan bélyegben. Egy-
idejűleg, ha kívánja, küldünk 
egy gyönyörű választékot, ol-
csó árakkal. Löb Michael 
8tamp Service, Dlclosanmartln-
62, Románia. Keresünk cserét 
nagybani Elsőt replllöpostán 
kérünk I 
Megvételre keTesek német bé-
lyeirgyüjteményt L. Koch, 
Bamberg 1. Schllessfach 28. 
Veizek ritka postabélyegeket 
(kis hibával ls). Mme Paule 
Breton, Paris XI. Avenue de 
In République 51. 
Nagy bélyeggylljteményeket 
magas áron veszek. Walter 
Rasche. Berlin W. 15., Pader-
hornerstr. í . 
Kolumbus Kristóf léglpostabé-
lyegl Ez a tryönyttrü 1930-a» 
spanyol ki«dá.s, továbbá teljes 
jugoszláv, csehszlovák, magyar 
és teljes osztrák sorozat tlz 
centért, Pearsn Bros. 68. Nas-
sau St. Dept. 28. N. Y. C.  
Nagyszerű európai választék, 
m'nden bélyeg 1 cent. Referen-
ciákkal szolgálhatok. Értékes 
FyilitcméT'yck 1 stáia gratis. 
Kérünk hiánylistát. Dr. Wall-
ner. Schwertga»so 4. Vienna, 
I. Az American Philatelic So-
ciety tagja. 
Di l . ^s középamerikal bélye-
geik. léglpostabéh'cgek egviltt, 
emlékbélyegek, kétszlnben, raj-
zos 15 cent. választékkal. Bell, 
4404-B. Ethland, Baltimore, Md. 

OudduUk 
BÉT,YEGGYŰJTÖK! Akik ko-
molyan akarnak cserélni. l*n-
j>-nek be a Concordia Gyűltök 
Klubjába. Ingyen prospektust 
küld K. Kaysser, Bucknw, 
Merk. Schweiz, via Berlin, 
Ltndenstras'e 53. 
Ha tengerentúli bélyegekre 
speclsllzálta magát és tovább 
is komolyan akar foglalkozni 
afrlVai bélvegekkel. lépjen be 
a »Nord-Afrlcan« Clubba és a 
klub saját 'anját meorkllldl 5H 
fillér használatlan postabélyeg 
b e k o m m ellenében. M. m. e. 
k. Msika, 17 Kue Borely 
Lo'Sipnle. Alger, Afrika. 
Â»«ztrial gyűjtőkkel, ha cse-
rélne, akkor megkönnyítheti 
a munkáját, ha belép az 
»Ausztria« csere- és körkülde-
mény klub tnejal közé. Díj-
mentes prospektust kllld az 
egyesület vezetője. Wilhelm 
Haunt. Wien 17. Lerchenfet-
drrgürtel 2'. 

Aki gyűjteményét gyorsan és 
olcsón ki akar ja egészíteni, 
lépjen be azonnal a: Angel 
Garcia Blanoa, Botaro* 3 Gra-
nada clmll egyesületbe. 
Ha külföldi bélyegeket olcsón 
és jól akar beszerezni, lépjen 
be azonnal a «Trc World 
Club« tagjai közé. Clm: Joaé 
Lopez Gil. Garda Hernandez 
76. Ooruna. 

»SUOMI. NEMZETKÖZI CSE-
RESZÖVETSCG Hel.lngfon, 
144. postefiik. Mutatványszám 
a »SUOMI KURÍR' című egye-
sületi folyóiratból, jó gyűjtő-
címekkel 55 órszágból, csak 
1.— Pengő. Több mint 2800 
tag! Egyedül -Skandináviában 
Alapítva: 1920. Prospektus díj-
talan. 

Nemzetközi bélyegcsere-
összeköttetést óhajta-
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M. C. R. Ftrk, W. 9. Postlager 
261. Post Rest. 
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Wien XII., Ratschkyg. 
O. Krause, Handelsangestell-
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Dr. J . Ghlla ügyvéd, St. eel 
Mare 19. 
Léb Henrik, fö'.itkár, 8t. eel 
Mare 28. I. 
Marthy Pál tanár, Róm. Kat. 
Gimnázium. 

DICIOSANMARTIN: 
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lenzék«. 
Indig Artúr, Duca-utca 3. 

PRAHA: 
G. D. Mrazek, XII., Bele-
hradska 88. 
St. Hotarek, X., Kralovska 
trc. 8. 
K. Palecek, X., Kralovska 
trc. 8/1. 
K. Jelllnek, Beamter, Praha, 
XI., Havllkova ul. 31 (Tsche-
choslovake). 
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Sonnenwlrt Sándor, Pata Miliai 
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Schwartz Imre, Szacsval-u. 2. 
Brüll Imre, Pável-u. 7. 
Goldberger Tibor, gzalárdi-u. 
ÍJ. 
Heller Alfréd, Gyár-u. 41. 
Dine« Endre, Szacsvai-u. 
Rizsa György, Nyárfa-u. 15. 
Ratzersdorf Ottó, Str. Xenopol 
5. 
Kepes László, Kolozsvárl-u. 27. 
Goldmann Endre, Str. Cenopol 
10. 
Hamarschlag Oszkár, Lakatos-
u. 7. 
Steler Tibor, Pavel-u. 
Robltsek Imre, Nagypiac-tér 4. 
Engel István, Bethlen-u. 1. 
Fazekas János, Szmetka 
(>yörgy-u. 1. 
Lőw Inger Gyula, Lillom-u. 6. 
Guttmann Mór, Várkapu-u. 2. 
Salzberger Ernő, Szabadság-
it. 5. 
Soltész Kálmán, Kálvárla-u. 22. 
Bergíeld Mór, Deák Fea^nc-
u. 8. 

EGYÉB KÜLFÖLD: 
0. Konstantin, Opresen, Bota-
sanl, Str. Armeana 18. 
R. Scheer, Steglitz 1. ßchlosstr. 
118. 
W. Burgsmüller, Fabrikant, 
Kreiensen-Harz, 
P. Neujack Alienstein, Schül-
lers«. 19. 
Mlchelsen Lübeck Cl. Grothstr. 
1. 
Dlrekteur Schneemann, Bay-
reuth, Josephplatz 3. 
Alfred Mntzncher, Obermettln-
gen, Waldshuf (Baden). 
E. Sorge, Vegesack, Veserstr. 
75. 
A. Boyehta, Brünn Dormych 
122. 
Kázmér Lipovnlczky, Tyrnau-
Nagyszombat. 
Ludwig Kovar, Pollcka, Bet-
lem cp. 853. 
Vllliam Krizvany, Baile Hercu-
lame (Bandt). 
E. Müller, Handlungsgehilfe, 
Waldheim (SA), Adolf Hltler-
str. 88. 
Eugen Forst, Coventry (War-
wickshire), 3 Broadway, »West 
Lea« (England). 
W. Rajewsky, Beamter, Tal-
lin, Rana tan 3 k. 2. Estland. 
D. Gelpernas, Student, Kaun-
aus, Palangos g. 2. Litauen. 
L. Zenkevlclut, Buchhalter, 
Kaunaus, Zallojl g-ve, Litauen. 
I. Simon, Student, Kaunaus, 
Laisves al. 40., Litauen. 
M. Friedmann, Bankbeamter, 
Cernauti c/o Wiener Bank-
Verein, Filiale Cernauti, Ru-
mänien. 
C. Belanovicl, Beamter, Ora-
vita, Rumänien. 
M. Bethlen Campia-Turzü (Ru-
mänien). 
Carl E. Billings jr., Student, 
Barrington, U. S. A. 
W. Baumgarten, Kaufmann 
Liestal bei Basel, Fluhweg 2. 
Schweiz. 
G. Sziklay, Kaufmann, Som-
bor, D. Se. U. 1. Jugoslavlen. 
8. Bndrlts, Journalist, Subo-
tlca, Redakcio Naplo. 
E. Bauer, Buchdrucker, Rei-
chenberg, Flurgasse 8. 
J . Neumann, Beamter, Brünn, 
Neugasse 39. 
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Airdala terrierek, pedigrések 
eladók. Teletőn: 54—0—19. 
Hathónapos teljesen szobatiszta 
pedigrés angol import sima-
szőrű foxterrier him, különleges 
kitenyésztés (hosszú fejjel). 
Sylveszter kennelből. Dr. Schef-
fer László, VIII., Népszinbáz-
utca 31. 
Fajtiszta drótszőrü foxi, hosszú-
szőrű tacskó, kitűnő pedigrével 
eladó. Dr. Voitbné Ica, Török-
bálint, Bulla József-utca 19. 
Telefón: Törökbálint 10. 
Champion szülőktől származó 
nyolchetes japán pincs, olcsón 
eladó. Értekezni lehal Royal-
szállodu. 468. számú szoba. Te-
lefón: 45—4—00. D. u. 8—7-ig. 
Magyar kuvaszok (első dijat 
nyert szülőktől) eladók. Köror-
V08. Dunabogdány. 
Foxterrierkölykök, derbvgyöz-
tes szülőktől, eladók. Mayer 
Ferenc. Éötvős-utca 9. fdsz. 

KUTYAOTTHON. Mindenféle 
fajkufya kapható. Penzióba fo-
gad, szakszerű 

TRIMMELÉST 
háznál is vállal. II., Rózsahegy-
utca 8. Telefón: 50—8—46. 
Két öthónapos pedigrés drót-
szőrü foxterrier eladó. I., Csa-
ba-utca 22. 
Díjnyertes elödöktöl származó 
»shealy ham miniature« törpe 
faj , Magyarországon egyáltalá-
ban nincs, hím és nőstény test-
vérpár eladó. Nyolchónaposak, 
nagyon szép, kedves példányok. 
Csak előkelő helyre adom őket. 
Freiwirth Sándor. VI., Vilmos 
császár-út 63. Telefón: 21-6-89. 
Fajtiszta pedigrés, pomerániai 
törpe spic eladó. Kispest, Hor-
thy Miklós-út 34. 
öt darab fajtiszla selyempincsi, 
nyolchetesek, pedigrések, el-
adó. Kiss József. VII.. Ko-
rong-utcu 34. Telefón : 97-1-85. 
Faitiszta skotterier eladó. V., 
Falk Miksa-utca 13. IV. em. 2. 
Telefón: 20—1—80. 
Négygenerációs ritknszépségü 
Dobermann fajkutya kölykei, 
két fekete kan, két ezüst kan 
és egy ezüst szuka, nyolchete-
sek. eladók. Poczik József, Ke-
lenvölgy, Völgy-u'.ca 1. 

A Sunshine kennelben eisö-
rangií szülőktől állandóan kap-
hatók vagy elöjegyczhetők 
drót- és simaszőrű foxterrier-
kölykök. Fedeztetésre meg-
egyezés szerint rendelkezésre 
átí a Németországból impor-
tált 

»KLEE VON DER BÜRO« 
Apja: Champion Kassák v. d. 
Burg. Anyja: Ttcrbvgvőztes 
Königskind v. d. Burg és 
»Sunsh'ne Blizzard Man«. 
Apja: angol kettösgyöztes 
Aman Storm. Amyja: Mneldiine 
Melody. Érdeklődni: Gróf 
Széchenyi Márton, Budapest, 
II.. Lánehid-utea 10. Telefón: 
55-1-09. vagy Felsősegesd (So-
mogy vármegye). 

Két drótszőrü foxi pedigrével 
eladó. Strojel, III. Solymár-
utca 12., ajtó 4. Telefón: 
620—56. 

W ' 3C !M 
Minden ebtartó gondoskodjon 
kutyája szakszerű és Tendes 
ellátásiról. Húsrostos cblepény 
szárarhús, stb. kapható. Erö-
takarmánvraktár, II.. Gyorsko-
cfi-utca 22. 
Keresek megvételre nagyter-
metű, feltétlenül mérges, éber, 
két évnél nem idősebb him 
ebet. mely úgy házőrzésre, 
mint személyi védelemre alkal-
mas. Legszívesebben vennék 
magaslermetü bulldogot, vagy 
Dobermannt. esetleg airedale-
terriert. Csermák Sándor, Bu-
dakalász. János-út 11. 
Fajtiszta pekingi pincsi 1200— 
1500 Kc. eladó. T. Krauss Aus-
sig—Elbe. Riunione. 
Fajtiszta háromhónapos pe-
eking! pincsi olcsón eladó. E. 
Berg. Praha, I. Dusnl 10. Mez-
zanin. 

Pedigrés, simaszőrű, patkány-
irtó foxterrier kutyakölykök 
olcsón eladók Negyedinéi Új-
pesten, Pozsonyi-utca 14. Tele-
fón: 951—06. 

Háromhónapos varsói orosz 
agárkutyák eladók. Cz. J „ Rá-
Rákospalota, Rákos utca 182. 
Elsőrendű pedigrés, törzsköny-
vezett niredale terrierkölykök 
eladók, Champion-szülöktöl. I., 
Attila-utca 47. Telefón: 56-4-10. 
7—10-ig, Vl2— 4-lg. 
Gyönyörű hathónapos törpe rat-
ler 60 pengőért eladó. I., Csaba-
u<ca 9. III. 2. Telefón: 50-6-55 
D. e. 11—12-ig vagy d. u. 4—5 
között. 
Gyönyörüszép kínai és japán 
csin, elsőrangú pedigrével el-
adó. Telefón: 14—4—54. V., 
Tátra-utca 3. I. em. 1. 2—5 
között. 
Borzvári drótszőrü foxterrier 
kennel. Többszörösen államdíj-
jal kitüntetett tenyészet. Első-
rendű kölykök kaphatók és 
elöjegyezhetők. Kalotay Pál, 
I I - Borgó-u. 6. 
Igen ritka, különlegesen faj-
tiszta, hosszúszőrű, tigristarka 
(rozsdavörös alapon, fekete 
csikókkal) 12 hetes tacskó-
kölykök, valódi Bergwa'd iva-
dékok eladók. Sajó József. Re-
metekertváros. Szegfű-utca 1. 
Balázs vendéglőtől három 
percre. 

Három darab barsói agár, ki-
állítási példány, hathónapos el-
adó. Carl Prehm, Theusing. 

Pedigrés, héthónapos német 
vizsla P 60-ért eladó. Csak 
kutyabarátnak. Lukanényei 
Luka Pálné. Kmettv-utca 19, 
földszint 2. Telefón: 20-3-98. 
Eredeti angol S7ármftzá«it 
DRÓTSZŐRÜ FOXTERR'ER-
KÖLYKÖK és érett kutyák 
kaphatók. Gentry Kennel. Tel.: 
691-19. Ketenhcgyi-út 53. (Eder-
villa). 
Német vizsla, fiatal fajkutya, 
sürgősen eladó. Kormo« János, 
Rózsa^tca 9/B.. földszint 3. 
Többszörösen díjnyertes szü-
lőktől, rendkívül szép. kedves 
drótszőrü foxi kapható. 844—S3. 
Elköltözés miatt átadnám hat-
éves him, fajtiszta francia bu-
limat. Ar mellékes. Fontos, 
hogv jó helyre kerii'iön. A. 
Regner, Pralia—Krc, Villa 188. 
Eladnám fajtiszta egyhónapos 
japán csin kölyöknáromnt. 
Heinrich Schanzer, Praha, XI. 
Pvorakova 6. 
Pedigrés scotchterrier, cham-
pion szülőktől kapható. Apa a 
berlini Reidsrieger ki'UHIá-
son I. dijat kapta. Ruth Cadek, 
Aussig, Elbe Antamigasse í . 
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Ma éjjel szabad vagyok 
Zenés bohózat 3 felvonásban 

írta és rendezte : VASZARY JÁNOS Versek : Szenes Andor 
A darai) előadási joga kizárólag dr. Marton Sándor színpadi kiadóvállalatától (Budapest, IV., 
Bécsi-utca 1) szerezhető incg. Az ongedólyuólkUll előadást szigorúan bűntett az 1921. évi LIV. tc. 

Copyright 19!>4. by dr. Alexander Marton, Budapest. 
SzinrekerUlt az ANDRÁSSY-ÜTI SZÍNHÁZBAN (először 19S4 október 19-én) a következő szereposztásban: 
Miel Fajes Tari 
Adél . . . . Qombaszögi Ella 
Péter Ráday Imre 
Iván Kertész Dezső 
Márta Fsnyvassy Éva 

Por'ús 

Fülöp Boross Géza 
FUlSpné Szász Lili 
Ilonka, a leányuk Bóna Klári 
Ödön Bilicsl Tivadar 
Szobaleány Járay Judit 
. . László Miklós 

Történik: az I. felvonás a balatoufőldvárt strandon, a II. felvonás Péter szállodai szobájában, 
it III. felvonás a szálloda halijában. 

E L S Ő F E L V O N Á S 
(Balatonparti homokstrand. Elszórtan kabi-
nok, hevreröszékek. Ragyogó nyári idő van. 
Del felé jár az idő. Piter kilép az egyik ka-
binból. Félszeg, szemüveges fiatalember. 
Fürdőruhában van. Leül az egyik heverő-
székbe és a fürdőcipőjét húzza fel. . Ekkor 
megjelenik Iván és Mici. Mind a ketten 
fürdőruhában vannak. Iván energikus és ön-
bizalommal teli fiatalember. A tipikus nő-
hódító. Mici nagyon csinos, festett hajú 

hölgy.) 
IVÁN (Péterhez): Jösz velünk vitorlázni! 
PETER: Nem megyek. Nein szeretek 

evezni. 
MICI: Matra csaosi, a vitorláson nem kell 

evezni. Azt a szél viszi. 
PÉTER: Tudom. De, ha én felülök egy 

vitorlásra, akkor napokig tartó szélcsend 
támad. 

IVÁN: Szóval i t t maradsz a parton! 
PETER: Igen. Fürdeni fogok és napfür-

dőzni. 
IVAN: Akkor nedked adom a kabin kulcsot. 

Vágy ázz rá ! 
MICI: En is magára bízom a retikülömet 

és ezt a könyveit. Várjon, a gyűrűimet is le-
húzom, ami biztos, biztos. Tessék. (Átadja 
a retikült, a könyvet és a gyűrűit Péter-
neh.) 

PETER: Mit csináljak !én ezekkel a gyű-
rűkkel! 

MICI: Vigyázzon rájuk. 
PETER: De hova tegyem! 
MICI: Húzza az új jáiu. Ügy nem fogunk 

elveszni. Várjon. A napernyőmet ás magának 
adom. (Átadja.) Le akarok »ülni. 

PÉTER: Akkor miért hozta magával! 
MICI: Divat. Fogja ezt az olajat is. (Egy 

üveget ad neki.) 
IVAN: Egy óra múlva visszajövünk. 

(Megnézi jobban Pétert.) Miért viselsz ilyen 
rémes kalapot! Rettentő komikus vagy 
benne. 

PÉTER: Lehet, de ez megvéd a napszúrás 

ellen. És én nagyon, érzékeny vagyok, 
azért inkább felvettem. 

IVAN: Ez okos gomdolat. Add csak ide 
ezit a kalapot. (Felteszi.) Tényleg meg fog 
vládeni a napszúrás ellen. Na, szervusz, 
jö j jön, Mici. 

PÉTER: Kérlek, ha nem ha ragszo l . . . 
Szeretnék én is f ü r ö d n i . . . Es nem tudom 
mit csináljak ezekkel a ho lmikka l . . . 

IVAN: Majd fürdesz, ha mi megjöttünk. 
PÉTER: Igam. De nagyon meleg van. Es 

ha i t t a napon fogok várni és kalap nélkül, 
akkor több mint valószínű, hogy napszúrást 
fogok kapni. 

MICI: Ne legyen már olyan akadékos-
kodó. Majd fürdik később. 

PÉTER: Rendben van. De legalább azt 
engedjétek meg, hogy előbb egy kicsit meg-
merítsem magamat a vízben. 

IVAN: Na, eredj. De siess! 
PÉTER: Addig fogd meg ezeket a dolgo-

kat. [At akarja neki adni Mici holmiját.) 
IVAN: E n ! Nam azért jöttem a Balaton 

mellé, hogy a holmidra vigyázzak. 
PÉTER: Ez nem az én holmim. Ez a te 

barátnőd] holmija. 
IVAN: Érdekes vagy. Máris szemrehányá-

sokat teazel! Egy ilyen apró szívességért! 
Tedd le addig ide a székre. És eredj már . 
Rémes alak vagy. 

PÉTER: Ne haragudj rám. (Leteszi a hol-
mikat a heverőszékre és elsiet.) 

MICI: Nem kellett volna misgával hoz-
nia a barát já t . Már látom, hogy' csak ter-
hünkre lesz. 

IVÁN: Persze, hogy nem kellett volna 
magammal hoznom. De sajnos az a helyzet, 
hogy ö hozott magával engem. Tudniillik ő 
már he 'ek ót® készülődik erre a nyaralásira. 
Nekem csak tegnap jutott eszembe, hogy 
ón is jövök. Mikor megismertem magát . 
Igazán szép tőle, hogy átengedte nekünk a 
hetekkel előbb lefoglalt szobáját ós ő egy 
6zűk, udvari szobába ment. 

MICI: Maradt volna otthon, akkor nem 
kellett volna szűk, udvari szoblába mennie. 

IVAN: Igen, de ne felejtse el, hogy ő 

C T Í l f t C F A U A 7 H F T I U M A l<-e«unyább »rebär 13 megiavul állandó ápolás m illett II I l l P f . r l l I l i l í l Vegye Ön is igénvbe a modern kozmetika regítségét és J I . L I ' ^ L U M V * , ! a M U * kere3Se fel f a l d l Sándoroé kozmetikai Intézetét 
(Kigyó-u 2.), »I10! a legmodernebb gépekkel végzik a szeplJs, mitesszer«, ráncos, szőrös és szemîlcsôi arcok ren 1be-
hozatalát, olcsó bérletrendszer meilett. — Si parla italiano. On parle français. English spjken. Man spricht deutsch. 



felejteni jött ide. Nagy szerelmi bánata van. 
M i d : Miért Î 
IV AN : Elhagyta a menyasszonya. 
MICI: Meg tudom érteni. 
IVAN: En is. Tudja, ő nagyon féllénk. És 

a nőktől nem szabad félni. A 'kutya a® csak 
azt torapja meg, aki tel tőle. 

MICI: Kedves. Es maga nem fél? 
IVÁN: En nem. (Átöleli.) Ein azt se bá-

nom, ha megharap. 
MICI: Meg is fogom harapni, de nem 

mosrt. — majd este» 
IVAN : Látja, ez a szép. Két ember talál-

kozik. Az egyik nő, a másik íórfi. Es nincs 
semmi húza-vona, semmi álszemérem. Mind 
a ketten tudják, hogy mit akarnak. 

MICI: Hála a magia, világos apróhirdeté-
sének. Feltétlenül tisztességes úrinő odaadó 
barátságát keresem együttnyaralás cél-
jából. Jeliige: Kétágyas szoba«. — Hát nem 
saép eiz? 

IVAN: De. Csak rosszul mondta a hirde-
tésit. Feltétlenül tisztességes úrinő, érdek-
nélküli barátságát keresem. 

MICI: Így mondtam. 
IVAN: Nem. Maga azt mondta', odaadó 

ba r á t s ágá t . . . De a hirdetésben úgy volt, 
hogy érdeknélküli barátságát. 

MICI: Fontos ez? 
IVÁN: Nem fontos, de esetleg fontos 

lehet. 
jsUCI: Amennyiben? 
IVAN: Hagyjuk ezt. 
MICI: Ne hagyjuk. Maga úgy képzeli az 

érdeknélküli barátságot, hogy a költsége-
met. magam fizetem? 

IVAN: Isten ments. Minden költségét én 
fiaetem. Szálloda, ellátás, szórakozás. 

MICI: Es egyéb apró kiadások? 
IVAN: Mi lehet itt, egyéb apró kiadás. 
MICI: Csak bízza rám. Minden ilyen uta-

zásomból veszek magiamnak egy-egy kis em-
léktárgyat. Tavaly egy ügyvéddel voltam 
Abbáziában és ezt a kis gyöngyöt vettetni 
magamnak. (Mutatja.) 

IVÁN: Ügyes utánzat. 
MICI: Téved, fiaim. Ez valódi. 
IVAN: Ne beszéljen. 
PÉTER (jön vissza víztől csepegő fürdő-

ruhában); Nagyon jó a víz, csak egy kicsit 
hideg. 

IVÄN: Na végre, hogy jösz, már azt hit-
tem, hogy belefulladtál a Balatonba. 

PÉTER : Nem sok híja. Egy kövér nő a fe-
jemre ugrott a tramibulinról. 

MICI: Hogy magának milyen pechje van. 
Na, vigyázzon szépen a holmimra, amíg 
vissza nem jövünk. 

IVAN: Szervusz. (El Micivel.) 
PÉTER (felvesz egy zöld szemüveget. Fel-

húzza Mici gyűrűit. Karjára fűzi a nap-
ernyőt. Kezébe fogja, a retikült, az üveget 
és a könyvet és lefekszik egy heverőszékbe 
napfürdőzni. Alig helyezkedett el, amikor 
megjelenik Márta. Modern fiatal leány, 
fürdőruhában. Nézegeti a heverőszéket). 

MÁRTA (Péterhez): Hogy képzeli ezt? 

PETE® (ijedten felnéz): Micsodát kérem? 
MARTA: Belefekszik egy idegen heverő-

székbe? 
PETEK (felül): Ez idegen heverőszék? 
MARTA: Hát nem lá t ja ra j ta a táblát az 

írással: Szegő Márta? 
PÉTER (leveszi a zöld szemüveget, felteszi 

a rendes szemüvegét és megnézi a táblát): 
Tényleg. Bocsánatot kérek. . . Nem tudtam... 
Nekem igazán mindegy. (Felszedelőzködik 
és átül egy másik heverőszékbe. Üjra szem-
üveget cserél.) Bocsána t . . . Remélem nem 
haragszik? 

MA. RT A : Nem. (Lefekszik az üresen ma-
radt heverőszékbe. Majd felül és körülnéz.) 
Látom, hogy magánál van napolaj. Nem 
adna eigy cseppet belőle? 

PETER: Bocsána t . . . Nem szeretném, ha 
helytelen képet alkoitna rólam .. . Tudniillik 
ez a napolaj nem az enyém. 

MARTA: Ertem. Ne fáradjon. 
PÉTER: A napolaj nem az enyém, de 

majd megfogom téríteni. Megsért, ha nem 
fogadja el. 

MÁRTA: Hát j ó . . . Kenje be egy kicsit 
a hátamat. 

PÉTER: Kérem. (Leteszi a holmit a földre 
és tenyerébe önt a napolajból.) 

MÁRTA: Jé . . . De f u r c s a . . . Maga női 
gyűrűket visel? 

PÉTER: Nem. En csak vigyázok ezekre a 
gyűrűkre. Rám bízták. (Bekeni Márta há-
tát.) Így jó lesz? 

MÁRTA: Igen. Köszönöm. 
PÉTER (hátralép és közben rálép a 

retíkülre. Reccsen.) 
MÁRTA: Vigyázzon. Mert r á fog lépni a 

netikülre. 
PETER aggódva): Igen? (Felveszi a reti-

kült és kutat benne.) A tükör . . . Összetört 
a tükör. 

MARTA: Szerencsétlenséget jelent. Ezt a 
retikült is magára bízták? 

PÉTER: Igen. Sajnos, 
MÁRTA: Akkor nagyon rosszul teszi, 

hogy olajos kézzel összefogdos benne min-
denit. 

PÉTER: Valóban. Egy kicsit olajos lett. 
(Sóhajtva becsukja a retikült. Majd vissza-
fekszik a heverőszékbe. Közben ráfekszik a 
napernyőre, amit a heverőszékre tett, ijed-
ten felugrik. Aggódva kinyitja az ernyőt.) 
Hála Isten, ennek nem történt baja. 

MARTA: Attól eltekintve, hogy ez is ola-
jos lett. 

PÉTER (becsukja az ernyőt): Hogy nekem 
milyen pechem van. 

MÁRTA: Nem olyan nagy baj . A barát-
nője meg fogja bocsájtani. 

PÉTER: Nekem nincs barátnőm. 
MÁRTA: Hát akkor kinek a holmiját 

őrzi? 
PÉTER: Ez egy barátomnak a barátnője. 

Én egyedül vagyok i t t . 
MÁRTA: Ezt nagyon szomorúan mondta. 
PÉTER: Igen. 
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MÁRTA: Szeretem a szomorú embereket. 
Nőgyűlölő? 

Plü'i'ER: Nem. 
MARTA: Kár . Szeretem a nőgyűlölőket. 

Tudniillik én is nőgyűlölő vagyok. 
PETER: Maga? Nőgyűlölő? Aliért? 
MARTA: Zárdában nevelkedtem. Eddig 

csak nők között éltem. Es ez lassan az em-
ber idegeire megy. Folyton pletykáltak, 
fe lbonto t ták a leveleimet. Ellopták a ha-
risnyáimat. Tudja , hogy vágyodom már egy 
kis íérf i - társaság után. 

••'iirfEK: Valóban? 
MARTA: Egyeaul vagyok itt . I l letve a 

társalkodónőmmel. Úrilány vagyok. De ra-
jongok az izgalmas és veszélyes dolgokért. 
Szeretem a kalandokat. Mindent ami tilos 
és ami nem illik. Ezért beszélgetek ma-
gúval. 

FETER: Nagyon kedves. 
MARTA: Maga férfi . Es egyedül van. Biz-

tosan maga is keres valami ka landot 
PETER: Nem. E n fölejteni jöttem ide. 
MÁRTA: Felejteni? Mit? 
PETEK: Engt1 m, kérem, ot thagyott a 

menyasszonyom. Jobban mondva még nem 
is vol,t a menyasszonyom, mikor ot thagyot t , 

MARTA: Ezt nem érteta. 
PETER: Tudja , én egy kicsit, félénk va-

gyok a nőkkel szemben. Talál tam egy lányt, 
Szép volt, gazdag volt. Kedves is volt hoz-
zám. De nem mertem szerelmeit, vallani neki. 
I v á n t kérteim mag, hogy beszéljen vele, 

MARTA: Ki az az Iván? 
PETER: Gyerekkori barátom. Az iskolá-

ban mellettem ült a padban. Már akkor 
nagyon élénk kisf iá volt. Rengeteg komisz-
ságot csinál t a tanárokkal . Es majdnem 
mindig engem pofoztak meg helyette. Tudja, 

-ez az Iván, nagyon bátor és szemtelen, ö t 
kértem meg arra , hogy beszéljen avval a 
lánnyal, akit szerettem. 

MARTA: Es beszélt velet 
PETER: Igen. Nagyon sokat beszélt vele. 

Három napig éj jel-nappal vele beszélt. Es 
végül a lány az ő menyasszonya lett . 

MARTA: Er tem. Szóval ezt jöt t ide felej-
teni? 

PETER: Ezt. Tudniil l ik Iván azt mondta, 
hogy a tüzet tűzzel kell gyógyítani. A nőt 
a nővel. Es ezért azt tanácsolta, hogy ke-
ressek valami kalandot. Utazzak el a Bala-
ton mellé egy csinos nővel. 

MARTA: Na és? 
PETER: En nem értek az ilyen dolgokhoz. 

Ezért hirdetést tet tünk egy lapba, A jelent-
kezők közül kiválasztottunk egy elvált a s -
szonyt. Találkoztunk vele. Iván t kértem 
mog, hogy ő beszélje meg a feltételeket a 
n ő v e l . . . 

MARTA: Ne folytassa. Az lett a vége, 
hogy Iván utazott el n nővel. 

MARTA: Hogyhogy i t t vannak? 
MARTA: En azt hiszem, hogy maga egy 

kicsit hülye, Hogy lehet ezt tűrni? En a 
maga helyében nagyon goromba lettem volna 
a barátomhoz. 

PETER: Nem érdemes. H a 6 nem jött 
volna, jött volna más. ügylátszik nekem 
nincs szerencsém a nőkkel. 

MARTA: Azt nem lehet tudni. Miért ne 
volna? 

PETER: Nem tudom. A ma i nőknek, ké-

rem nem kell szív és nem kell jóság. Aki 
nagyon szereti és tiszteli a nőket, azt le-
nézik. Aki erősv-akos é s szemtelen, annak 
rögtön sikere van náluk. 

MARTA: Na, nem mindig. Vannak más-
f a j t a nők is. Lát ja , az intézetben minden 
második lánynak Napoleon volt az ideálja, 
A győzedelmes császár. Nekem Danton volt 
az esetem, a k i t lefejeztek, 

PETER: Igen, emlékszem. 
MARTA: Szeretem az olyan embereket, 

akik szenvednek. Szerettem volna ott lenni 
mellette és enyhíteni a szenvedéseit. 

PETER: Egy levágott fejű embernek ne-
héz enyhíteni a szenvedéseit, 

MARTA: Mindegy. Higyje el, hogy nekem 
vau szivem. Az én kedves virágom nem a 
rózsa, hanem a szegény, szomorú bogáncs, 
mer t «at senki sem szereti, 

MARTA: 
I, 

Drágám idehallgas! 
Nekem ne szavalgass! 
Ez a kor elmúlt, most már ez unalmas! 
Nőknél ez a lényeg: 
Mindég csak a tények! 
Egy kis szerelem kell osaik a szívének! 

fíefr. Szerelem az élet sója 
Ez az ami mindig kell! 
Ez az a mi ki® lányt, nagy lányt , vén 

[lányt érdekel 

Szerelem a szív rugó ja 
Ez az ami rossz és jó 
Ez az ami ingyen van és d rága passzió 
Néha szomorú és néha komikus 
S anyagi lag r i tkán ökonomikus! 
Szerelem az élet sója 
Ez az ami mindig kell! 
Ez az ami télen, nyáron, ősszel érdekel, 

PETER: En eddig sohasem ta lá l tam meg 
egy nőnek a sz ívét 

IMARTA: Biztos rossz helyen kereste. 
PETER: Az lehet. Biztosan a barátomnak 

van igaea, aki mind já r t ot t fogja meg a nőt, 
a h o l . . . ahol a szive van. 

MARTA: J a j , de sze l l emes . . . Akar ja , 
hogy megmutassam magának a szívemet? 

PETER (nagyot nyel): Akarom. 
MARTA: Ide nézzen. (Felveszi a székről a 

pizsama kabátját, amit bejövetelekor oda-
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dobott, Megmutatja a kabátot, hogy a hajtó-
kájára egy bogáncs van tűzve.) 

PÉTER: Mi ez, kérem ? 
MÁRTA: Bogáncs. Bogáncsot tűztem a 

kabátomra és nem illatos rózsát. Pá. (Sar-
kon fordul és elmegy.) 

PETER (csodálkozva néz utána. Sóhajt. 
Felteszi a zöld pápaszemét és végigdől a 
he ver őszé ken). 

ADEL: (Termetes hölgy. Megjelenik fürdő-
ruhában és fürdőköpeny ben, a heverőszéket 
keresi. Bosszankodva nézi Pétert, aki benne 
fekszik.) Halló, fiatalember, inagút Gruber 
Adélne'k hívják ? 

PETER: Nem kérem. En Fóti Péter va-
gyok. 

ADEL: Akkor meg tudná magyarázni ne-
kem, hogy minek fekszik bele egy heverő-
székbe, amire az van írva, hogy Gruber 
Adél? 

PETBR (gondolkodik): Kérem, meg tudom 
magya rázn i . . . 

ADÉL: Na, halljuk. 
PETER: Azért maradtam ebben a székben, 

mert nem akartam másnak a széliébe üln . 
ADEL: Szóval az én székembe akart ülni. 

Ez fiksz. 
PETER: Nem. Az úgy volt kérem, hogy 

én eredetileg .. . abban a másik székben 
ADEL: Mit magyaráz itt nekem. Nem ér-

dekel. Takarodjék a székemből. 
PETER: Kérem. (Felszedelőzködik.) 
ADEL (leül): Mégis csak szemtelenség.. 
PETER: Kérem, ha végig fogja hallgatni 

magyaráza tomat . . . 
ADÉL: Nem érdekel. Hagyjon bék!ében, 
PETER: Kérem. (Kis szünet.) Ha talán 

parancsolja, hogy kárpótlásul bekenjem a 
h á t á t . . . (Emeli az üveget.) 

ADEL: Bekenje? Az én hátamat? 
PETER: Egy kis napolajjal. 
ADEL: Hallja most aztán takarodjék in 

nen. Pimasz aszfaltbetyár. 
PETER (közelebb lép hozzá): Bocsánat 

nem szeretném, ha helytelen képet alkotna 
rólam. 

ADEL: Ne molesztáljon egy úrinőt. Mii. 
gondol? Kivel van dolga? En elvégeztem a 
budapesti tudományegyetemet. Okleveles 
tanárnő vagyok. Csak azért mentem ne-
velőnőnek . . . 

PKi'lüR: De bocsánatot kérek. 
ADEL: Ne szakítson féli». Micsoda fegyel-

miezetlens'jg ez? Csend legyen. Csak azért 
mentem nevelőnőnek, mert rcsszaík a gazda-
sági viszonyok. 

PÉTER: En csak azért akartam bekenni 
a h á t á t . . . 

ADEL: Elég! Egy szót se! Himpellér! 
MARTA (bejön): Mi az? Mi történt? 
ADEL: E i az alak szemtelenkedik velem. 
MARTA: Mit csinált? 
PETER: Semmit, kérem. I t t ülök. 
ADEL: Ne fecsegjünk. Menjen a helyére. 

Bárdolatlan. 
PETER (ijedten): De kérem 
MARTA: Mi az? Mi történtíMit csinált? 
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ADEL: Efz, aiz alak itt szemtelenkedik ve-
lem . . . 

PETER: Féreértés 
ADEL: Csirkefogó . . . . 
PETER: Még maga beszél? Maga volt az, 

aki a fejemre ugrott a vízben. Szégyelje 
magát. (Elsiet.) 

ADÉL: Rémes, hogy a férfiak milyen va-
daik egy ilyen fürdőhelyen. Amint meglát-
nak egy csinos nőt, rögtön rátámadnak . . . 
Például ez az alak d». 

MARTA: Rátámadt egy csinos nőre? 
ADEL: En rám. 
MARTA: Vagy úgy. Es mit akart? 
ADEL: Mit akarhat egy férfi? Meg akart 

csókolni. 
MARTA: Lehetetten. 
ADÉL: ÍMolárt volna lehetetlen? Nekem el-

hiheti, ha mondom. Igenis megakart csó-
kolni. 

MARTA: Érdekes. Ez úgy látszik hülye. 
Egy óráig feküdt itt mellettem és engem 
nem akart megcsókolni, 

ADEL: Ne felejtse el, hogy az én felügye-
letemre van bízva. 

MARTA: Ebből az alakból nem is néztem 
volna ki, hogy rátámad egy nőre. Evvel még 
foglalkoznom kell. 

ADÉL: Tartsa magát egyenesen. Jöj jön 
menjünk öltözni, mindjárt dél lesz. Menjünk 
étiktzni. (Belekarol Mártába és elvezeti.) 

(Péter óvatosan bedugja a fejét egy ka-
bin mögül. Bekémlel. Mikor látja, hogy a 
nok már elmenlek, óvatosan bejön. Lerakja 
a rábízott holmit egy heverőszékre. Felteszi 
a szemüvegét és gondosan megvizsgálja a 
széket, hogy nincs e rajta valami idegen 
név. Nincs. Erre megnyugszik és leül a 
székbe. Pont a napernyőre. Ijedten felugrik, 
félve kinyitja a napernyőt. Mikor látja, 
hogy nem történt semmi baja, megkönnyeb-
bülten felsóhajt. Leveszi a szemüvegét, fel-
teszi a zöld pápaszemet és végig fekszik a 
heverőn. Kis szünet.) 

(Fü.öp, Fülöpné és Ilonka be.) 
FÜLÖP: 

Elárulom, hogy ón vagyok a papa. 
FÜLÖPNÉ: 

Én vagyok a mama. 
ILONKA: 

A lány meg én! 
FÜLÖP: 

Általunk lesz meglepve, azonnal i t t , 
FÜLÖPNE: 

Ki semmit nem gyanít. 
ILONKA: 

A vőlegény! 
FÜLÖP: 

Ez azitán meglepetésl 
ILONKA: 

Egy kedves meglepetésl 
FÜLÖP: 

Hogy dde ukk-mukk-fukk betoppan a 
[család! 

Ez azián meglepetés! 
FÜLÖPNÉ: 

Ez nem egy meglepetés! 
FÜLÖP: 

De manna, kérlek szépen, fogjad be 
[a szád! 

Örülni fog a lányunk vőlegénye, hogy 
[e helyen 
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En és tisztelt nejem 
Meglepjük őt! 

ILONKA: 
Ez aztán meglepetés 1 

FÜLÖPNE: 
Ez nem egy meglepetés I 

FÜLÖP: 
Le mama, hallgass el, mert finom 

[leszek, sőt! 
ILONKA: A strandon biztosan meg-

találjuk. 
FULOP: Legjobb lesz, ha most megfiir-

diink. A vízben majd csak összetalálkozunk 
vele. Menjünk vetkőzni. 

FÜLÖPNE: A víz árt a bőrömnek. 
FÜLÖP: Egy pil lanatra bemész ós lehűlsz 

és kijösz. 
ILONKA: Ne veszekedjetek folyton. En 

mindenesetre fürdeni fogok és mindenesetre 
megkeresem Ivánt . 

FÜLÖPNE: Keresd. Ha te bolond vagy, 
aihlhoiz semmi közöm, a te vőlegényed. Le ém 
megyek ebédelni. 

FÜLÖP: Miért mész te ebédelni? 
FÜLÖPNE: Mert éhes vagyok. 
FÜLÖP: Miért vagy te éhes, amikor a vo-

naton folyton ettél? 
FÜLÖPNE: Folyton ettem? Villásreggeliz-

tem az étkezötooosiban. 
ILONKA: Ne veszekedjetek folyton. 
PÉl'BR (Fülöp megjelenésekor ijedten 

felült a heveröszékben. A veszekedés alatt 
lassan feláll és előre jön.) Kezeiket csóko-
lom. 

ILONKA: Nini, Péter. Ez nagyszerű, hogy 
magát így. megtaláltuk. Hol van Iván? 

PETER: Vitorlázni mentek. 
ILONKA: Mentek? Kivel ment vitorlázni? 
Pü/i'ER : Egyedül. 
FÜLÖPNE: Az előbb azt mondta, hogy 

vitorlázni mentek. 
PETER : Na, igen. ö meg a vitorlás. (Erői-

tetten nevet.) 
FÜLÖPNE: Gyanús nekem ez a dolog. 

ILONKA: Ugyan, mama. így még jobb. 
Bérelünk egy motorcsónakot és u tána me-
gyünk, hogy meglepjük. 

<PBTER: Ne menjenek, kérem. Ez a sze-
gény fiú semmit sem s e j t . . . Azt sem tudja, 
hogy maguk megérkeztek. 

FÜLÖP: Szándékosan neim árul tuk el neM, 
hogy mi is jövünk, hogy nagyobb legyen a 
meglepetése. Na, gyere. 

FÜLÖPNE: Előre kijelentem, hogy én mo-
torcsónakba nem ülök. 

ILONKA: Menjünk, papa. Keressük meg 
a csónakházat. 

FÜLÖPNE: En nem keresem a csónak-
házat. 

FÜLÖP: Miért nem keresed te a osóoak-
házat? 

FÜLÖPNE: En nem megyek. En nem 
megyek, Zsigmond, én nem megyek! 

ILONKA: Ne veszekedjetek folyton. 
Gyertek már. (Beléjük karol és cipeli 
őket.) 

PETER (tanácstalanul bámul utánuk): 
Szent I s t e n . . . Mi lesz itt? 

MARTA (megjelenik. Matrózpizsamában 
van). 

PÉTER (nem ismeri fel, mert háttal áll 
neki): Halló, matróz! 

MARTA (megfordul): Tessék! 
PÉTER: Bocsána t . . . Azt hittem, h o g y . . . 

Ne tessék h a r a g u d n i . . . (Indul kifelé.) 
MARTA: Hová megy? 
PÉTER: Hogy szokták i t t figyelmeztetni a 

Balatonon lévâ hajókat; h a valami veszély 
van? 

MÁRTA: Micsoda veszé ly! -

KHetYs h a s h ^ 
Ä u i t o s , d r \ a \ m a * V a s ^ 



PETEK: Nincs időm megmagyarázni. Bo-
csánat . . . (Elrohan.) 

MÁRTA: Ez tényleg hülye. (Leül egy he-
verőszékre. Kis habozás után felveszi a reti-
kült, amit Péter egy másik széken hagyott 
és kivesz belőle egy cigarettát.) 

ILONKA (megjelenik. A fürdötrikóját 
gombolja a vállán. Hátra szól): Siessetek! 
IMártara mosolyog.) üyönyörű idő van. 

MAßT A: Valóban gyönyörű. 
ILONKA: Apropos* Jbulop Ilona vagyok. 
MARTA: Szegő Márta, nagyon örvendek. 
ILONKA: Maga itt nyaral? 
MARTA: Igen. Amint látom maga is. 
IIjONKA: (iyönyörii hely. 
MARTA: Gyönyörű. 
ILONKA (meglátja a napolaját): Ô... 

Megengedni nekem, hogy ebből a napolaj-
ból használjak egy keveset? 

MARTA: Boldogan. 
ILONKA: Köszönöm. (Bekeni magát.) T.- i. 

félek, hogy nagyon megfog a nap. Milyen 
okos maga, hogy naparnyöt hozott magával. 
Magának is olyan érzékeny az arcbőrei 

MARTA: Téved. Nekem nincs szükségem 
napernyőre 

ILONKA: Ö . . . Nem volna .kifogása el-
lene, ha pár percig használnám ezt a niap-
ornyót. * 

MARTA: Mi kifogásom lehetne! 
ILONKA: Nagyon kedves. (Felveszi a nap-

ernyőt és kinyitja.) Nagyon tűz a nap . . . 
(A baloldal felé sétál és kikiabál.) H a l l ó . . . 
Siessetek. 

MÁRTA (közben feláll és elmegy.) 
ILONKA: Maga nem találja, hogy i t t . . . 

(Visszafordul és észreveszi, hogy Márta el-
ment. Elhallgat. Üjra a baloldalra megy.) 
Siessetek m'ár. Halló . . . (Elmegy balra.) 

IVÁN (jön Micivel jobbról): Nagyszerű 
volt, úgy-e? 

M ICI: Rem ei . Imádom a. vitorlázást. Az 
ember csak ül, nem csinál semmit és a szél 
h a j t j a a csónakot. Es a szél ingyen van. Ez 
olyan jó érzés. 

IVÁN: Micsoda? 
M ICI: Hogy az ember potyára veszi a ter-

mészetet. Viteti magát vele. 
IVÁN: Ha továbbra is ilyen kedvező sze-

lünk lesz, akkor délután már a karjaimban 
fog sírni. 

MICI: Sírni? Miért fogok sírni a kar ja i -
ban. 

IVÁN: Nem tudom. A nőik az első csók 
után mindig sírnak. 

MICI: En nem. En, röhögök. 
MICI: 

Mondja mért s í r jak az ilyenen 
Mondja mért legyek én is ilyen, 
Nem csapás kérem a szerelem 
Sőt csodás vigulás és hasonló más! 

IVÁN: 
Rám helyes, hisz ha fakad a rügy 
Kinn a fán, az se szomorú ügy 
Epp azért, hogyha ide figyel 

Óvja 
egészségét 
Minden szaküzletben kapható 

! 

Megsúgom Önnek én kis szívemnek mi 
[kell. 

MICI: 
Mindent tudunk kegyedről 
Jól informált helyeikről 
Hallottuk, hogy szerelmes lett rég, rég, 

[rég. 
IVÁN: 

Mindent tudunk magáról 
Súlyos lelki bajáról 
S megnyugtat juk: rosszabb is lesz 

[még, még még! 
MICI: 

Mert végre rájöhet Ön személyesen: 
Az élet igen nehéz. 

IVÁN: 
Mert nem kivétel az ön személye sem, 
Ha jő a szerelmi vész! 

KETPEN: 
Mindent tudunk kegyedről 
Jól informált helyekről 
Hallottuk, hogy szerelmes lett rég, rég, 

[rég. 
IVÁN: Hová lett ez a Péter? 
MICI: Csakugyan, hová tün t el a barátja? 
IVÁN: Ugyan, hói van az a hólyiagt 
MICI: Es a holmikat is elvitte maga val. 
IVÁN: Nem. Hiszen it t van a reükül je a 

széken. 
MICI (odamegy): Igen. De hol a nap-

ernyőm? És a gyűrűim? Es az egész nap-
olajomat elhasználta. Ez mligis csak szemte-
lenség. 

IVAN: Már kora if júságában ilxen meg-
hízhat atlan f rá ter volt. 

ILONKA (balodalról bejön, de háttal felé-
jük és a napernyő is takarja. ' Toporzékol): 
Siessetek már. 

MICI (Ilonkára mutat): Odanézzen, a nap-
ernyőm. Egy idegen nőnél. 

IVÁN: Biztos, hogy az a maga nap-
ernyője? 

MICI: Biztos — mégis csak szemtelenség, 
hogy szónélkiil elveszi és használja. 

IVÁN: Nyugalom. Majd mindjárt elinté-
zem. (Ilonkához megy és megkopogtatja a 
vállát.) Halló, kérem. 

ILONKA: Tessék! (Visszafordul.) 
IVÁN (megtántorodik): Ilonka. 
ILONKA: Iván , . . . Ez aztán a meglepetés? 

Mi?. 
IVÁN: Ez igen. 
ILONKA: Mit szól ahhoz, hogy maga után 

jöttünk? 
IVÁN: Remek. 
ILONKA: Meg sem csókol? 
IVÁN (megcsókolja). 
MICI: Mi ez? Maga csókolódzik evvel a 

nővel, ahelyett hogy elvenné tőle a nap-
ernyőmet. 

ILONKA : Ki ez a nő? 
IVÁN (zavartan): Melyik? 
ILONKA: Ez, aki itt áll a háta mögött. 
IVÁN : Ja , ez.. . Ja , e z . . . Ezt nem is-

merem. 
MICI: Mi az, hogy nem ismer engem? 
IVÁN (Midhez): Várjon c s a k . . . Ja , 

maga az? 
MICI: Szóval mégis csak Ismeri! 
IVÁN: (MVbihez): Várjon c s a k . . . Ja , 

maga az? 
MICI: Szóval mégis csak ismeri? 
IVÁN (Ilonkához): A . . . Soha életemben 



nein láttam. (Integet Midnek, hogy tűnjön 
el.) 

MICI: Micsodát Miit beszól! Es mit integet 
nekem ? 
. IVAN: Én? Hogy integetnék egy ismeret-

len hölgynek. 
ÍLKJ.NKA (Mieihez); Nézze, én a maga he-

lyében nem tolakodnék egy idegen lériihez. 
MICI: Még maga mer beszélni? Rögtön 

adja vissza a napernyőmet. 
jÜXXN KA : Ez a napernyő nem a magáé. 
MICI: Adja vissza, mert segítségért kiál-

tok. Tolvaj. Tolvaj . . . 
IVAN: Adja vissza, az övé. 
ILONKA: Honnan tudja, ha nem is is-

mer t 
IVAN: A napernyőt ismerem. Látásból. 
MICI: Ide a napernyőt. (Kitépi a kezéből 

— Ivánhoz.) Es magáról ás migvan a véle-
ményem. Csirkefogó. (Dühösen a heverő-
széKhez megy és szedi össze a holmiját.) 

ILONKA: Ez a nő azt mondta magúnak, 
hogy csirkefogó. 

IvÁN: Nem kell tőle felvenni. 
FÜLÖP (bejön a feleségével, fürdőruhá-

ban). 
MICI (dühösen Ivánhoz): Vegye tudomá-

sul, hogy ezek után én nem ismerem magát. 
Gazember. (Elrohan.) 

FULOPNÉ: Ki volt ez a nőt 
IVAN: Szervusz. Kezeit csókolom. Hogy 

örülök, hogy megérkeztek. (Fülöphöz.) 
FÜLÖP: Ki volt ez a nő! 
IVAN: Bemélem kellemesen utaztatok. 
ILONKA: Ki volt ez a nő? 
IVAN (hirtelen ötlettől megkapva); Ez 

Péter menyasszonya. 
ILONKA: M.ért nem mondta ezt mindjá r t ! 
IVAN: Nem hagyott kibeszélni. 
ILONKA: Es miért mondta, hogy nem is-

meri? 
IVAN: Mert izé . . . Páter azt mondta, hogy 

tartsam titokban, hogy menyasszonya 
van . . . Mind g ilyen buta ötletei vannak. 

ILONKA: Akkor utána kell mennünk és 
bo,.sanatot kell kérnem. 

IVAN: Nem kell e lhamarkodni . . . Nem is 
haragszik olyan n a g y o n . . . Es ha harag-
szik. Majd Páter kibékíti. Egyáltalán, hogy 
én emiatt a Péter miatt milyen kellemetlen-
ségekbe keveredem. Fel fogam pofozni. (El 
Fülöpékkel.) 

•ADEL megjelenik felöltözve. Leteszi a 
retiküljét és a napernyőjét arra a heverő-
székre, ahol az e.öbb Miéi holmija volt. 
Megigazítja a kalapját. Közben hátra kia-
bálj: En megyek előre ebédelni. 

PETEK: (meglátja Adélt): Halló. Teszi le 
rögtön azt a retikült. 

ADEL: Hozzám beszél! 
PETEK: Magához. Micsoda modor ez! 

Idegen emberek fejére ugrál a trambulinról 
és idegen holmiját használja. 

ADEL: Mondja, mit akar tőlem maga? 
PETEK: Ki engedte meg magának, hogy 

használja ezt a retikült? 
ADEL: Hogyhogy? Názze maga aszfaltbe-

tyár, velem maga hiába akar kikezdeni. 
Hiába talál ki ilyen trükköket, mert én 
szabadban ni?m ismerkedem. 

PÉTER: Miről beszél maga! És mit csi-
nált e'zel a retiküllel, hoav szürke lett.' 
Az előbb még fekete volt. És a napernyő 
piros volt. • 

ADÉL: Ez a napernyő piros volt? (Fel-
kapja a napernyőt.) Maga úgylátszik nem-
csak tolakodó, hanem őrült is. Félre az 
utamból, mert keresztülszúrom. (Felemeli 
rá a napernyőt, mint valami kést.) 

PÉTER ( i jedten feli eugrik) : Bocsánat, 
úgylátszik tévedtem. 

ADÉL: Tévedett. Én tisztességes mő va-
gyok. Elannyira tisztességes, hogy hova-
tovább fel fogom pofozni. 

PÉTER: De, asszonyom! 
ADÉL: Lány vagyok! És most takarod-

jék! 
PÉTER (el). 

I. 
ADÉL: 

Már kiskorába 
Az iskolában 
Már módja volt, azt megtanulni, hogy 

[•tanulni kell. 
Szemébe vágták 
Fülébe rágták 
Hogy amit tud, azt többé ne felejtse el 
Mert zord az élet 
S ön abban téved, 
Hogy itt a pótvizsgákon szintén át-

[mefoet 
Például kérem 
Szerelmi téren 
Ha nem megy; ismételni pláne nem 

liehet. 
Refr: 

Figyeljenek, figyeljenek, 
Tanulja meg az életet: 
Az élet nem egy lampionos körmenet, 
Az üdv a cél, a sors a gát 
Viselje jól tehát .magát, 
Mert felsőbb osztályba így nem léphet 

[kegyed. 
Tartsa magát egyenesen! 
Csend legyen! Ne fecsegjünk kérem! 
Maga óra után jöjjön be a tanári 

[szobába 
Mi az, mit akar? Majd, a szünetben! 

II . 
Nálam tanulhat 
Tőlem okulhat 
Mert nálam minden tárgyban fődolog 

[az oktatás. 
Ez kell magának 
Pardon bocsánat 
Miként a kisbabának kell a szoptatás! 
A főtt húst főni 
A nőket nőni 
A porszívókat szivmi tanítom 
A var jú t varrni 
A szarkát lopni 
Mind felkarolja ezt az én metódusom! 

JAdél el). 
PÉTER (be): A vízen nincsenek sehol, ha 

egy kis szerencséjük van, elsüllyedtek. 
M A P t ^ (ry>eniplenikh Mi az? Mi történt:, 
PÉTER: Végig motoroztam az öbölben. 

Odamentem minden vitorláshoz. Mindegyik-
ben idegen párok ültek és csókolództak. 
Mef akartak verni. Akko-- mesrké tern * 
úszómestert, (ho<ry szócsővel kiabál ja ki, 
•hogy az az úr, aki idegen nővel van együtt, 
vigyázzon inert megérkezett a családja, ö t 
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per» alatt kiürül t a Balaton. De a barátom 
m>m került eio. UgyiairaiK, elsuiiy>-uv a 
vitorlásuk. De ez a kisebbik baj. Közben 
elrabolták a rámbizott dolgokat. 

MARTA: M'iiy«n magára bízott dolgokat? 
PE'1'h.it: A napolajat, a retikült és a nap-

ernyőt. 
MÁRTA: A napernyőit egy nő vitte el. 
PETJÜK Maga látta? Hogy nézett ki? 
M AKTA: üileg jól. 
PETER: Miiyen ruihában voltt 
MÁRTA: Fürdőruhában. 
PETER: Köszönöm. Ez fontos adat. 

Mindenesetre az összes füidőruhás nőket ki 
fogom vallatni. (Indul.) 

MAjRTA: Megálljon. Es ha az a nő köz-
ben felöltözött? 

PETEK: Hogy maga milyen okcs. Erre 
nem is gondol iám. Az összes felöltözött nő-
ket is ki fogom vallatná. (Indul.) 

MARTA: Megálljon. Mielőtt ebbe bele-
őrülne, szeretnék magának mondani va-
lamit . . . 

PETER: Tessék. 
MARTA: Mondja, miért hazudott maga 

neikem? 
PETER: En? Magának? Mit? 
MARTA: Hogy maga félénk a nőkkel 

szemben. 
PETER: Ez így van, kérem. 
MARTA: Ügyi Hat akkor a társalkodó-

nőmre miért irontott rá, mint valami vad-
állat? 

i 'EXEE: En? Rárontottam, mint egy vad-
állat? Nagyon gyönge jellemű nő lehet. 

MARTA: Szóval tagadja? 
PETER Határozottan. En őszinte tiszte-

lője vagyok a női nemnek, de tiszteleteim 
sohasem lépi át az udvariE&ság és a meg-' 
szokott társadalmi formák határát . 

MÁRTA: Most már nem hiszek magának. 
PETER: Tegyen próbura. On hónapokig 

együtt lehet velem és én sohasem fogok még 
csak kísérletet sem tenni arra, hogy meg-
csókoljam. Rendben van? 

MARTA: Nincs rendben. Ilyen unalmas 
kísérletekbe nem bocsátkozom. 

PETER: Kár. Tudniillik. Nem szeretném, 
ha helyi/elen képet alkotna rólam. 

P E T t K : U r a m . . . illetve kisasszony. . . 
MÁRTA: Azt én sem szeretném. Tudja 

mit? Ebéd után találkozhatnánk a tenisz-
pályák mögött, az erdő szélén. Akarja? 
xla (miau, milyen boldoggá tesz. 

MARTA: Na, ne gondoljon rosszra. Csak 
társalogni fogunk. 

PÉTER: Kérem. Ugyan a társalgás nem 
a legerősebb oldalam . . . 

MARTA: De; most sietnem kell. A viszont-
l á tás ra (Elmejjy.) 

PETEli: Kezeit csékolom. 
MTCI (jön balról dühösen): Hol mászkál 

magia szerencsétlen? 
PETER (visszafordul): Maga még él? 
MICI: Hol vannak a gyűrűim? 
PETER: A gyűrűk azok megvannak. 

(Lehúzza és átadja.) De valamit közölnöm 

kell kíméletesen. Legyen férfi. Illetve le-
gyen erős. A retikült ellopták. 

iMICi: Melyen retikült 1 
PETER: A maga retituiljét. 
M 10.1 (mutatja): Ezt? 
PEl 'EK: igen. Elit ellopták. Es a nap-

ernyőt is, ami a kezében van . . . i l l e tve . . . 
Most látom, hogy ezek megvannak. Hiszen 
akikor nincsen baj. 

MICI: Nincs. Caak az egész napolajat be-
leöntötte. a re ti k.u lombé. Minden tönkre-
ment. Mat csináljak most magával? 

PETER: Tessék engem jól összeszidni. 
MICI: Sok hasznom van belőle. (El.) 
IVA'N (berohan lihegve): Halló. Péter . . . 

(Ügy ki van fulladva, h-ogy nem tud be-
szélni.) 

PETER: H a l l ó . . . Mitől lihegsz így? 
IVAm: Eloncíutottaim.. . Mert jönnek 

utánam. 
PETER: Kicsodák? 
IVÁN: Ne szakíts f é l b e . . . Fontos kö-

zölni valóm van. 
PETER: Nekem sokkal fontosabb közölni 

valóm van. 
IVÁN: Hallgass meg, te szerencsétlen.-
PEI 'ER: Te hallgass meg. Ez életbevágó. 
IVÁN: Nem érdekel, i d e f i g y e l j . . . 
PÉTER: Könyörgöm, hallgass meg a sa-

ját érdekedben. 
IVÁN (dühösen): Beszélj. 
PETElR: Megérkezett a menyasszonyod. 
IVÁN: Ezt nekem mondod? 
PÉTER : Hát kinek mondjam? 
IVÁN: T e . . . te . . . idefigyelj . . . Azt kell 

mondanod . . . (Meglátja a belépő Fülöpé-
ket.) Már késő . . . 

PÉTER: Értelek. Es mikor mondjam azt, 
hogy már késő? És kinek mondjam? 

IíjONKA (Midhez): Na, csaknogy végre 
megtaláltuk. Bocsánatot kell kérnem magá-
tól. N© haragudjon rám. Iván most mondta 
meg, hogy maga kicsoda. 

PETER: Megmontad neki? 
IVÁN: Hallgass! 
ILONKA: Ne haragudjék, hogy elvettem 

a napernyőiét. 
PÉTER: Maga volt az? Az egyik ámulat-

ból » uaá'/kött oium. 
IVÁN: Fogd be a szád. 
ILOisKA: Az egész félreértés volt, úgy-e 

nenn haragszik? 
MICI: Ha Iván mindent elmondott, az 

más. Akkor nem haragszom. Csak furcsa 
volt nekem. 

PÉTER: Nekem is f u r c s a Te mindent el-
mondtál? 

IVÁN: Csend. 
ILONKA: Béküljünk ki. (Kezét nyújtja.) 

Szervusz. 
MICI: Szervusz, (összecsökolódznak.) 
PÉTER: Nahát. 
FÜLÖP: örülök, hogy szent a béke. 
FÜLÖPNÉ: En nem örülök. M « r t kell ne-

künk ebben a melegben mások után szalad-
gálni ? 

ILONKA: Mindennek Péter az oka, mert 
el akarta titkolni a dolgot. 
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PETER: En sominlt sem akartam eltit-
kolni. Azt kittem, hogy Iván akar ja eltit-
kolni. Es ez érthető . . . 

IVAN: X» beszélj hülyeségeket. 
ILONKA (Péterhez): Ez nem szép magá-

tól. Pont nekünk nem akar ta elárulni! 
PETER: Pont maguknak nem. Nem tud-

hattam, hogy ilyen könnyen, fogják venni. 
FüLÖPNÉ: Nem. Majd sírni fogunk 

miatta. 
FÜLÖP (Péter vállára üt): Minden zsák 

megtalálja a maga foltját. (Nevet.) 
PETER: Nézzék, ián a maguk helyében 

nem örülnék ennyire . . . A foltnak . . . De-
h á t . . . ízlés d o l g a . . . Igaz, hogy a házasság 
előtti szexuális élet megérthető . . . S ő t . . . 

IVAN (idegesen): Miről beszélsz, te sze-
rencsétlen! 

PETER: Védelek. 
IVAN: Miről beszélsz! 
PETER: Arról, hogy mikor feladtuk a 

h i rde t é s t . . . 
IVÁN (egyre dühösebben): Miről beszélsz! 
PÉTER (megzavarodva): Hát miről be-

széljek! 
IVÁN (vadul integet neki, hogy hallgas-

son). 
PÉTER (félremagyarázza az integetést): 

Ahá . . . (Más hangon.) Már késő. 
FÜLÖPNÉ: Mi az, hogy már késő! 
PÉTER: Nem t u d o m . . . De már k é s ő . . . 
IVÁN: Hogy te milyen hülye vagy. 
PÉTER: Miért! Hát mit kell mondanom! 
IVÁN: Azt kell mondanod: Engedjék meg, 

liogy bemutassam a menyasszonyomat. 
PËTER: Nekem nincs is menyasszonyom 1 
IVÁN: Dehogy nincs. Kár titkolni tovább! 

Már mindenki tudja! 
KAR: Mindent tudunk kegyedről, 

Jól informált helyekről 
Hallottuk, hogy vőlegény lett már, 

[már, már! 
Gratulálunk magának 
És a menyasszonyának, 
Mert igazán össizeillő pár, pár, pár! 

PÉTER: Köszönöm, köszönöm, köszönöm. 
Igazán nagy az én örömöm! 
Csak azt tudnám . . . 

MIND: Mit, mit, mi t ! 
IVÁN: Ne fecsegjél most annyit! 

Menyasszonyod öleljed meg! 
MIND: ölelje meg, ölelje meg. 
PÉTER: Melyik az! 
IVÁN (súg). 
PÉTER: Nem igaz! 
MIND. Menyasszonyát ölelje meg. 
IVÁN: Siess, barom, mert rád verek. 

(Midhez löki.) 
PÉTER: Az élet nem egy lampionos kör-

[ m e n e t . 
MIND: Szerelem az élet sírja 

Ez az, ami mindig kell. 
Ez az, ami kislányt, nagylányt, 

[vénlányt érdekel. 
Szerelem a szív rugója. 
Ez az, ami rossz és jó! 
Ez az, ami ingyen van és drága 

[passzió! 
Néha szomorú és néha komikus, 
Anyagilag ritkán ökonomikus! 
Szerelem az élet sója, 
Ez az, ami mindig kell, 
Ez az. ami télen, nyáron, ősszel 

I érdekel. 
(Függöny) 

M Á S O D I K F E L V O N Á S 
(Péter szobája a balatonparti szállodában. 
A háttérben a folyosóra nyíló ajtó. Jobb-
oldalon a fürdőszoba tapéta-ajtaja. Háttér-
ben ágy és szekrény. A jobb előtérben egy 
dívány. A bal előtérben egy asztal, három 
székkel. Mikor a függöny felmegy, a por-
tás és szobalány jönnek be, Mici bőröndjei-
vel, amelyeket Iván szobájából hoztak át.) 

PORTÁS: Hová tegyem a bőröndöket! 
SZOBALÁNY: Rakja csak ide le. 
PORTÁS: Nem értem ezt a dolgot. Ez a 

hölgy csak délelőtt érkezett evvel az úr-
ral és máris egy másik úrnak a szobájába 
költözik át. 

SZOBALÁNY: Mit nem ért ezen! Bizto-
san megunta azt az urat, akivel érkezett. 

PORTÁS: Megúnta! Ilyen hamar? Hiszen 
még nem is lehetett köztük semmi. 

SZOBALÁNY; Honnan tudja azt! Egész 
délelőtt vitorlázni voltak. 

PORTÁS: Vitorláson! Ennyire romlott 
volna a világ! 

SZOBALÁNY: Nem romlott, csak ügyes. 
Volt egy barátnőm, aki hullámvasúton 
csalta meg előszölr férjét . Pedig az nehe-
zebb. 

PORTÁS: Az semmi. Nekem volt egy 
unokahúgom, akinek a ringlispilen gye-
reke született. Igaz, hogy csak koraszü-
lött volt. 

MICI (jön Ivánnal)-. Ez az a szobai 
IVÁN : Ez. 
MICI (körülnéz): Rémes. 
IVÁN: Áthozták már a bőröndöket! 
PORTÁS: Igenis, kérem. 
IVÁN: Akkor elmehetnek. 
PORTÁS: Bocsánat, az az úr, aki itt 

lakik, tudja, hogy a hölgy átköltözik ide! 
Nehogy valami hiba legyen. 

IVÁN: Nyugodt lehet. Az az úr a bará-
tom. Nem lesz semmi hiba. 

SZOBALÁNY (Micihez): Hozassak ágy-
neműt a dívánra. Vagy talán szintén az 
ágyban tetszik aludni! 

MICI: Hogy mer ilyen butaságokat kér-
dezni! Szemtelen! 

SZOBALÁNY: Tudniillik a külön ágy-
neműért pótdijat kell fizetni. Egyébként 
nekem mindegy, hogy hol tetslzik aludni. 

MICI: Távozzék innen. 
SZOBALÁNY: Nem kell segíteni a kicso-

magolásnál! 
MICI: Nem kell. 
SZOBALÁNY: Ha rám tetszik bízni, 

mindent szépen berakok a szekrénybe. 
MICI (dühösen): Mit erőszakoskodik! 

Mondtam már, hogy nem kell. Egyelőre 
nem csomagolok ki. 

SZOBALÁNY: Bocsánat. Azt hittem, 
hogy ebben a szobában meg tetszik álla-
podni. (Meghajol és el a portással, aki 
röhög.) 

MICI: Rémes, hogy itt milyen szemtelen 
a személyzet. És ezt magának köszönhetem. 

SPORTBALESETEK 
többnyire a túlságos fáradság következ-
ményei. Ez ellen a KOBONA véd, mert 
fokozza az idegerőt és teljesítőképességet. 
Az ember biztosan érzi magát. Gyógyszer-

tárban kapható. 



Nevetségessé tesz az egész hotel előtt evvel 
wz átköltözéssel. 

IVÁN: I t t Péter lakik. Ez annyi, mintha 
üres lenne. Péter igazán nem fogja za-
varni. ö szerényen meg fog húzódni a dí-
ván on. 

MIGI: Téved. En nem alszom vele egy 
szobában. 

IVÁN: Akkor majd Péter a fürdőszobában 
fog aludni! A kádban vagy kint az erkélyen. 
Igazán nem fan tu«. 

J1IOI (közben a faliszekrényekhez ment és 
kinyitotta őket): Nézzen ide! 

IVÁN: (Mit nézzek? 
MICI: Ez tsle rakta a szekrényt a holmi-

jával. Ilyent még nem is láttam. 
IVÁN: Nem kell idegeskedni. Rakja ki a 

holmiját az ágyra. 
MICI: Azt hiszi, van idegem most rakos-

gatni. (Kidobálja Péter holmiját a szek-
rényből.) 

IVAN: Nézze, én nem akarom ebben a 
munkában zavarni magát. Különben is vár 
a menyasszonyom. De amint lehet, vissza fo-
gok jönni. Csókolom. (Sietve elmegy.) 

MICI (Minden kiszúrt. Tanácstalanul néz 
körül. Az egyik bőröndből kivesz egy doboz 
cigarettát és az asztalra dobja, rágyújt. A 
másik bőröndből kivesz egy pongyolát és be-
megy a fürdőszobába. Kis idő múlva nyílik 
az ajtó és belép Péter Mártával.) 

MÁRTA: Tudja, hogy életemben először 
vagyok egy férfi szobájában? 

PETEÍR: Nézze, én mondtam, hogy ne jöj-
jön fel, mert nem illik. 

MÁRTA: Éppen azért jöttem fel. 
I. 

MARTA: 
Mért csodálkozik barátom ezen? 
Én az álszemérmet félreteszem! 
Am bevallhatom, hogy félve teszem, 
Arn elment az eszem 
Fogja meg a kezem . . . 

PETER: 
Kérem, ez egy megtisztelő dolog. 
Már a szívem izgatottan dobog 
S bár nem látok erre semmi okot. 
Udvarolni fogok, ö n ad erre jogot. 

MÁRTA: 
Refr: 
Von-e remény, kiesi remény? 
Lesz-e még a szíve csak az enyém? 
Ezt már soká nem bírom! 
Legyen szíves egy kicsit imádjon! 
Lehet-e még? Szabad-e még? 
Fába vésni a maga nevét? 
Súlyos tünet, jól tudom, 
De mikor oly szívesen csinálom. 
Esküszöm, magam sem értem, mit 

[alkarok; 
Eri. csak azt tudom, hogy ebbe belehalok. 

PETER: Most pedig előkeresem azt a 
könyvet, amiért, feljött. 

MARTA: Maga ezt. tényleg komolyan 
vette? 

PETER: Mit? 
MÁRTA: En azt hittem, hogy a könyv-

kölosönzés csak egy ügyes kifogás. De még 
utóbb kisül, hogy magának tényleg megvan 
Maetérlincktől, »A m6hek élete.« Sőt, mi több, 
tényleg kölcsön akarja . adni nekem. 

PETER: Miért ne? 
MÁRTA: Először, mert nem érdekel a 

méihek élete. Másodszor: mert régen olvas-
tam a könyvet. Harmadszor: mert nem 
azért jöttem fel. 

i 'ETER: Nem? Hanem Fiiéi t! 
MÁRTA: Kíváncsi voltam erre az érzésre. 
PETER: Milyen érzésre? 
MARTA: Hogy mit érez egy fiatal lány, 

amikor reszketve és pirulva besurran egy 
tférfi szobájába, először életében. A torka el-
szorul, a szíve dobog, mardossa a bűntu-
dat ós valami édes, bűnös bizsergés fogja el. 

PETER: Ak:koir megkeresem a könyvet. 
MARTA: Mént nem mondja, hogy üljek le? 
PETEK: Üljön le. 
iMÁRTA: Mi az? Maga a szmokingját a 

földön tar t ja? 
PETER (felveszi): Ügy látszik, kiesett a 

szekrényből. 
MÁRTA (körülnéz és látja a rendetlensé-

get): i l aga. nagyon rendetlen ember lehet. 
PETER: Miből gondolja? 
MÁRTA: Abból, hogy szanaszét szórja az 

ingeit a szobában. En mindig egy sarokba 
dobálom a fehérneműmet, ha kicsomagolok. 

PÉTER (körülnéz): Nem értem, hogy mi 
•történhetett itt. Bocsánat. (Kezdi felszede-
getni a holmiját). 

MARTA: Csák nem most akar rendet csi-
nálni ? 

PETER: Igaza van. (Abbahagyja a szede-
getést). 

MÁRTA (leül): Kin'áljon meg egy ciga-
rettával. 

PETER: Sajnos, én nem vagyok dohányos. 
Es ígj' nem tartok magamnál cigarettát. 

MARIA: Mondja, miért nem próbálja ezt, 
az alacsony ösztönt leküzdeni magában? 

PETER: Milyen alacsony ösztönt? 
MÁRTA: Az irigységet. Délelőtt irigyelte 

tőlem a napolajat. Es most a cigarettát. 
Mikor itt van az asztalon egy egész doboz. 

PETER: Itt? (Az asztalra néz.) Nem ér-
tem. Ez a cigaretta nem az enyém. 

JilARTA: A napolajra is azt mondta. 
PETER: Parancsoljon. Gyújtson rá. 
MARTA: Köszönöm. (Rágyújt.) Na, nem 

baj. Ma délután elhatároztam, hogy egy ki-
csit foglalkozni fogok magával. 

MÁRTA: Megsajnáltam, hogy ilyen egye-
dül van. És szeretnék segíteni magán. 

PETEK: Tessék megpróbálni, kérem. 
MÁRTA: Mondja, hogy mit kell csinál-

nom Ï 
PÉTER: Hát először i s . . . (Mici bőrönd-

jeire esik a pillantása és elhallgat.) 
MÁRTA: Nos . . . ? 
PÉTER: Bocsánat, egy pillanatra. (A 

szoba közepén levő bőröndökhöz megy és 
nézegeti őket.) London, Savoy-hotel . . . Fur-
csa . . . En sohasem voltam Londonban . . . 
Én már délelőtt kivitettem a bőröndjeimét. 

MARTA: Hagyja a bőröndöket, mert na-
gyon dühös leszek. 

PÉTER (idegesen fészkelődik). 
MÁRTA: Nézzen a szemembe. 
PÉTER (a szemébe néz és sóhajt). 
MARTA: Most lehunyom a szememet 

(megteszi) és most nem látok semmit. Most 
azt csinálhat, amit akar. 

PÉTER: Igazán? Köläzönöm. (Feláll, az 
egyik bőröndhöz lép és kinyitja. Látja, 
hon y női holmival van tele.) Te jó Isten! 

MÁRTA: Mi az?, Mitől ijedt meg? 
PÉTER: Semmi! . . . Semmi! . . . (Gyorsan 



becsukja a bőröndöt.) Sajnos, a r ra kell kér-
nem, hogy most menjen el. 

MÁRTA: Hogy menjek el? 
PÉTER: Igen. Majd én megkeresem a 

könyvet és leviszem magának a hallba. 
MÁRTA: Nem értem, ezt. — Terhére va-

gyok? (Feláll.) 
PÉTER: N e m . . . N e m . . . Életem legbol-

dogabb napja ez, hogy m a g á t . . . hogy ma-
gával . . . hogy magának . . . Higyjen ne-
kem . . . 

MÁRTA: Jó. Hiszek. Csak azt mondja 
meg, hogy mit kell hinnem? 

PÉTER: Majd azt is megmondom ké-
s ő b b . . . Menjen le a hallba és vár,on 
r á m . . . Én rögtön jövök a könyvvel. Kezét 
csókolom. (Kezet csókol.) 

MARTA: Na, 34. Hát akkor várom. (El-

P^TER (újra a bőröndhöz megy és ki-
nyitja. Ebben a pillanatban a fű döszobá-
ból éneklés hallatszik. 0 kimegy és fel-
rántja a fürdőszoba ajtaját.). 

MICI (felsikolt): Ki az'í, 
PÉTER: Én vagyok az. Vegyen magára 

valamit. 
MICI (kijön a fürdőszobából, kombiné-

ban van): Maga az? Hogy mer maga ko-
pogtatás nélkül belépni a szobámba? 

PÉTER: Ez semmi. De, hogy mer maga 
kopogtatás nélkül beköltözni az én szo-
bámba? 

MICI: Nem beszélt Ivánnal?! 
PÉTER: Nem beszéltem Ivánnal. 
MICI: A szállodában nincs üres szoba. 

Nála nem maradhatok a menyasszonya 
miatt. I t t fogok lakni. 

PÉTER: És én? 
MTCI: Hogy. hogy, maga? 
PÉTER: Én mit csináljak? 
MICI: Maga?, Csomagolja ki szépen a bő-

röndjeimét és rakja be a holmimat a szek-
rényekbe. 

PÉTER: Nem úgy értettem. Éjjel, mit 
csináljak! 

MICI: Ezt tőlem kérdi? Csináljon, amit 
akar. Mit bánom én. 

PÉTER: Csak nem alhatom egyszobában 
egy idegen hölggyel? Ez borzasztó volna. 

MTCI: Miért volna borzasztói 
PÉTER: Mit fognak szólni hozzá ez em-

berek? 
MICI: Milyen emberek? 
PÉTER: Ne értsen félre. De itt valami 

megoldást kell találni. Mert jó, első éjjel 
még sétálhatok a parkban. 

MICI: A parkban akar sétálni éjjel? 
Miért? 

PÉTER: Hoey megmentsem a külszínt. 
MTCI: TWeületszavnmra, inaga m m nor-

mális. Tudja, magának mit kellene csi-
nálni? Térden állva kellene hálát adnin a 
véletlennek, hogy egy ilyen remek nővel ke-
rült öes»e. 

PÉTER: Na és Iván? 
MICI: Csend. Engem még nem utasított 

vissza férfi. És nem is fog. Azért jöttem ide, 
hogy valakit bo'doggá tegyek. Nem fontos, 
hogy az illetőt Ivánnak hívják, vagy Lajos-
nak. Vagy fontos? 

PÉTER: Nem fontos. De én Péter vagyok. 
MICI: Ne akadj fenn minden csekélysé-

gen. Ez az Iván engem- halá osan megbán-
tott. Bosszút akarok állni ra j ta . Ütött a te 
órád. Gyere és könyörögj. 

PÉTER: Nagyon szépen kérem magát. 
MICI: Téged. 
PÉTER: Nagyon szépen kérlek téged, 

hogy ne csinálj botrányt. Én itt megismer-
kedtem egy kedves kis l á n n y a l . . . 

MICI: Ne folytasd. E-veszlek tőle. Mert én 
vagyok az erőseb b. (Magához szorítja és 
megcsókolja. Kopogás). 

I'ÉTER (kibontakozik a csókból): Ki az? 
MÁRTA (hangja kívülről): En vagyok. 

Mérita. 
PK 1ER: Nein lehet bejönni. Nem vagyok 

fe öltözve. 
MÁRTA: Mit csinál? 
PÉTER: A könyvet keresem. 
MÁRTA: És ehhez vetkőzött le? 
PÉTER: Csak várjon a hallban. Rögtön jö-

vök. Egy perc türelmet. 
MÁRTA: Na jó. Tíz percig várok még. A 

viszontlátásra. (Elmegy az ajtótól.) 
PÉTER (Micire néz. Az kacéran nevet. 

Péter hirtelen kitöréssel hozzáugrik, vadul 
átkarolja és megcsókolja. Ének — Tangó.) 
MICI: 

Simuljon ide kérem 
Szavamra megigérem 
Nem éri semmiféle kár. 
Ne játszón itt közönyt, 
Ma megkívántam ön t 
Tudom, ettől megijed. 
Tudom, nem ért meg ilyet, 
Tudom, a nagy szerelme vár: 
No, lám, hogy elpirult — 
Ez is divatja műit. 

Refr.: 
Tagadja le amíg lehet. 
A vágyakat, a könnyeket 
Ha. f á j a szíve, tagadja lel 
Tagadja le, ha sír sokat, 
Tagadja le az álmokat, 
Ha van még hite, ne vallja bel 
Hiába hü, hiába jó. 
Ez úgyis céltalan: 
Ma nem divat, ma nem szabad, 
Bevallani, ha szive van, 
Tagadja. 

'MICI: Azt ihiszem, ma este a szobánkban 
vacsorázunk, kettesben. Gondcskcdjék meg-
fele'ő vacsoráról. (Bemegy a fürdőszobái n I 

PÉTER (nagyot sóhajt. Csenget a szoba-
lánynak. Fel-alá jár a szobában, közben fel-
rúgja a ruhadarabokat, amelyek a földön he-
vernek. — Kopognak): Szabad! 

SZOBALÁNY (lelép. Kissé meglepve nézi 
a rendetlenséget): Tetszik parancsolni? 

PÉTER: Ma este a szobámban vacsorá-
zom Rendeljen egy kétszemélyes vacsorát. 

SZOBALÁNY: Ah. Szóval akkor p:'t-ágy 
nem kell? 

PÉTER: Miről beszél maga? 
SZOBALÁNY: Bocsánat, elszóltam ma-

gam. 
PÉTER: Állíttasson össze egy megfele'ő 

vacsorát. 
SZOBALÁNY: Igenis. 
PÉTER: Aztán szeretném, ha segítene ne-

kem . . . 
S/fVRALANY: A h . . . miben? 
PÉTER: Megint elszólta magát. Ha se-
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gítene nekem kicsomagolni és rendet csi-
nálni itt. 

SZOBALÁNY: Ezer örömmel. (Kezdi sze-
degetni a ruhákat a földröt. — Kopognak.) 
Szabad! 
(Nyilik az ajtó, a küszöbön megjelennek Fü-

löpék.) 
PÉTER (dühösen a szobalányhoz): Miért 

mondta azt, hogy szabad? (Fülöpék felé 
nyájasan.) À, micsoda váratlan megtisztel-
tetés. Parancsoljanak beljebb fáradni. 

ILONKA: Gondoltuk, hogy megnézzük a 
maga szobáját is. (Beljebb jön.) 

FÜLÖPNE: Bár nem sok értelme van, mert 
itt minden szoba egyforma. 

PÉTER: Nagyon öriilök. Parancsoljanak 
helyet foglalni. 

(Fülöpék leülnek.) 
FÜLÖPNÉ: Én nem ülök le. 
FÜLÖP: Miért nem ülsz te le? 
FÜLÖPNÉ: Mert nem akarok. 
ILONKA: Ne veszekedjetek folyton. Kel-

lemes a szoba. 
SZOBALÁNY (kivesz egy csomó kombinét 

Mici egyik bőröndjéből): Hova tegyem a 
kombinékat? 

PÉTER: Hagyja kérem abba most ezt. 
ILONKA: Milyen kom bin ék ezek? 
FÜLÖPNÉ: Maga kombinékat visel? 
SZOBALÁNY: Ezek kérem a hölgy kom-

bin éi. 
FÜLÖP: Micsoda hölgyé? 
ILONKA: Hát maga nem egyedül lakik 

itt? 
SZOBALÁNY: Nem kérem, egy hölggyel 

lakik együtt. 
PÉTER: Miért kell magának minden kér-

désre válaszolni? Tegye Je és hagyja el a 
szobát. 

SZOBALÁNY: Kérelm. (Visszateszi a kom-
binékat és elmegy.) 

MICI (belép a fürdőszobából, nem veszi 
észre Fülöpéket. énekelve: Tagadja le, amíg 
lehet, tagadja le — a bőröndjeihez megy, ki-
vesz valamit és visszamegy a fürdőszobába. 
Utána kínos csend). 

FÜLÖP: Mondja, maga együtt lakik a 
men y asszonyával ? 

FÜLÖPNÉ: Az én ártat lan leányom jelen-
létében? 

PÉTER: Én nem szeretném, ha helytelen 
képet alkotna rólam. 

IVÁN (belép). 
FÜLÖPNÉ (feláll): Azonnal menjünk in-

nen. Gyeire innen, Ilonka! 
IVÁN: Mi baj van? Mi történt? 
FÜLÖPNÉ: Sz"p kis barátai vannak ma-

gának azt mondhatom. 
IVÁN: Miért? 
FÜLÖP: Együtt lakik a menyasszonyával. 

Egy szobában, ahol egy ágy vam. 
FÜLÖPNÉ: Ne a gyerek előtt. 
IVÁN (csodálkozva): Te együtt lakol a 

menyasszonyoddal ? És előttem ezt elhallgat-
tad? Miért? 

PÉTER: Ezt te kérdezed? 
IVAN: Ne haragudj, de ezt igazán kikérem 

magamnak, hogy ilyen személyeket bemutass 
a menyasszonyomnak, akikkel együtt lakol. 

PETER: Hogy, hogy kikéred magadnak? 
IVÁN: Ezt nem magyarázom. Annyi tisz-

tességérzet igazán -lehetett volna benned, 
hogy ettől megkímélj. <Fülöpékhez.) Gye-
rünk innen. Ne haragudjanak, de nekem 

fogalmam sem volt erről a dologról. (In-
dulnak kifelé.) 

PÉTER: Bocsánat, de valamit ki kell je 
lentement. 

IVAN: Néítj érdekel. Egy szót sem akarok 
hallani. Te moral insanity. Gyerünk! (El 
Fülöpékkel.) 

PÉTER (hülyén bámul utána). 
MICI (kijön a fürdőszobából kombinében. 

Énekelve az egyik ^bőröndhöz megy és ki-
vesz belőle valamit). 

PÉTER: Kérem, azt hiszem jobban tenné, 
ha nem mászkálna itt kombinében. Aki így 
meglát ja, rögtön azt hiszi, h o g y , . . 

MICI: Ugyan. Ki lát i t t meg? (Énekelve 
visszamegy a fürdőszobába.) 

IVAN (besiet): Halló, öregem . . . 
PÉTER: Még a szemem elé mersz ke-

rülni? 
IVAN: Hagyjuk az érzékenyikedést. Jó? 

Le kellett, hogy szidjalak. 
PÉTER: De nem kellett volna így meg-

szégyenítened. És miért mondtad azt, hogy 
moral insanity vagyok? 

IVAN: Hát mit mondjak neked? Hogy an-
gyal vagy? Amikor egy kokottot mutatsz 
oe a menyasszonyomnak? 

PÉTER: Én mutattam be? Én? 
IVÁN: Nem vitatkozom veled. Inkább 

magamra vállalom. 
PÉTER: Hogy, hogy magadra vállalod? 

Hát nem te csináltad ezt az egészet? 
IVÁN: Jó. Rendben van. Vállalom ezt is. 

Kár vitatkozni. Sokkal nagyobb bajok 
vannak. 

PÉTER: Tudom. A nő it t akar lakni. 
IVÁN: Ha csak ez volna. Van revolvered? 
PÉTER: Nincs. Miért? 
IVÁN: Mindjárt gondoltam. Jellemző a 

hanyagságodra. Es a léhaságodra, hogy még 
arra sem gondolsz, hogy revolvert hozzál 
magaddal. Hogy akarsz most védekezni? 

PÉTER: Mi ellen? 
IVAN: Megérkezett a flétrj. 
PÉTER: Milyen férj? 
IVÁN: Mici férje. À nő hazudott, aimiikor 

elvált asszonynak mondta magát. Félreveze-
tett 'bennünket. Azt, hit tük, hogy kokott. 
Padig ez egy úriasszony. 

PÉTER: Üriasszony? 
IVÁN: Legalább is fér je van. És ez a 

f é r j olyan féltékeny, mint egy vadállat. 
PÉTER: És honnan tudod, hogy a f é r j 

megérkeizett? 
IVÁN: ö t perccel ezelőtt a szobámban 

volt. Revolverrel kezében. A feleségét ke-
reste. Ha nem érkezik meg a menyasszo-
nyom és nem költöztetem át ide a nőt, már 
percek óta halott vagyok. De van Gondvi-

PÉTER: És i z é . . . Hol van most a férj? 
IVÁN: Azt mondja, hogy végigkutatja az 

összes szoibákat a felesége után . . . Való-
színűleg már el is kezdte. 

PÉTER: És mit gondolsz?. . . Ide is be 
fog jönni? 

IVAN: Lelki ismeretes embernek latszik. 
Nem hinném, hogy ezt a szobát kihagyja. 

PETER- Es mi lesz, ha. i t t megtalálja a 
feleségét? , . . u 

IVAN: Mit áltassalak? Nem hinném, hogy 
ez kellemes lesz neked. Tudniillik le akar ja 
lőni a csábítót. 



PETE/R: Isteniem. (Leroskad egy székbe.) 
IVAN: Nézd, rie hagyd el magadat. Ilyen-

kor fő a hidegvér. Legjobb, ha mosolyogva 
fogadod és okos, józan érvekkel meggyőzik!, 
hogy m-lyen helytelen és nemtelen, a bosszú-
állás. Es milyen következményekkel járhat 
reánézve ez a gyilkosság. 

PETBR: Milyen gyilkosság! 
IVAN: Ha téged megöl. 
PETER: Engem? Megöl? Jogrend van. 
IVÁN: Nem kell idegeskedni. Reméljük, 

hogy le tudod beszélni róla. 
PETER: Es ha nem tudom lebeszélni 

róla? 
IVÁN: Akkor iparkodj minél kisebb cél-

pontot mutatni neki. Lehetőleg húzd összo 
magad és villámgyorsan ugrá l j a szobában. 
Ez mindenesetre megnehezíti neki, hogy el-
találjon. 

PETER: Es ha mégis eltalál? 
IVAN: Akkor peched van. D© nem kell 

mindjárt a legrosszabbra gondolni. Nem 
bliztos, hogy ez a lövés halálos lesz. 

PETER: Es ha nem lesz halálos? 
IVAN: A fürdőorvos majd szépen el fogja 

távolítani a golyót lés pá r hét múlva fü-
tyülni fogsz az egészre. Ha nem állnak be 
komplikációk. 

PETER: Milyen komplikációk? 
•* IVAN: Tüdőgyulladás vagy vérmérgezés, 
vaigy mit tudom én, hogy mi. 

PETER: N e m . . . n e m . . . Nem akarom. 
IVAN: Mit nem akarsz? 
PETER: Segítség . . . Seg í t ség . . . 
IVÁN: Ne ordíts . . . Nem értem, hogy le-

het valaki ennyire gyáva. 
PETBR: En nem várom be it t a férjet. 
IVÁN: Hát hová akarsz menni? 
PÉTER: Kérek egy másik szobát. 
IVÁN: Nincs üres szoba a szállodáiban. 
PÉTER: Akkor inkább a hallban alszom, 

vagy az étteremben. De it t egy percig sem 
maradok tovább. (Elrohan.) 

IVÁN (utánarohan): Ha l ló ! . . . Ne csinálj 
b o t r á n y t . . . Rémes, hogy mennyi kellemet-
lenséget okozol nekem. 

M1CI (bejön a fürdőszobából. Még mindig 
kombinéban van. Énekelve az egyik bőrönd-
jéhez megy és kivesz belőle egy estélyi-
luhát. Azt hiszi, hogy Péter még a szobában 
van): Meggondoltam a dolgot. Az étterem-
ben fogunk vacsorázni. (Szünet. Hátra sem 
n^z.) Mi az? Miért nem válaszolsz? (Szünet. 
Most körülnéz. Látja, hogy Péter nincs ott.) 
Micsoda neveletlenség ez? Miért nem szólsz, 
ha elmentél? (Az estélyiruhát a díványra 
dobja és bemegy a fürdőszobába. Kopognak. 
A kopogás megismétlődik. Majd csendesen 
nyílik az ajló és belép Márta.) 

MÁRTA (körülnéz a szobában. Meglátja a 
nyitott bőröndöt női ruhákkal tele. Megle-
pődik. A fürdőszobából gurgulázás hallat-
szik. Felfigyel és a fürdőszobaajtó felâ 
megy)): H a l l ó ! . . . Megtalálta már a köny-
vet? 

MICI (kilép a fürdőszobából, még mindig 
kombinéban. Kezében szájmotó pohár. Cso-
dálkozva nézi végig Mártát): Micsoda 
könyvről beszél, szívem? 

MÁRTA: Kicsoda maga? 
MICI: Ugyanezt kérdezhetném én is. 
MÁRTA: Én Pétert keresem. 
MICI: A h á . . . Maga lesz az a fiatal lány, 

akiről beszélt nekem. Jó, hogy jön. Leg-
alább mindjár t megbeszélhetjük ezt a dol-
got. 

MÁRTA: Milyen dolgot? 
MICI: Nézze, mind a ketten nők vagyunk. 

Üljünk le. Beszéljünk őszintén. Gyújtson rá. 
Viszonyuk van? 

MÁRTA (büszkén): Én még ártat lan va-
gyok. 

MICI: Tőlem lehet ár tat lan is. Mit bá-
nom én? De Péterről le kell mon lania. 
Már nem szabad. 

MÁRTA: Nekem azt mondta, hogy egye-
dül van itt. Szóval hazudott? 

MICI: Nem, csak tévedett. De nincs ér-
telme. Jobb, ha önként lemond róla. 

MÁRTA: És ha nem mondanék le? 
MICI: Nem mond le?, Nézze, egy magam-

fa j t a úriasszonnyal nehezen tudnak maguk 
konkurrálni. Mit tud maga? A holdvilágon 
sétálni? Tánc közben egy kicsit odasimulni? 
Néha hagyja megcsókolni magát és csak 
aztán sikít. Gyenge dolgok ezek, fiam. De 
itudja, hogy miit tudok én? 

MÁRTA : Legyen szíves kíméljen meg 
attól, hogy elmondja. 

Ének: 
MICI: 

Higyje nekem 
A szerelem 
Veszedelem 
S nem egy vidám és könnyű pálya 
Ha szíve jó 
A lelke jó 
Ezen a pályán untató. 

A bűn a férfi 
A nőt kísérti 
S e téren 
Nincsen kivétel 
Angyalnak látszik 
S közben csak játszik 
A szegény kislány szívével. 
Először fűt-fát, csapot-papot Ígér 

[néki 
S aztán egy gyerekséggel könnyen 

[hagyja el. 
A bün a férfi 
A nőt kisérti 
S e téren 
Nincs kivétel. 

MÁRTA: 
Szelíd a lány 
Szolid a lány 
Tavaszi réteken 
Elandalog szelíden 
Szeme örül 
Szíve örül 
S a végén gyermeket szül. 

MICI: Pedig tőlem tanulhatna. Lássa be, 
hogy nincs értelme ennek a küzdelemnek, 
mert nem egyenlő fegyverekkel küzdünk, 
vagy legalább is nem egyenlő módon hasz-
náljuk az egyenlő fegyvereket. (Közben 
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felvette az estélyiruháját.) Na, pá, szí-
vem. Nyugodjék bele. Ilyen az élet. Most 
megyek vacsorázni. A viszontlátásra. (Ki-
megy a szobából.) 

MARTA (leroskad egy székre, az asztalra 
borul, sírni kezd). 
(Kis szünet. Nyílik az ajtó és belép Iván.) 

IVAN: H a l l ó . . . (Meglátja a síró lányt.) 
Mi aizl Mi baja van, kislány! Miért s í r ! 

MARTA: Nem aírok. (Letörli a könnyeit.) 
IVÁN (melléje lép): Csak nyugodtan sír-

jon tovább. Imádom a síró nőt. Nagysze-
rűen lehet őket vigasztalni. (Átkarolja és 
megcsókolja.) 

MARTA (felugrik, dühösen): Hogy mert 
engem megcsókolni! 

IVAN: Igaza van. Neveletlenség volt. 
Előbb be kellett volna mutatkozni. Tordal 
Iván vagyok. 

MÁRTA: Nem érdekel. 
IVÁN: Igaza van. Nem fontos, hogy ki 

vagyok. Az a fontos, hogy mind a ketten 
fiatalok vagyunk. (Átkarolja.) 

MÁRTA: Hagyjon engem békében. Utá-
lom a férfiakat. (Kibontakozik a karjából.) 

IVÁN: Akkor magának biztosan Péter-
rel volt, valami dolga. 

MARTA: Ismeri! 
IVÁN: Barátom. Illetve gyerekkori isme-

rősöm. 
MÁRTA: Ilyen képmutató és aljas em-

berrel még nem is találkoztam. Elpana-
szolta nekem, hogy milyen egyedül van és 
milyen szomorú és erre kisült, hogy egy 
közönséges és szemérmetlen nővel él 
együtt. 

IVÁN:., Nem lep meg. Már gyermekkorá-
ban is egyike volt a leggyöngébb jelle-
meknek. Il igyje el, hogy ilyen emberekre 
kár nz ifjúságot pazarolni. Mikor i t t va-
gyok én, (Üjra átkarolja.) 

MARTA (ellöki): Hagyjon békében. Én 
nagyon kérem, hogy hagyjon magamra. 

IVÁN: Miért! Öngyilkos akar lenni! 
Nem érdemes egy ilyen vacak alakért meg-
halni, mikor értem élhetne.-Miért küld el? 

MÁRTA: iSzeretnék egy pár sort írni 
neki. Meg akarom irni neki a véleménye-
met. Menjen. 

IVÁN: De látjuk még egymást! 
MARTA: Nem tudom. Talán. 
IVÁN: A viszontlátásra. (Átkarolja és 

megcsókolja. Aztán elsiet.) Pá. 
MARTA: Szemtelen. (Leül az íróasztal-

hoz, papírt vesz elő és írni kezd. Knvoq-
nak. Márta ijedten feláll. Va'cki ököll"! 
kezdi verni az ajtót és izgatottan kiabál 
kívülről: »V?/innák ki!« Márta ijedten be-
szalad a fürdőszobába és behúzza maga 
után az aitót.) 

ÖDÖN (beront revolverrel a kezébenK-
Most meghalj«, kutyái (Körülnéz. Benyit 
á szekrényekbe. Kimepv az erkéhire. Ebben 
a pillanatban nyit be Péter, mögötte a por-
tás.) 

* PÉTER (a portáshoz): H a m a r . . . össze-
szedi az én holmimat és elvisszük innen! 

PORTÁS: De ha nincs üres szoba. 
PÉTER: Akkor vigye a maga szobájába 

a bőröndieimet. Legfeljebb a maga szobá-
jában al«zom ma. 

PORTÁS: Nálam nem lehet aludni, ké-
rem. Én vagyok az éjjeli portás. Én éjjel 
nem vagyok a szobámban. 

PÉTER: Akkor pláne kitűnő. Akkor a 
maga ágyában fogok aludni. 

PORTAS: De előbb tessék megbeszélni a 
feleségemmel. Mert hátha nem zsánere az 
úr. 

ÖDÖN (bejön az erkélytől. Diadalmasan 
felordít): H a h . . . m e g v a g y . . . (Péterre 
emeli a revolvert.) Maga lakik ebben a szo-
bában! 

PÉTER: Nem. Biztosíthatom, hogy téved. 
ÖDÖN: Mit keres akkor i t t ! 
PÉTER: A személyzethez tartozom. Taka-

rítani jöttem. (A poitáshoz.) Maga csak ke-
félje fel a padlót. Én addig letörölgetem a 
bútorokat. (Egy inggel törölgetni kezdi a 
bútorokat.) 

ÖDÖN: Megál l jon . . . Engem nem fog fél-
revezetni. Hazudik. 

PÉTER: Tessék megkérdezni a portást. 
ÖDÖN: Portás, mondja meg az igazat, 

mert magát is lelövöm, mint egy beteg ku-
tyát. I t t lakik ez az úríi 

PORTAS: I t t lakik. 
PÉTER: Szégyelje magát. 
PORTÁS: Családos ember vagyok. (Hát-

rál az ajtó felé.) 
PÉTER: Ne hagyjon most magamra. 
PORTÁS: Segítséget hozok. (Kiugrik az 

^ÖDÖN (Péter felé): Egy lépést se! (Az aj-v 
tóhoz lép és bezárja.) Hol van a feleségem! . 

PÉTER: Nem tudom. 
ÖDÖN: Hagyjuk ezt a komédiát. I t t van-

nak a feleségem bőröndjei. Benne a ruhái. 
Semmi kétség. Hogy kerültek ezek id,5! 

PÉTER: Nem tudom. 
ÖDÖN: ön egyszerűen buta és konok ta-

gadáshoz folyamodik. De ne hígyje, hogy 
ezzel meghosszabbítja az életét. Ha még 
valamire azt mondja, hogy nem tudom, ke-
resztüllövöm. 

PÉTER: Kérem. 
ÖDÖN: Tudja, hogy én ki vagyok! 
PÉTER: Tudom. 
ÖDÖN: Tudja, hogy mennyire szeretem 

a f?leségemetí 
PÉTER: Tudom. 
ÖDÖN: De azt nem tudja, hogy ez a nő 

milyen aljas bestia! 
PÉTER: Tudom. 
ÖDÖN: Nem tudja. 
PÉTER: De tudom. 
ÖDÖN: Ne mondja azt, hogy tudja, mert 

keresztüllövöm. 
PÉTER: Nézze, uram, naisryon ké'-em, 

hogy tartsunk egy kis rendet. Ha ön akkor 
is lelő, ha nem tudom és akkor is lelő, 
ha tudom, akkor nekem nagyon nehéz vá-
lasztani, hogy tudom-e vagy nem. így nem 
lehet együtt dolgozni. 

ÖDÖN: Mi az! Még maga szemtelenkedik! 
Abba is bele akar beszélni, hogy mikor lőj-
jém le magát?- Akkor lövöm le, amikor 
akarom. 

PÉTER: Az nem úgy van, kérem. Maga 
akkor lő le engem, ha már mindent kiderí-
tett és beigazolódott, hogy bűnös vagyok. 

ÖDÖN: Nagyon téved. Én nem nyomozok. 
Nekem a gyanú is elég. 

PÉTER: De nekem nem. Hogy képzeli 
ezt! Micsoda kchnyelmű és léha f rá ter 
maga! Bizonyítékok nélkül csak ű r t lelőni 
valakit! Ebbe a rendörségnek is beleszólása 
van. 

ÖDÖN: Utólag. De azt niár nem bánom. 



t 
Arra feléljen, hogy miért csábította el a 
feleségemet ti 

PETEK: Ön téves nyomon jár . Esküszöm 
magának, hogy a feleségét nem is ismerem. 

Öl)ON : Az nem jelent semmit. Tudja, 
hány emberrel volt már viszonya, akit nem 
is ismert. 

PETEK: I)e velem nem volt viszonya. 
ÖDÖN: Honnan tudja, ha nem is ismeri? 
PETEK: Na hallja, az csak feltűnt volna 

nekem, ha egy ismeretlen hölggyel viszonyt 
folytattam volna. 

ÖDÖN: Ebben vau valami. Szóval ma-
gának nem volt viszonya vele? 

PETER: Nem. 
ÖDÖN: Es neki se magával? 
PETER: De uram, nem érzi, hogy milyen 

csúnya dolgot cselekszik, amikor ilyen pisz-
kos gyanúval mocskolja be a felesége jó 
hírét? Meggyanúsítani eigy ilyen tetőtől-
talipig únassizonyt. 

ÖDÖN: Maga azt mondta az előbb, hogy 
•nem is ismeri. Honnan tudja akkor, hogy 
tetőtől-talpig úriasszony? 

PETER: Azokból, amiket elmondott róla. 
ÖDÖN: Az más. 
PETER: Ilyen felületes jelekből mindjár t 

a r ra következtetni, hogy a felesége egy ide-
gen ember szeretője? 
- ÖDÖN Azt 'én nem mondtam. Használtam 
ezt a kifejezést, hegy szeretője? 

PETER: Nem. Nem használta. Ami igaz, 
az igaz. De határozottan úgy viselkedett, 
nr.nt egy olyan ember, aki erősen kételkedik 
a felese ge hűségében. 

ÖDÖN: Ezt a benyomást tettem önre? Er-
deikes. iázó val ön sem hiszi, hogy megcsal i 

PETEK: De u r a m . . . 
ÖDÖN: Ne értsen félre. Nem állítom ezt, 

csak a véleményét kérdezem. Magam sem 
hiszem, hogy erről komolyan szó lehetne. 
Csak vannak dolgok, amelyek nyugtalaní-
tanak. E® ez érthető. 

PETEE: Nagyon is érthető. Egy jó flérj 
legyen mindig nyugtalan. De leltétlenül 
bízzék a feleségében. 

ÖDÖN: En feltétlenül bízom benme. De ak-
kor, hofe'y kerültek ide a ruhái? Ezt magya-
rázza meg! 

PETEK: Urain, vannak az életben meg-
magyarázhatatlan dolgok. Ügy áll előttük 
az ember, mintha fej beütötték volna. Es 
nem tudja megérteni. Avagy az ön számára 
noiLsenek az étetnek olyan dolgai, amelye-
ket nem tud megérteni? 

ÖDÖN: De. Határozottan vannak. 
PETER: Ne menjünk messze példákért. I t t 

van például a rádió. Miért állunk? Paran-
csoljon helyet. Gyújtson rá. Fel tudja ön 
fogni józan ésszel, hogy egy ember Tokió-
ban belebesz.il egy mucrofúnba és ön Lon-
donban egy kis készülékkel felfogja a 
hangját? 

ÖDÖN: Ki» készülékkel nem lehet Tokiót 
fcigiai. 

PETER: Hát akkor naggyal fogja. 
ÖDÖN: Es naggyal sem fogom, mert nincs 

rádióm. 
PETER: De tegyük fel, hogy volna 

rádiója. 
ÖDÖN: Akkor sem fognám, mert nem ér-

dekel Tokió. 
PETER: Hát tegyük fel, hogy Pekinget 

fogná. 

ÖDÖN: Pekingben nincs is leadóállomás. 
Már látom, hogy maga félre akar vezetni 
engem. Gazember, hová dugta a feleségem? 

PETER: Uram, ne essen vissza az előbbi 
hibába. (A fürdőszobából csörömpölés és 
egy női sikoly hallatszik.) 

ÖDÖN: H a h . . . I t t van a bestia! . . . A 
fürdőszobában. (Indul az ajtó felé.) 

PETER (elébe áll): Nem engedem be-
menni. 

ÖDÖN: Félre az utamból. 
PETER: Uram, ne hallgasson a haragra. 

Rossz tanácsadó. 
ÖDÖN (ráfogja a revolvert): Hármat fo-

gok számolni és ha háromra nem megy félre 
az utamból, akikor pofon vágom. Egy . . . 
kettő. . . három. 
(Ebben a pillanatban vadul dörömbölni kez-
denek az ajtón. Zavaros kiáltozás: »Nyissák 
ki!... Nyissák ki, mert betörjük az ajtót! 
Kívülről nekifekszenek az ajtónak és recs-
csenés. Berohan egy csomó ember. Elől a 
portás. Iván, Adél, Fülöpék, Ilonka, a szoba-
lány seprővel, botokkal és golf-ütökkel fel-

fegyverkezve.) 
PORTAS: Fel a kezekkel! Tisztelettel. 
FÜLÖP: Mi történik it t? 
SZOB ALANY: Féltékenységi dráma. Vé-

res házasságtörés. De gyönyörű. 
ÖDÖN: Mit akarnak itt? 
PORTÁS: Felszólítom hogy hagyja abba 

a megkezdett gyilkosságot, vagy fejbevá-
gom. 

ÖDÖN: Hölgyeim és uraim, i t t egy meg-
csalt fér j a becsülelét védelmezd. A felesé-
gem itt van elrejtve a fürdőszobában. En-
gedjék meg nekem, hogy tettenérjem. 

IVÁN: Nem engedjük meg. 
SZOBALÁNY: Miért ne? Ez olyan érde-

kes. Csak csinálja. 
ADEL: A csábítót lelőheti, de a nőhöz ne 

merjen nyúlni. 
PORTAS: En a helyében a nőt fojtanám 

meg. 
FlTLÖPNE: Az ilyen férjet kell agyon-

verni. 
IVÁN: Ügy van. A fé r j lőj je agyon ma-

gát. Ez a helyes megoldás. 
FÜLÖP: Nem kell gyilkolni. Tesslák el-

válni. 
ÖDÖN: Hölgyeim és uraim, mélyen fáj-

lalom, hogy az önök erkölcsi érzéke ilyen 
laza. Ez nem az én ügyem, ez mindnyájunk 
ügye. A családi élet tisztasága az adófizető-
poigárok talpköve. A bűnnek el kell nyerni 
a büntetését. Tessék szavazni. A többség 
döntse el. Aki ellenzi jogos felháborodáso-
mat és pártol ja a bűnt, a-i emelje fel a 
kezét. 

IVAN (felemeli a kezét). 
ILONKA: Hogyan? Maga pártolja a bűnt, 

Iván? 
IVAN: Dehogy. Tévedés volt. (Leereszti a 

kezét.) 
ÖDÖN: Köszönöm. (Péterhez.) A társada-

lom döntött, a közvélemény elsöpri önt az 
utamból. Félre innen. 

PETER: Történjen, aminek törtenni kell. 
(Félreáll.) , 

ÖDÖN (felszakítja a fürdőszoba ajtajat): 
Gyere ki, te szemét! 

MARTA (kijön): Kikérem magamnak ezt 
a hangot. (Körülnéz.) Szent Isten! 



ADEL: Márta . . . 
ÖDÖN: Hah, egy idegen mi. 
PETEK: Hogy kerül maga ide? 
MARTA: Levelet akartam írni. 
ADEL: Egy llárfi szobájában? A fürdő-

szobában? 
ÖDÖN: Ez is finom egy nőszemély lehet. 
PETER: Megtiltom, Ihogy ezt a .hölgyet 

sértegesse. (Mártához melegen.) Levelet 
akart írni? Nekem? 

MARTA: Igen. Meg akar tam írni, hogy 
mit gondolok magáról. 

PETER: Es miit gondol rólam? 
MARTA: Hogy maga egy utolsó, két-

színű, hazug fráter . 
ADËL: Feleljen nekem 1 Mit csinált a nö-

vendékemmel? 
PETER: Semmiit. Feljött a könyvért. 

Aztán elment. Aztán . . . 
ADÉL: Elég. Ne dadogjon! Látom, nem 

készült. Illetve, hazudik. Elcsábította, el-
tiporta, mint egy liliomot. 

PÉTER: Ne kiabáljon ilyeneket az egész 
szálloda előtt. Csendesebben! 

ADÉL (súgva): Szávai beismeri? 
PÉTER (súgva): Dehogy ismerem! 
SZOBALÁNY: Hangosabban beszéljenek! 
ADÉL: Hazudik! Lábbal tiporta a be-

csületét. 
FÜLÖPNÉ: Ilonka! Rögtön menj ki in-

nen! Ez nem a te fülednek való. 
PÉTER: De kérem, engedjen beszélni! 
ADÉL: Nem engedem! Tartsa magát 

egyenesen! Himpellér! 
PÉTER (jelentkezik). 
ADÉL: Majd a szünetben. Ezért fizetni 

fog, a l jas csábító! (Ödönhöz.) Adja kölcsön 
a revolverét! Én lelövöm ezt a gazembert! 

ÖDÖN (átadja): Tessék. 
ADÉL: Hogy kell ezt elsütni? (Feléje 

fordul.) 
IVAN: Vegyék el tőle a revolvert. 

(Az egész társaság sikoltozva bújik el a 
bútorok mögé.) 

ÖDÖN: Adja vissza, majd én megmagya-
rázom. 

ADÉL: I t t van. (Visszaadja.) 
(Az egész társaság megkönnyebbülten elő-

bújik.) 
PÉTER: Esküszöm, hogy nem történt 

semmi. 
ADÉL: Akkor miért rejtette el a fürdő-

szobában? Mert én tudom. 
ÖDÖN: Hogy legyen ideje felöltözni. 
MARTA (Péterhez)-. Rögtön üsse pofon 

ezt az embert. 
ÖDÖN (emeli a revolverét): Gyere! 
PÉTER: Hogy mer ilyeneket mondani 

egy tisztességes hölgyről? Minden nőt a 
maga züllött felesége után ítél meg? 

ÖDÖN: Nem tűröm, hogy a feleségemről 
rosszat mondjanak. Az én feleségein egy 
szent. 

PÉTER (Ödönhöz): Vegye tudomásul, 
hogy a maga felesége itt lakik velem egy 
szobában. Nem én vagyok az első ebben a 
szállodában, akivel együtt lakik. 

ÖDÖN: H a h . . . H a h . . . 
IVAN: Szégyeld magad. Kiadsz egy nőt. 

Te úriember vagy? 
MARTA: Szégyelje magát. 
FÜLÖPNÉ: De, hisz ez egy valóságos 
ÖDÖN: H a h . . . Csak volt, de most vég-

zek vele. (Ráfogja a revolvert.) 

PÉTER (Adél háta mögé ugrik és védöleg 
maga elé tolja): Most lőjön, ha mer. 

ADÉL: Segí t ség . . . Seg í t ség . . . 
ÖDÖN: Asszonyom, ne védje ezt a csirke-

fogót, mert ülnt is keresztüllövöm. 
IVÁN: El kell oltani a lámpát, hogy ne 

lásson célozni. 
(Valaki eloltja a lámpát, a sötétből zavart 

kiáltozás hallatszik, majd kezdődik a zene a 
fináléra. Kigyullad a lámpa. Péter a sötét-
ség alatt megszökött a szobából.) 

MICI (megjelenik az ajtóban): Mi az, mi 
történik itt. 

ÖDÖN: Hah! Mici! 
MICI: Ödön, te itt? 
ÖDÖN: Igen, én itt! 
MICI: Ez aztán meglepetés! 
MIND: Egy kedves meglepetés! 
ÖDÖN: Hogy ide ukk-mukk-fukk kijöttem 

én hozzád! 
MICI: Ez neked meglepetés? 
MIND: Ez nem egy meglepetés! 
ÖDÖN: De Mici, kérlek szépen . . . 
MICI: Fogd be már a szád. 
ÖDÖN: Mit keresel te itt, felelj! 
MICI: Én ártat lan vagyok! 
ÖDÖN: Akkor ki a bűnös? 
MICI: 

A hűn a férfi! 
A nőt ki s érti 
E téren nincsen kivétel. 

MIND: 
A bűn a férfi 
A nőt kisérti 

S e téren nincsen kivétel. 
ÖDÖN: 
Eltűnt a csábító! 

(Függöny) 
H A R M A D I K F E L V O N Á S 

(A hotel hallja. Elől és jobbra és balra lép-
cső, amely az emeleti szobákba vezet. A 
háttérben a főbejárat széles, üveges ajtaja. 
Baloldalt a portás fülkéje. Jobboldalon egy 
telefonfülke. A hallban asztalok és fotelek. 
Pálmafák. Mikor a függöny felmegy, a 
portás a fülkéje előtt egy fotelben ül és 

alszik.) 
IVÁN (jön balról Fülöppel): Megfogha-

tatlan, hogy hova tűnhetett. Pedig meg 
kell találnom. Halló, Portás! 

PORTÁS (felriad): Tessék parancsolni. 
IVÁN: Nem látott egy fiatalembert? 
PORTÁS: De igen. Életemben már na-

gyon sok fiatalembert láttam. 
IVÁN: De most. Egy negyedóra előtt 

nem hagyta el senki a hotelt? 
PORTÁS: Senki. Az ki van zárva. I t t 

ülök az aj tó előtt és virrasztok. 
IVAN: Helyes. Legyen éber. 
PORTÁS: Ez a legerősebb oldalam. (Leül 

és rögtön elalszik.) 
IVÁN (Fülöphöz): Szóval, még a hotel-

ben van. Akkor tovább kell kutatnunk. 
Gyerünk a padlásra. 

FÜLÖP: Gondolod, hogy ott rejtőzött el? 
IVÁN: Miért ne? Ez mindenre képes. De 

ha neked terhes ez a kutatás, nem kell, 
hogy velem gyere. 

FÜLÖP: Megyek, mert addig, amig ku-
tatok, legalább nem vagyok a feleségem-
mel. 

IVÁN: Akkor gyere. 
FÜLÖPNÉ (megjelenik): Halló, hova 

mennek? 



IVÁN: A padlásra. 
FÜLÖPNE: En nem megyek a padlásra. 
FÜLÖP: Erről nincs is szó, szivem. Te 

csak menj lefeküdni. 
FüLÖPNÉ: En nem megyek lefeküdni. 
FÜLÖP: Márt nem mégy te lefeküdni 1 
FÜLÖPNE: Mert félek egyedül. Utóvégre 

egy szatir bujkál a szállodában, aki min-
den nőt elcsábít. 

FÜLÖP: Neked nincs mitől félned. 
FÜLÖPNE: Es Ilonka? Arra nem gon-

dolsz? A lányod egyedül van a szobájában. 
IVÁN: Ilonka most egyedül van a szo-

bájában? Én bemegyek hozzá és vigyázok 
rá. 

FÜLÖPNE: Köszönjük, maga csak men-
jen a padlásra. (Fülöphöz.) De neked ott 
semmi keresnivalód. Ilyenkor a családod 
mellett van a helyed. Gyere. 

FÜLÖP (sóhajtva): Megyek. (Ivánhoz.) 
Jó munkát! 

IVÁN: Szervusz. Kezét csókolom. (El 
jobbra.) 

FÜLÖP (feleségéhez dühösen): Na eredj 
előre. 

FüL^PNÉ: Nem megyek előre. 
FÜLÖP: Akkor gyere utánam. 
FÜLÖPNE: Rémes ember. (El utána.) 

(A szín egy darabig üres. Csak a portás 
hórtyogása hallatszik. Csendesen nyílik a 
telefónfülke ajtaja és kikémlel Péter. Ki-
lép a fülkéből, megtörli a homlokát. Lassan 
a kijárat felé lopódzik. Mikor a portás elé 
ér, az megmozdul álmában, Péter ijedten 
megáll. Ebben a pillanatban Ödön és Adél 
hangja hallatszik, akik jobbról jönnek. Pé-

ter visszamenekül a fülkébe.) 
ADÉL: ön alkalmasint nincs tisztában 

a helyzettel. 
ÖDÖN: Kár vitatkozni. Enyém az elsőbb-

ség joga. Nekem a feleségemet csábította 
el. 

ADÉL: Én kioltom az életét! 
ÖDÖN: Nézze, tartsunk rendet. Először én 

szitává lövöm, aztán maga csinálhat vele, 
amit akar. 

ADÉL: Hogy lehet egy férf i ennyire önző. 
Udvarias ember mindig a hölgyet hagyja 
előbb gyilkolni. 

ÖDÖN: Én nem vagyok udvarias. Én utá-
lom a nőket. 

ADÉL: Ne beszéljen így. Azért, mert a 
házassága rosszul sikerült, nem lehet meg-
vetni az egész nemet. Érdekes tünet, hogy 
mindenki fiatal és csinos nőt akar feleségül 
venni. Pedig a családi életben nem a kül-
csín a fontos, hanem a belbecs. 

ÖDÖN: Micsoda különös kifejezéseket 
használ maga. 

ADÉL: Tanárnő vagyok. Tőlem még ta-
nulhat. 

ÖDÖN: De nem most. Mert nekünk most 
más dolgunk van. Meg kell keresnünk azt 
az embert. Lehet, hogy a parkban bujkál. 
(Indul kifelé.) 

ADÉL: A parkban nem bujkál. A parkban 
Ihelyes. Menjünk a parkba. Oda raivewn 
megyeit most. Ott én vagyok előnyben. Sö-
tétben nem lehet célozni. De fojtani lehet. 
(Elmennek.) 

PÉTER (újra megpróbál kisurranni a tele-
fonfülkéből. de megjelenik a szobalány és 
erre újra visszabújik.) 

SZOBALÁNY (portáshoz megy és felrdza 
H a l l ó . . . Portás b á c s i . . . 

PORTAS (álmosan): Mi az? 

SZOBALÁNY: Alszik? 
PORTÁS: Azért ébresztett fel, hogy ezt 

megkérdezze? 
SZOBALÁNY: Igen. Hol a telefonkönyv? 

Aha itt van. Aludjék tovább. (Veszi a tele-
fonkönyvet, leül egy asztalhoz és fellapozza.) 

PORTÁS: A fene egye meg! (Újra elal-
szik.) 

IVÁN (jobbról): Halló/ szobalány. 
SZOBALÁNY: Tessék parancsolni. 
IVÁN: Nem lát ta valahol a barátomat? 
SZOBALÁNY: Nem. Pedig én is szeret-

ném, ha előkerülne. Éppen akkor maradt 
abba a botrány, amikor a legérdekesebb 
volt. 

IVÁN: Na nézd csak. Maga szereti a bot-
rányokat? 

SZOBALÁNY: Nagyon. Pláne a házas-
ságtöréseket. Mert takarékos nő vagyak. 

IVÁN: Hogy jön ez a kettő össze? 
SZOBALÁNY: A házasságtörés a vendé-

geknek csak gyönyört jelent, de a személy-
zetnek pénzt is. Az ember befogja a száját 
és pénzt kap érte. Az ember kinyitja a szá-
ját és pénzt kap érte. 

IVÁN: Érdekes. És a jelen esetben be-
szélni fog, vagy hallgatni? 

SZOBALÁNY: Ez öntől függ, uram. 
IVÁN: A h . . . Miért pont tőlem? 
SZOBALÁNY: Egy férjet könnyű félrevew 

zetni, de a személyzetet nehéz. 
IVÁN: Hát nézze, kedves személyzet. Ez 

a magáé. (Pénzt ad.) 
SZOBALÁNY: Ma éjjel kimenőm van. És 

szeretném a barátomat értesíteni. 
IVÁN: Ne mondja. Csodálatos véletlen. 

Ma éjjel én is szabad vagyok. Hol a szo-
bája? 

SZOBALÁNY: Harmadik ".melet 25G-os 
szoba. 

IVÁN: Ott leszek. (Indulni akar.) 
SZOBALÁNY: Halkan jöjjön be, nehogy 

a mosónőt felébressze. 
IVÁN: Egy mosónövel lakik együtt? 
SZOBALÁNY: Kettővel. De az egyik sza-

badságon van. (Nevet.) 
IVÁN: Maga gúnyolódik velem. 
SZOBALÁNY: Isten ments. 
MARTA (jobboldali lépcsőn): Szobalány, 

kérem . . . Nem liátta a ne vei önömet? 
SZOBALÁNY: Nem, kérem. 
IVÁN:- A nevelőnőt tetszik keresni? 
MARTA: Igen. Látta valahol? 
IVAN: Nem. De miért tetszik koresni? 
MÁRTA: Szükségem van rá , 
IVAN: Most éjszaka? Egy nevelőnőre? 

Talán valami sürgős nevelni valót fedezett 
fel magán? 

MARTA: Legyen szíves és kíméljen meg 
a m'gjisgyz.ésaitől. Tolakodó fráter. 

SZOBALÁNY (nevet). 
IVAN: Halló, szobalány, hozzon egy ko-

nyakot nekem. 
MARTA (szó nélkül kifelé inául). 
IVÁN (elébe áll): Reindeikeœzéfc velem. 

Tehetek val amit az ön érdekében ? 
MÁRTA: Egyet igen. De alig hiszem, 

hogy megteszi. 
IVÁN: Mi az? Valami nagy dolog? 
MÁRTA: Csekélység. Fogja be a kezével 

az orráit és a száját és maradjon így öt 
percig nyugodtan. 

IVAN: Hiszen, akkor megfulladok. 
MARTA: Erről van szó. Szemtelen frá-

ter. (Indul.) 



IVAN: Halló, kisasszony. 8ürgö»e>n ke-
resse meg a nevelőnőjét. Égető szüksége 
van rá.. 

IMÁRTA (dühösen el). 
PETEK ,(kidugja a fejét a fülkéből és 

sziszegő hangot ad, hogy észrevétesse magát 
Ivánnal). 

IVAN (megáll): iMi volt ezt (Menni akar, 
Péter újabb hangot ad. Iván visszafordul és 
aa alvó portásra néz.) Aha. (Odamegy fel-
rázza.) Halló, portás! 

PORTAS (felriad): Mi tetszik kérem î 
IVÁN: Magá hortyogott az előbbi 
PORTAS: Hogyan kénemt 
IVAN: Maga hortyogott i t t az előbb t 
POKTÁS: Alszik még valaki i t t a hall-

ban? 
IVAN: Nem. Magán kívül senki. 
PORTÁS: Akkor valószínűleg én hortyog-

tam. (Visszafekszik és alszik.) 
IVAN: Mindent el lehet mondani, esak 

azt nem, hogy itt a személyzet udvar.as. 
(Indul balra.) 

PÉTER (újra kidugja a fejét és sziszeg). 
IVAN (megáll és újra a portásra néz): Ez 

ugrat engem. Na vá r j csak. (Eléje áll és 
figyeli. Péter újra sziszeg.) Most a hátam 
mögött sziszegi Hát ezt hogy csinálja? 
(Megfordul és észreveszi Pétert.) Te vagy 

PETER: Pszt. En vagyok az. (Integet, 
hogy jöjjön közelebb.) 

IVAN: Mondhatom, szép dolgokat csi-
náltál. 

PETER: En? Miért? 
IVÁN: Inkább szépen meghalni, mint 

csúnyán élni. 
PETEB: Ezt te mondod? 
IVÁN: Nem. Est Jul ius Caesar mondja. De 

vállaiom érte a felelősséget. Neked helyt 
kellett volna állnod. 

PETER: Hogy a f é r j lelőjön? 
IVÁN: Ne légy kicsinyes. En csak a szö-

kést nem helyeslem. Ez csak elhúzza a dol-
gokat. Mert a végén úgyis elcsípnek. 

PÉTER: Gondolod? Hát mit csináljak? 
IVÁN: Ebbe nem szólok bele. Az a te 

ügyed. 
PÉTER: Osaik egy nagy baj van. Nagyon 

áhes vagyok. 
IVAN: Hozass magadnak valamit. 
PETER: A telefonfülkébe? 
IVAN: Ez igaz. Várj. Van egy ragyogó 

Kletem. Egyetlen hely van, ab el biztonság-
>an lehetsz reggelig. En a te helyeuu,:.i 
íyugodtan befeküdnék a f é r j ágyába. 

PETER: A te helyedben én is. 
IVAN: Ez egész éjjel téged fog keresni, 

íancs mitől tartanod. 
PETER: A f é r j ágyába? Ilyen tanácsokat 

dsz nekem? 
IVÁN: Igen. Ebben van stílus, ebben van 

endület. Hidd el, az L'letben csak vakmerő-
éggel lehet valamire menni. 
PÉTER: Te komolyan gondolod, hogy be-

iküdjek a f é r j ágyába? 
IVAN (legyint): A . . . ra j tad nem lehet 

igíteni. Pusztulj el itt nyomorultul a tele-
>nfülkében. (Indul.) 
PETER: Ne menj el, ne hagyj magamrv. 

[égis csak disznóság, amit velem csinálsz. 
TV AN: Mi az, még goromba vagy? És ve-
in vagy goromba? A barátoddal? Mert tu-
rf, hogy én nem bántalak, visszaélsz a jó-

ságommal? A fér j je l legyél goromba, ha 
olyan hős vagy. 

PETER: Ne haragudj rám, egy kicsit, ide-
ges vagyok. 

(Mici megjelenik a lépcsőn.) 
IVAN: Vigyázz, jön valaki. 
PETEIR (visszaugrik a fülkébe, becsukja 

az ajtót). 
IVAN: Jó estét, szépasszony. Na, maga az-

tán kellemes nyaralást szerzett nekünk. 
MICI: Még maga beszél? Először a meny-

asszonya érkezett meg. 
IVAN: De revolver nélkül. Mondja, hogy 

lehet valakinek ilyen kellemetlen, rossz-
indulatú, pocsék férje? 

MICI: Miért? Nagyon derék, rendes em-
ber, de ha megcsaljak, egy kics.t ideges 
sZt&^éuyk^ » 

IVAN: Szegényke. Egy kicsit ideges. ÍMit 
csinálhat ez ha nagyon ideges? 

MICI: Azt nem tudom. Még sohasem sike-
rült nagyon felidegesítenem.. 

IVÁN: Ezt csodálom. Pediig maga elég 
ügyes. 

MICI: Miiért ilyen barátságtalan hozzám? 
(Vállára teszi a kezét.) 

IVÁN: Vegye le a vállamról a kezét. 
MICI: Miért? , 
IVÁN: Még kérdezi? A férje itt mászkál, 

a közelben, töltött revolverrel. 
MICI: Fél? 
IVAN: Nem, de hátha rosszul eeloz és 

magát ta lá l ja el. 
MlCI: Eitól nem kell tartani. A fer jem 

kitűnő céllövő. (A másik kezét is a váltára 
teiYAN (idegesen): Ne beszéljen. 

MICI: Szeretsz még egy kicsit? 
IVÁN: Nagyon szeretlek. De tényleg 

olyan kitűnő céllövő a férje? 
MICI: Igen. Ha feldobok neki egy pengőt 

a levegőbe, röptében eltalálja. 
IVÁN (zsebébe nyul): Tessék, itt van. 
MICI: Mi ez? . , , 
IVÁN: Ha jön a férje, dobja fel neki a 

levegőbe és lőjjön erre. Kezét csókolom. 
(Elsiet jobbra.) . .. ^ 

MICI: Gyáva! Ilyenek a férfiak. Ha a 
féri megjelenik a láthatáron, mind eltűn-
nek. (Megköpködi a pénzt.) 

MICI: 
Bajban vagyok! 
Már szemem se ragyog! 
Volt egy babáin és faképnél h a g y o t t . . -
Most mit tegyek? 
Honnan vegyek mást? 
Egy perc alatt 
Szívem árva maradt . . . 
Kérek hamar egy magányos u r a t . . . 
Vagy tán tud ön egy jobb megoldásit 

Ma éjjel szabad vagyok, 
Üres a szívem még! 
Ma semmit nem akarok! 
De mindent szeretnék! 
Ma éjjel tüzes a szám, 
Parfómös lesz a szobám . . . 
S érzem, hogy valami szép 
Gyönyörűség 
Vár rám . . . 
Ma éjjel olyat teszek, • 
Ami nem komilfó! 
Holnap majd okos leszek, 
De ma ez olyan jó! 
Oly mindegy, hogy azután 



Mért sírok holnapután . . . 
Ma éjjel szabad vagyok: 
Jöjjön el hozzám! 
Gyorsan! Mi leszi 
J a j , a pálrom ki lesz! 
Csókot, sokat minden este ki ad? 
Tán ön uram, látom nagyon néz . . . 
Vagy tán kegyed? 
Intsen és már megyek! 
Nős ön? Sebaj! 
Volt ez így már — tavaly! 
Ju t és marad 
Nálam az ügy kész! (El.) 

SZOBALÁNY (jön egy konyakkal. Körül-
néz, leteszi a konyakot az asztalra és be-
megy a telefónfülkebe, de hirtelen vissza-
ugrik és felsikolt). 

PETEK (kiugrik a fülkéből): Ne sikolt-
son! (Megfogja a karját.) 

SZOB ALÁN if: Eresszen el. Mit akar? 
PETEK: Ne ordítson, maga szerencsétlen. 

(Befogja a száját. Dulakodnak.) Értse 
meg . . . Hallgasson rám . . . 

SZOBALÁNY: Eresszen e l . . . J a j . . . 
MÁKTA (megjelenik a lépcsőn és látja a 

jelenetet): Mit csinál maga már megint? 
PÉTEK: Márta, bocsámat. . . CElereszti a 

szobalányt.) 
SZOBALÁNY: Hogy képzelte ezt? A fül-

kében áll lesben és onnan ugrik r á a védte-
len áldozatra? Maga szatír! 

PÉTER: Nem szeretném, ha helytelen 
képet alkotna rólam. 

SZOBALÁNY; Én nem akarok semmit. 
Különben is, ha akar valamit, akkor szól-
jon! Szemtelen! (El.) 

PÉTER: Halló! 
MÁRTA: Szégyelje magát! 
PÉTER: Márta, esküszóm. . . 
MÁKTA: Ne e sküd jék . . . 
PÉTER: Nem szeretném, ha helytelen ké-

pet alkotna rólam. 
MARTA: Maga egy lelketlen csábító. Ki-

tanult szoknyavadász! 
PÉTER: Én? 
MÁRTA: Ne tetesse magát. Hiszen a sze-

méből csillog a vad hódítási vágj", a mohó 
és állati éhség! 

PÉTER: Az éhség, az igen, mert még 
nem vacsoráztam. 

MARTA: Hiszen engem is megpróbált 
besorozni az áldozatai közé. Azt hitte, 
hogy kalandra vágyó naiv kis liba vagyok, 
akit könnyű megszédíteni, csak szívről és 
szomorúságról kell neki beszélni. Es én 
hittem magának . . . (Sírva roskad egy ka-
rosszékbe.) 

PÉTER: Ne sírjon. Mindent megmagya-
rázok. 

MARTA: Többé az életben egyetlenegy 
szavát sem tudom elhinni! 

PÉTER: Megjegyzem, igaza van. Ezek 
után én sem tudnék hinni magamnak, ha 
nem ismerném magamat. 

MÁRTA: Gyűlölöm magát. 
PETER: Meg tudom érteni. 
MÁRTA: Gazember! 
PÉTER: Meg tudom érteni, hogy gazem-

bernek tart . 
MÁRTA: Mért is vannak ilyen emberek 

a világon? 
PÉTFR : Ebben is tökéletes igaza van. 
MÁRTA: Ne adjon nekem mindenben 

igazat! Az előbb azt mondta, hogy meg 
tudja magyarázni. Próbálja meg. Hazud-
jon. Hátha elhisizem. Magyarázza meg. 

PÉTER: Hát kérem. . . (GonOoiKoauz.i 
Nem. Sajnos, ez lehetetlen. Ez nem telje-
sen az én ügyem. Nem vagyok felhatal-
mazva arra, hogy elmondjam. Csak egyet 
tudok magának m o n d a n i . . . Mert evvel 
nem követek el indiszkréciót. 

MÁRTA: És az mi? 
PÉTER: Hogy ártat lan vagyok. 
MÁRTA (megvetően): És azt hiszi, hogy 

én ezt elhiszem? 
PÉTER: Nem. Biztos vagyok benne, hogy 

nem hiszi el. De a lelkiismeretem tiszta és 
ez erőt ad iahhoz, hogy elviseljem a meg-
vetését. 

MÁRTA: Van még valami mondaniva-
lója? 

PÉTER (gondolkodik): Azt hiszem, 
nincs . . . De . . . Egy még van . . Ugyan 
nem akartam megmondan i . . . De a hely-
zetemet most már úgysem súlyosbíthatja 
s e m m i . . . Szeretem m a g á t . . . 

MÁRTA (kis szünet után): Na most ta-
karodjék innen. 

PÉTER: Igen. Most elmegyek. Megke-
resem a férjet. A fé r j le fog lőni és evvel 
az ügy be van fejezve. Kezét csókolom. 
(Meghajol és határozott léptekkel kimegy 
a parkba.) 

MÁRTA (leborul az asztalra és csendesen 
sírdogál). 

MICI (megjelenik): Ml az, kislány? Mért 
sír? 

MARTA: Megismertem alz életet. 
MICI: És ez így ihat magára? 
MARTA: F á j t . . . Nagyon f á j t . . . 
MICI: Eleinte mindenkinek f á j . . . Ne-

kem is fá j t . 
MÁRTA: És magia is ilyen csúnyának ta-

lálta? 
MICI: Nem. Nekem az első egy tenge-

részkapitány v o l t . . . Nagyon csinos v o l t . . . 
MÁRTA: Én az életről beszélek. 
MICI: Én is. iHajón ismerkedtem meg 

vele. 
MARTA; Az élettel? 
MICI: Igen. Leitatott két deci rummal, 

aztán viszonyom lett vele. 
MÁRTA: Alz élettel! 
MICI: Nem. A halállal! De furcsákat 

kérdez maga? 
MARTA: M o n d j a . . . Maga szereti? 
MICI: Igen. Miért ne? Mi van más az 

életben? Határozottan szórakoztat. És ebből 
öltözködöm. 

MARTA: Nem értem. 
MICI: Mit nem ért ezen! Én tisztességes 

úriasszony vagyok. A férjemnek csekély 
a jövedelme és öltözködnöm csak kell. Vagy 
meztelenül jár jak? 

MÁRTA: Isten ments. Talán furcsa, hogy 
ilyen békésen elbeszélgetünk a történtek 
után. De tulajdonképpen mind a ketten 
ennek a gazembernek az áldozatai va-
gyunk. 

MICI: Kicsodának? 
MÁRTA: Péternek. 
MICI: Persze. Csúnyán viselkedett ma-

gával szemben. 
MÁRTA: És magával szemben talán szé-

pen viselkedett! 
MICI: Nem mondhatnám. De én csak 

magát sajnálom, szegénykém. 
MÁRTA: Es én csak magát, szegénykém. 
MICI: Mért sajnál maga engem! 
MARTA: Magát el is csábította. 
MICI: Engem! Szívecském, maga összeté-



veszt engem önmagával. Hiszen magát csá-
bította élt 

MARTA: Ki mondta ezt magának? 
MICI: Maga. Hiszen egy órája s irat jta itt 

az ártatlanságát. 
MARTA: Mért siratnám, mikor még ár-

tatlan vagyok? 
M K-I: Engem akar megszédíteni? 
MARTA: Mért akarnám szédíteni? Talán 

magához akarok feleségül menni? 
Miü l : Es ha akarna? Hát elveszem én? 
MARTA: En uem tagaanam le a maga 

(helyében, hogy viszonyom volt vele. 
MICH : En se tagadnám le ia maga helyé-

ben. 
MÁRTA: Azt meri állítani, hoigy nincs 

vele viszonya? 
M.ICI: Mit szól hozzá? Pont vele nincs 

viszonyom. 
MARTA: Hát akkor mért lakik a szobá-

jában? 
MICI: Átköltöztem hozzá, mert a barát-

jának megérkezett a menyasszonya. 
MARTA: Maga a barátjával jött ide? 
MICI: Igen. 
MÁRTA: Azzal a pimasszal? 
MICI: Azzal a pimasszal. 
MÁRTA: Vele van viszonya? 
MICI: Vele sincs viszonyom. 
MARTA: Vele se? 
MARTA: Akkor nem értem az egészet. Hát 

akkor kivel van vagy volt magának vi-
szonya? 

MICI: Sajnos, az egyetlen ember ebben 
a szállodában, akivel viszonyom van, a 
férjem. 

MARTA: A fér je az egyetlen ember, aki-
vel viszonya van? 

MICI: Ebben a szállodában. Tudniillik az 
Ivánnal jöttem ide, mert szükségem volt 
egy rövid bundára. Tudja, olyan rövid 
csikóbőrbundára, hátul raffolva. 

MARTA: Tudom. 
MICI: Megérkeztünk ide. De nem volt 

időm semmire, mert rögtön megérkezett a 
men y asszon y a lés aztán rögtön megérkezett 
a férjem. Es most itt állok, mint tisztessé-
ges asszony megfürödve, bunda nélkül és a 
férjem el akar válni tőlem. És mindenki 
utál. 

MÁRTA: Én szeretem! (Vadul a nyakába 
borul és megcsókolja.) 

MICI: Kis üzlet. 
MARTA: A viszontlátásra, édesem. 
MICI: A viszontlátásra. Ha véletlenül 

látná a férjemet, mondja meg neki, hogy a 
szobámban várom. 

MARTA: Meg fogom mondani. 
MICI: Ki kell békülnöm vele. Nem igaz? 
MARTA: De igaz. 
MICI: De ha megmondom neki az igazat, 

hogy nem történt semmi, akkor nem fogja 
elhinni és még dühösebb lesz. 

MA.RTA: Hát akkor mit fog csinálni? 
MICI: Ki fogok találni neki valami meg-

ható mesét, hogy hogyan csaltam meg. Tele 
leszek bűntudattal és lelkiismeretfurdalás-
eal. Azt fogom mondani neki, hogy úgy t/é-
rek vissza hcizraá, mint a tékozló fiú, mint 
az eltévedt nyáj . Letépem a ruhám és sírva 
fogok bocsánatot kérni tőle. Csak útközben 
találnék hirtelen valakit, akivel megcsal-
hatnám szegénykét. Olyan rossz hazudni! 
(El.) 

MARTA: Halló, portás. 
PORTAS (felriad): Mi tetsaik? 
MÁRTA (gondolkodik): Tudja maga, 

hogy melyik a szobája. 
IVÁN (megjelenik). 
PORTAS: Kinek? 
MÁRTA: Senkinek. Csak aludjon tovább. 
PORTAS: De mi tetszik? 
MÁRTA: Semmi. Pszt! 
PORTÁS: A fene egye meg. (Újra elal-

szik.) 
IVÁN (a telefonfülkéhez megy és kopog): 

Halló, lásd, hogy kivel van dolgod. Hoztam 
neked egy tábla csokoládét. Ez tápláló . . . 
Halló . . . (Kinyitja a fülke ajtaját, mely 
üres.) Ejha! 

MÁRTA (hozzá (ép): A bará t já t keresi3 
IVÁN: Igen. Enni hoztam neki. Utóvégre 

bármit csinált is, mégis csak a barátom. 
Nem igaz? 

MARTA: Mondja, nem fél maga a gond-
viseléstől? 

IVÁN: Miért félnék tőle? A gondviselés-
ben mindig bízni kell. íme újra az utamba 
hozta magát. 

MÁRTA: Nem lesz nagy öröme benne. Én 
mindent tudok. 

IVÁN: Lehet. De egyet még nem tud. 
MÁRTA: Mit? 
IVÁN: Hogy maga nagyon tetszik nekem. 
MÁRTA: Szégyelje magát. Belekeveri a 

szegény ártatlan bará t já t egy ilyen szörnyű 
dologba. Gazember! 

IVÁN: így még néni is tetszett nekem nő. 
(Megfogja a karját.) 

MÁRTA: Ne nyúljon hozzám. 
IVÁN: Milyen édes, mikor haragszik. 

Puszit! 
MÁRTA: Ha nem ereszt el, sikítok 1 
IVÁN: Sikítson, kedves. 
MÁRTA (nagyot sikit). 
IVÁN: Milyen dallamos sikolya van. Mi-

lyen sokat igérő. Sikítson még egyet! 
MÁRTA (sikít). 
IVÁN : Brávó . . . Na még egyet. 
MARTA: Nem. Nem fél attól, hogy bot-

rány lesz? Hegy meghallja valaki? A meny-
asszonya? 

IVÁN: Ne féltsen engem. Majd kimagya-
rázom. Azt mondom majd, hogy maga hir-
telen megőrült! Engem ínég nem értek tet-
ten soha! 
(Fülöpék megjelennek a baloldali lépcső te-

tején.) 
MÁRTA (meglátja őket): Ügy? Még soha? 

Akkor csókoljon meg! 
IVÁN: Te é d e s . . . Tudtam, liogy nem 

fogsz sokáig ellenkezni. (Megcsókolja. Ilonka 
nagyot sikít, Iván csodálkozik hagyja abba 
a csókot.) Maga csók közben is tud sikítani? 

MÁRTÁ: EZ nem én voltam, hanem a 
menyasszonya! 

IVÁN (hátra néz): Szent Isteni 
ILONKA: Megcsal . . . Megcsal . . . Egy 

idegen nőve l . . . 
IVÁN: Ilonka, hallgasson m e g . . . 
ILONKA: Egy szavát sem akarom hal-

lani . . Végeztünk egymással. 
IVÁN: Mindent kimagyarázok. 
FÜLÖPNÉ: Én nem engedem kimagya-

rázni. 
FÜLÖP: Mért nem engeded te kimagya-

rázni? 
FÜLÖPNÉ: Én nem vagyok kíváncsi rá. 
FÜLÖP: De én kíváncsi vagyok rá. 



Bilicsi Tivadar, 

FÜLÖPNÉ: Akkor hallgasd meg egyedül. 
Gyere, Ilonka . . . 

ILONKA: Én visszaadom a jegygyűrűt. 
FüLÖPNÉ: Én nem engedem visszaadni a 

jegygyűrűt. 
FÜLÖP: Miért nem engeded te visszaadni 

a jegygyűrűt? 
FÜLÖPNÉ: Mert értékes gyűrű. Gyere, 

Ilonka. 
FÜLÖP: Megálljatok! 
FÜLÖPNÉ: Nem állunk meg. 
FÜLÖP: Várd meg, hogy mit akarok mon-

dani. » 
FÜLÖPNÉ: Én nem várom meg, hogy 

mit akarsz mondani! (Elmennek.) 
IVÁN: Én itt vagyok és várom, hogy mit 

akarsz mondani? 
FÜLÖP: Azt, hogy te egy aljas csirkefogó 

vagy! És mi lemondunk erről a házasság-
ról. (Hátra fordul.) Miért nem mondasz te 
le róla? Vagy nincs itt már? . . . Na, mind-
egy. végeztünk. (El.) 

IVÁN: Hát ennek a jó part inak vége. De 
mit csináljak? Akkor most már folytassuk. 

MÁRTA: Nem folytatunk semmit. Minden-
kivel közölni fogom az igazságot. 

IVÁN: A férjjel is? 
MÁRTA: Azzal legelsősorban. 
IVÁN: Tönkre akar tenni? 
MÁRTA: Igen. (Felszalad a lépcsőn.) 
IVÁN: Megálljon! (Utána szalad.) 

(A szín egy darabig üres.) 
ÖDÖN (jön a parkból, mögötte Adél. A 

portáshoz lép és felrázza.): Halló, portás! 
PORTÁS (felriad): Mi az már megint? 
ÖDÖN: Nem jött he senki a parkból idő-

közben? 
PORTÁS: Időközben nem. (Elalszik.) 
ÖDÖN (rázza): Halló, maga mindig al-

szik?. 
k 'PORTÁS: Nem. Csak ha hagynak. (Elal-
szik.) 

ÖDÖN: Hát most hol keressem azt az 
alakot? (Nagyot trüsszent.) Na tessék, még 
meg is fáztam. 

íombaszögi Ella 

ADÉL: Mondtam magának, hogy ne ma-
radjunk olyan sokáig a parkban. (Meg-
érinti az arcát.) 

ÖDÖN: Mit fogdos, kéretn?i! 
ADÉL: Csak azt nézem, hogy nincs-e 

láza? A torka nem fáj?. 
ÖDÖN: Egy kicsit. 
ADÉL: Üljön le szépen ide. Nyújtsa ki 

szépen a nyelvét és mondja szépen, hogy: 
áááá! 

ÖDÖN: Á, dehogy mondom. 
ADÉL: Nem szeretem a szófogadatlansá-

got. Ki fog kapni tőlem. 
ÖDÖN: Nézze, mondtam már a parkban 

magának, hogy ne viselkedjék úgy, mintha 
a nevelőnőm volna. 

ADÉL: A férfiak olyanok, mint a rossz 
gyerekek. (Leveszi válláról a sálat.) Ezt 
szépen a torkára csavarni! (Rácsavarja a 
sálat a torkára.) Legjobb volna, ha egy 
forró teát inna, hogy átmelegedjék. (Meg-
látja az asztalon a konyakot.) Várjon csak, 
igyék ebből a konyakból. De jó sokat! Ez 
még jobb lesz. (Jtadja neki az üveget.) 

ÖDÖN: Honnan szerezte ezt a konyakot? 
ADÉL: Nem fontos. Az a fontos, hogy 

van. Na, inni szépen! 
ÖDÖN (iszik). 
ADÉL: Na, még egy kicsit. 
ÖDÖN (még iszik): Nem iszom. 
ADÉL: Én is iszom. Na, mi van ott? 
ÖDÖN: Igazán megható, hogy maga így 

gondoskodik rólam. Én mindig úgy ma-
gamra voltam hagyva. A feleségem állan-
dóan idegen férfiakkal szórakozik. És 
hogyha csak szórakozna. 

ADÉL: Ennek maga az oka. Mert rosszul 
választotta meg az élete pár já t . Mert maga 
a külcsín után ment. 

ÖDÖN: Tudom, a belbecs. Én szerelem-
ből házasodtam. 

ADÉL: Elég hiba. A szerelem olyan, mint 
a hullámvasút. Mulatságos és izgalmas, de 
nem vezet sehová. Sőt, ha valaki sokáig 
ra j ta marad, belebetegszik. Ha az ember 



valahova el akar jutni, valamit el akar 
érni, akkor rendes, komoly, megbízható 
vonatra kell szállnia. 

ODON (nagyot t/üsszent): Ejha! 
AJJEL: Igaz! 
ODON: Tudja, milyen nő a feleségem?. 

Elajándékozza a nyakkendőimet a szeretői-
nek. Es ebben az a legszomorúbb, hogy ha 
a villamoson találkozom egy idegen ember-
rel, aki az én nyakkendőmet viseli, rögtön 
tudom, hogy ez is a szeretője. Es ez olyan 
borzasztó. Es nem is győzöm nyakkendő-
vel. 

ADÉL: Uram, ez válóok. Mért nem válik 
el tőle? 

ÖDÖN: Mert mindig megbocsátok neki. 
ADÉL: Elég hiba. Legyen erős. Legyen 

férfi. Nem szabad neki megbocsátani. 
Igyék! (Egész üveget odaadja.) 

ÖDÖN: Bemek ötletem van. Én nem vá-
lok el! 

ADÉL: Miért? 
ÖDÖN: Mert az hosszadalmas. Bíróság, 

ügyvédek, t a r t á s d í j . . . Minek az nekem? 
Én megyek és lelövöm a nőt! (Feláll.) 

ADÉL: Szerencsétlen. Börtönbe akar 
jutni ?i 

ÖDÖN: Börtönbe? Istenem, ha én bör-
tönbe juthatnék! Ott megstoppolnák a ha-
risnyáimat, felvarrnák az ingemre a gom-
bokat, délben mindig pontosan kész volna 
az ebéd, ki takarí tanák rendesen a cellá-
mat. A börtönőr nem sírna nekem egész 
nap, hogy ő milyen boldogtalan. Nem kel-
lene neki kalapokat vennem . . . Van neki 
az a kis csákója . . . Istenem . . . Hát ez is 
van? (Indulni akar.) 

ADÉL (megfogja a (kmját): És ha fel-
akasztják? 

ÖDÖN: Az még gyönyörűbb! Mert a bör-
tönből még kijöhetek és ú j r a megnősülhe-
tek. De akit egyszer felakasztanak, az töb-
bet nem nősül, SIUSSE, a betyárminden it! 

ADÉL: Adja ide a revolverét! (Kikapja 
a kezéből.) 

ÖDÖN: Nem baj . Majd megfojtom. 
ADÉL: Megálljon! Maga szerencsétlen. 

Nem engedem a vesztébe rohanni. Inkább 
lelövöm! Azt hiszi, hogy nem tudna maga 
egy rendes, komoly nőt találni? 

ÖDÖN: Nem is keresek. 
ADÉL: Nincs igaza. Magának olyan fele-

ségre van szüksége, a.ki dédelgeti, ápolja. 
ÖDÖN: Igen. Főleg ápoljon. És ne aján-

dékozza el a nyakkendőimet. (A fejét 
fogja.) 

ADÉL: Szegény, szegény barátom. Ne 
csüggedjen. Keressen egy komoly, szerény, 
megbízható nőt. 

ÖDÖN: Ha találok olyat? 
ADÉL: Nézzen egy kicsit maga körül. 

I t t van a kötelében. 
ÖDÖN (körülnéz): A portást gondolja? 
ADÉL: Nem azért mondom . . . de én is 

ilyen nő vagyok. Figyeljünk kérem! . . . Én 
vagyok az a rendes nő! 

ÖDÖN (iszik): Sióval maga az a rendes, 
komoly vonat. De hogy lehet magára fel-
szállni? 

ADÉL: Jegyet kell váltani. 
ODAN: Én el is veszem. Szervusz! 
ÖDÖN: 

Sej-baj babám, nagy ba j van ám én nálam! 
Sodródj felém, nem hagylak én pártában! 

ADÉL: 
Bennem zilált minden ideg, 
Mért vagy hideg? Mért vagy rideg? 
Bármit beszélj, nálam veszély van! 

Refr.: 
Van ot>t lenn Derecskén 
Egy úri birtokom, 
Legyen ott szerencsém 
Weelk-endre szombaton! 
Legfeljebb vasárnap 
Megsúgom magának, 
Hogy nagycn imádom, kis angyalom! 
Esetleg Derecskén 
Még az.t is megteszem 
'Hogy én önt szívecském 
A paphoz elviszem. 
És akkor Derecskén 
ön lesz a menyecském! 
Hisz úgysem vitás, hogy eivennóm! 

ADEL: 
Nem lesz bajunk, sajtunk, vajunk min-

iden lesz! 
IKeosíkét fejünk, melyből tejünk ingyen 

[lesz. 
ÖDÖN: 

Szántunk, vetünk, ötkor kelünk, 
Még éjjel is őstermelünk! 
Ebből viszont több gyermekünk lesz! 

ÖDoN: Most előbb menjünk és lőjjünk 
le mindenkit. 

ADÉL: Magának nem szabad senkit le-
lőnie, maga vőlegény. 

ÖDóN: Beteg vagyok, részeg vagyok, vő-
legény vagyok. Tessék mondani, a csábítót 
sem szabad lelőni? 

ADÉL: Azt sem. Sőt örülnie kell, hogy 
van egy csábító, mert ehhei: fogjuk hozzá-
adni .a feleségét. 

ÖDÖN: Ez tökigaz! Adél nagysám, ilyent 
kiagyalni! Puszit! Döncikének! (Bizonyta-
lanul feláll.) 

ADÉL: Nem, még nem! 
ÖDÖN: Most megkeressük a csábítót, 

kényszeríteni fogjuk, hogy vegye el a fe-
leségemet. 

AJDÉL: Az nem jó. Semmi bizonyítéka. 
Tetten kell érnünk. 

ÖDÖN; Hogyan? 
ADÉL: El kell altatni a gyanúiát, hogy 

Újra közeledjék a feleségéhere s akkor raj-
takapjuk. 

ÖDÖN: Inf lagrant i ! Ó r i á s i . . . Óriási! 
PÉTER (jön a parkból, határozott lépé-

sekkel Ödönhöz lép): Uram, önt keresem! 
ÖDÖN: Mit akar? 
PÉTER: Azért jöttem, hogy lőjjön le. 
ÖDÖN: Jöjjön holnap. Most nem érek rá. 
PÉTER: Nem ismer meg? 
ADÉL: Ez a felesége csábítója. 
ÖDÖN: H a h . . . A csáb í tó ! . . . (Hirtelen 

hozzóugrik. átöleH és megcsókolja.) Te 
s zen t ! . . . Te őrült! . . . Te Messiás! . . , Sre-
retlek! 

PETEÍR: Uram, ön összetéveszt engem va-
lakivel. 

ÖDÖN: Dehogy tévesztlek. Te vagy az, 
aki elcsábítottad a feleségemet. 

PÉTER: Ijjen. Illetve vrlem együtt lakik. 
ÖDÖN: Bravó! Gratulálok! Ez derék 

dolog! 
PÉTER: Hogyan? ön nem lő le? 
ÖDÖN: Ist«n ments! Ad^ka, most jön a 

trücsök! Csak menj fel nyugodtan a fele-
ségemhez. 



PETER: En! Felmenjek 1 Miért! 
ÖDÖN: Fiatalok vagytok, szórakozzatok, 

mulassatok! (A vállát veregeti.) 
PETER: Hát maga nem haragszák ezért! 
ÖDÖN: Dehogy naragszom. Csak tréfál-

tam. Menj és mulass a feleségemmel. 
PETiütí: De én nem akarok vele mulatni. 
ÖDÖN: Micsoda! Meg akarsz sértem? 
PETER: Nem akarom megsérteni, c s a k . . . 
ÖDÖN: Nem tűrök ellentmondást! Egy-

kettö, felmenni! 
PETEK: Kéiieim, ha muszáj, én felme-

gyek. 
ÖDÖN: Rendben van. (Adélhez.) Mi addig 

elmegyünk Sétálni. (Péterhez.) De meg ne 
halljam, hogy nem voltál fenn, mert akkor 
ba j leea! J ó mulatást! A viszontlátásra! 
Neszel (Leveszi a nyakkendőjét és Péternek 
adja. El Adéllal.) 

PETüiR (a fejet fogja): Mi van velem! 
Azt hiszem, álmodom. (Portáshoz lép és 
felrázza.) Halló, portás! 

PORTAS (felriad): Mi az, mi tetszik! 
PETBR: Legyen szíves, mondja meg ne-

kem, ébren vagyok-e vagy alszom! 
PORTÁS: Maga ébren van. En alszom. 

Illetve én is ébren vagyok mar, a fene egye 
meg! Ezért keltett felt (Elalszik.) 

IVAN (jön a másik lépcsőn): P s z t ! . . . 
Pszt! . . . Hová tűntél a telefonfülkéből! Pé-
ter, mi van veled! 

FEi 'ER: Lelótt a férj . Hletve nem lőtt le 
a férj . En nem tudom, hogy mi van velem. 
Fáradt vagyok és éhes vagyok. 

IVAN: Hoztam neked egy tábla csokolá-
dét az előbb. 

PETEK: Hol van! Add ide. 
IVAN : Közben megettem. Hová mész! 
PETER: Felmegyeic Mucihez é® mulatni 

fogok vele. 
IVAN: A fenét. Nem ismerek rád! A tör-

téntek után te mtág be mersz menni Mici-
heaí Nem félsiz a iérjtől, hogy lelő! 

PETER: 0 kért rá, hagy menjek fel a 
feleségéhez. 

IVAN: Ne beszélj!! ö maga kért r á ! 
PETER: Igen. Azt mondta, hogy fiatalok 

vagyunk, szórakozzunk. 0 pedig elment a 
•neveiőnövel. 

IVAN: A h a . . . P e r s z e . . . Már értem. Es 
most fel mész hozzá! 

PETBR: Nem akarom megsérteni. 
IVAN: Igazad van. Csak menj, bár tulaj-

donképpen én hoztam ide a n ő t . . . 
PETER: Mit akarsz ezzel mondani! 
IVAiV: Azt, hogy tulajdonképpen nekem 

illene felmenni hozzá. 
PETER: A fé r j engem kért meg. 
IVAN: A f é r j egy hülye f rá te r ! Nem tu-

dott az nekem szólni! 
PETBR: Hát nem voltál itt. 
IVAN: Üzenhetett volna értem. Egy em-

ber annyit szenved egy nőért és végül le-
CSUSZIK rola. EBBE nem vagyok hajlandó 
belenyugodni. 

PETEK: Meg tudlak érteni. 
IVAN: Tennél nekem egy sziívességet! 
PÉTER: Kérlek. 
IVAN: En fogok felmenni a nőhöz. Majd 

én elszórakoztatom. 
PÉTER: De kérlek, a f é r j . . . 
IVAN: A férjjel majd én elintézem. Te 

csak menj vacsorázni. Szervusz! (Félrelöki 
és felszalad a lépcsőn.) 

PÉTER (tanácstalanul bámul utana). 

MARTA (megjelenik a lépcsőn): Péter! 
(Hozzászalad.) Bocsásson meg nekeml 

PETEK: Én nem haragszom magára! 
Maga haragszik ram. 

MÁRTA: Már nem. Mindent tudok. Maga 
egy hős! 

PÉTER: Nem vagyok hős. 
MARTA: Ne ellenkezzék velem. Maga egy 

derék, becsületes, jó fiú. 
PETER: Az vagyok. 
MÁRTA: En úgy meg vagyok hatva Én 

úgy szeretnék magának valamit adni. Vala-
mit, amit legjobban kiván. Kérjen valamit 
toiem. 

PÉTER: Bármit kívánhatok! 
MARTA: Bármit. \Egeszen hozzásimul.) 
PÉTER: És nem fog megharagudni, akár-

mit kívánok? 
MÁRTA: Nem. 
PÉTER: Én szere tnék . . . 
MÁRTA: Csak mondja ki bátran. (Szerel-

mesen.) Mit szeretne! 
PÉTER: Vacsorázni szeretnékl 
MARTA: Buta! (Hirtelen elkapja a fejé 

és megcsókolja.) 
(Ödön és Adél jönnek a parkból.) 

ADÉL: Mi az! Mi történik itt? 
ÖDÖN: Maga még itt van? Mit piszmog 

ennyi ideig? Miért nem megy már? 
PETER: Ne tessék haragudni, de a bará-

tom ment fel. Tudniillik úgyis ő hozta ma-
gával a maga fe leségét . . . Nem akart elsza-
lasztani egy ilyen jó n ő t . . . Elnézését ké-
rem. 

ÖDÖN: Miiit? A maga barát ja fent van 
már? Remek! Akkor rohanok! 

ADÉL: Márta, mit csinál maga itt? Csó-
kolódzik ezzel az alakkal? Aki elcsábította? 

MÁRTA: Még nem csábított el, de remé-
lem, ami késik, nem múlik. 

ADÉL: Hogyan? Ezt még a szemembe 
mondja? 

MÁRTA: Igen. Tudnii'lik mi ketten elje-
gyeztük egymást. 

PÉTER: Mi ketten? Na, ennek igazán 
örülök! 
(Fentről nagy ordítás hallatszik, a lépcsőn 
leszalad Iván és Mici zilált öltözetben. 

Utánuk ödön revolverrel a kezében.) 
IVÁN: Csaodába csaltak! 
MICI: Segí tség! . . . Segítség! 
ÖDÖN: Mast megcsíptelek. Fel a kezekkel! 

El fogja venni a feleségemet! 
MICI: Ne ordíts, mert be fogsz rekedni! 

Én belenyugszom, mert jobb cserét csinálok. 
Hozzá megyek! 

IVÁN: Nézze, a házasság az egy elavult 
int.'zmény . . . 

ÖDÖN: Elveszi, vagy lelövöm! 
TVÁN: Ne lőiön. Inkább elveszem! 
MTCI: Bátor ember! 
ÖDÖN: Fel a kezekkel! Csókoljátok meg 

egymást. Hapov-end! (Átkarolja Adélt, 
Márta átöleli Pétert. Iván kényszeredetten 

megöleli Micit.) 
FÜLÖP (bevzeti Ilonkát és Fülöpnét): 

Gyeitek, veoryiink részt a fináléban. 
FÜLÖPNÉ: Én nem veszek részt a finálé-

ba"! 
F^LÖP: Miért nem veszel te részt a fi-

náléban! 
F?VT ÖPNÉ : Mert nekünk nincs happy-

endiink! 
FÜLÖP: De nekem van! (Pofonüti.) 

Finálé: 
Derecske refrénje. 

FÜGGŐNY 



RI 
•S Z E R k ! E / Z T I S D A f t V A S R Ö B E R T 

K ö l c s ö n 
(A házaspárnál kis bridzsparti 

van. ötösben játszanak. Felvállva 
Kol a férj szórakozik, hol őnagysága. 
Most éppen az asszony terít és mi-
közben a parti folyik, diskurál egy 
farokban a férjével.) 

FELESÉG: Tudod, hogy ala t tunk Olgáék-
nál i s nagy bridzspartl v a n ! 

F É H J : Honnan t u d n á m I Nem kaptam 
meghívót! 

FELESÉG: Nyugodt lehetsz, én sem. El-
lenben Olga rendes szokása szerint átkül-
dött valamiért . 

F É R J : Micsodáért! 
FELESEG: Vendégeket h ív és sohasem 

készül rá . Régebben cukrot kért kölcsön 
vagy rumot vagy citromot vagy kávéskana-
lat, ha zsúr volt nála, most mióta folyton 
bridzseznek, kár tyá t vagy blokkot. Képzeld, 
most is átüzent, hogy küldjek át egy cso-
mag kár tyá t , mert az övék szakadozott és 
vasárnap lévén nem tud ú j a t vásárolni. 

F É R J : Hallat lan! 
FLLESÊG: A múltkor ugyancsak vasár-

nap három asztalnál bridzseztek náluk és 
csak két ceruzájuk volt. Először úgy oldot-
ták meg a kérdést, hogy az »asztal« foly-
ton szaladgált egyik part i tól a m á s i k h o z . . . 

F É R J : Miért nem vágták ketté az egyik 
ceruzátî 

FELESÉG: Mert így egészben is olyan 
rövid volt, hogy alig lehetett vele írni. De 
ez még semmi! Szerdán átküldték Culbert-
son könyvéért, inert a vendégek a helyszí-
nen akar ták megtanulni a licitálást. 

EGY JÁTÉKOS: Irén, legyen szíves! Né-
gyet buktak! 

FELESÉG: Ezt az örölmhírt ráér tem vol-
na később is megtudni. (Leül játszani.) Ép-
pen Olgáékról beszéltünk, akik mindig min-
dent kölcsönkérnek, ha bridzs van náluk. 
(Erélyesen.) Hogyan volt ebben négy bu-
kás?'! Minimumra játszotta? 

IL JÁTÉKOS: Bossz elosztást kaptam. Az 
impassz nem sikerült. 

FELESÉG: Micsoda butaság volt im-
passzt adni! ! Józsi, Józsi, maga sohasem 
foglja ezt megtanulni, igazán mondhatom, 
úgy játszik, mint egy kezdő! 

II . JÁTÉKOS: De kérem Irén, a ikőr-
d á m a . . . 

FELESÉG: A kőr-dáma nem tehet arról, 
hogy maga az elemi szabályokat nem 
tud ja ! Hal la t lan! 

SZOBALÁNY (belép): Nagyságos asszony 
kérem, Olga nagyságos asszonytól van itt a 
szobalány és kéri a nagyságos a s szony t . . 

FELESÉG: Na, mit kér már megint köl-
csön! 

SZOBALÁNY: Egy játékost kér kölcsön, 
mert esaJt heten vannak és tóét par t i t sze-
retnének csinálni. 

I I . JÁTÉKOS (felugrik): Én megyek! 
FELESÉG: De hiszen nem is ismeri a há-

ziasszonyt! 
I I . JÁTÉKOS: Éppen azért! fs< a j 

Ez is szempont... 
A közelmúltban egy biidzscsapatversenyen 

történt, hogy a következő kiosztás adódott: 
• A 9 8 6 

<7 K B 10 

O K D 1 0 
+ A D B 

• D B 10 4 3 
< ? A D 9 3 
0 8 4 2 
+ 4 

Az egyiik asztalnál a licit így folyt le: 
Észalk Dél 
2 szám 3 pikk 
4 pikk 5 kőr 
6 pikk — 

Teri tet t par t i . 
A másik asztalnál Dél négy pikkre le-

állt. Az indító ki já tszás Nyugat részéről a 
kőr 8-as volt. Felvevő az asztalon ütött , le-
játszotta a pikk ászt, Nyugat k i rá lya hul-
lott, felvevő terített , ha t trick, a káró ász 
még kiadó, a biztonság kedvéért az asztali 
harmadik kárót a kézi negyedik kör re fogja 
eldobni. 

Persze elkezdik vizsgálni a helyzetet, hogy 
mi van káró indításra, mi van, h a a felvevő 
pikk impasszra játszik, ha tref impasszra 
Játszik, de h iába (keresnek megnyugtató 
változatot, a hat tr ick mindenképpen meg-
van. 

Végre a maliciózus megjegyzésedről híres 
kibic megszakít ja a jámbor buzgalmat: 

— A kis szlemm teljesítése pikk expasszal 
elkerülhető. 



ELLENJÁTÉKFELADAT 
• D 8 6 2 
<5>A53 
O 1052 
• AD B 

A licit általános mansban: 
Észak Kelet Dél Nyugat 
1 szán passz 2 kör 2 pikk 
3 kör passz passz passz 
Nyugat káró-királlyal indul, Kelet a 

9-est dobja. Nyugat a káró-dámát hív-
ja, Észak kicsit ad. 

Hogyan játsszék Kelet továbbf 
m 

KIJÁTSZÁSI FELADAT 
4 8 3 
<?AK5 
0 KB863 
• 8 6 3 

• D 

4>KB2 
10642 

O A 9 5 
• ADB 

Felvétel három szanzadú. Ellenfél 
nem licitált. Nyugat pikk ötössel in-
dult, Kelet a dámával megy be. 

Hogyan játsszék a felvevői 

M E G F E J T É S E K 
az 19S4. 50-08 Máimból : 

Bridzs-feladvány: A megoldás Nyugat báromszo-
ros kényszerdobásba-hozásán alapul: 1 Pikkhivás. 
2. Treff dámára a kézi káró dáma dobandó. S. 
Káró lopás és most 4. adu. S Észak harmadik 
adujának lehívására Nyugat »elkészül«. Külön ér-
téke a feladványnak, hogy csábító látszólagos 
megoldásokon kell a fejtőnek túljutnia. 

Kijátuáal-faladat: A kör királyt felvevő az asz-
talon üti és kézből a búbot dobja be! Ez a figura-
eldobás egy további asztali átmentet biztosit. Tel-
jesíteni csak az esetben lehet, ha felvevő adu-
ütést nem ad kl, egyetlen «ánsz az aduimpassz 
a búbbal. Leaduœls után kör átmenet a két treff-
üíésért, melyekre a kéz vesztő pikkjeit dobja. 

Ellenjáték-feladat: A licit szerint biztosnak lát-
szik, hogy felvevőnek csak egy kőrje van, ezt 
azonban Nyugat nem tudhatja és félő, hogy Nyu-
gat folytatni fogja a kört. Ennek elkerülése ked-
véért Kelet üsse át partnere dámáját az ásszal 

és játszék ki treff mariázsából. Felvevő treff 
ászát addig kell kiszakítani, míg az aduász bent 
van. Az aduász ütés utáni treff bontás semmit 
sem érne, mert felvevő rossz treff lapjait már 
ledobhatja az asztal pikkjére. 

Lioltálád-f eladat : Mondjon két kőrt. Aszerint, 
hogy milyen választ kap a kél körre, fogja Dél 
elhatározni, hogy milyen végső kontraktot vállal. 
Három körre vagy káróra S káró, négy körre 
6 káró a helyes válasz. 

Az 1984. 61-es számból: 
Lloitáláal (eladat: Indítson két káróval és a part-

ner bármely válaszára mondjon hat pikket. Ez a 
licitálási mód nyilvánvalóvá teszi, hogy a nagy 
szlemmhez a káJó Aíz szükséges, mis érték, nem 
érdekli az indítót. 

Licitálási feladat: Mondjon hét treffet. Ha az 
ellenfeleknek kis sztemmjük van a kiosztásban, jól 
mentett, ha pedig nagy szlemmjük volna, valószínű-
leg nem tudják killeitálni és a kontrával érik be. 

• 

Az 1934. 62-es számból: 
Licitálási faladat: Pas?z! Észak licitje gyengesé-

get árul el. Nem adott forszot. Három treff bemon-
dása bizonnyal ezt jelonti: Ha már a kőirömet nem 
tudod támogatni, játssz inkább három treffet, mint 
két szánt. 

Kljátsxáil-faladat : Felvevő a treff hívást üsse 
kézben az ásszal! A felmagasítandó körhöz az át-
menet a treff dáma. Ez az átmenés csak akkor 
sikerülhet, ha a treff ász nincs már a kézben. Ha 
felvevő a búbbal ütne és a későbbiekben kicsit 
hivna kézből, beütnének a királlyal és saját ásza 
akadályozná a dámára való átmenést. 

Brldzt-f el advány! 1. Kör király. 2. Pikk ötös 
ütendő a tízessel. (Kelet treffet dob.) 8. Káró ket-
tes. Most két változat alakul. 

I. Ha Kelet figurával megy be, Dél üti az 
ásszal, trefflopással asztalra megy, körrel kiadja 
ai ütést Keletnek és úgy még egy káró ütést kap. 

II. Ha Kelet a hetest adja, Dél átengedi, Nyű-
gét kerül ütésbe, ki a treff ászt hívja, erre Észak 
kárót dob. Üjabb treff hívásra Észak beüt aduval 
és Kelet kényszerdobásba kerUl. A feladvány szé-
pen kapcsolja össze a saját partner beszorltását 
a kényszerhivással. , 

Jutalmakat nyertek 
1 csomag PIATNIK brid/skártya: 

GRUNHUT ICA, Bp., Andrássv-út 16. 
Culbertson KÉK KÖNYVE: 

BRUCK MIKSA, Wien, Kaiser str. 18. 

1935. évi j anuár h i 8 -án , kedden d. u. 6 á r akor 

az Országos Magyar Bridge Club helyiségeiben 

ingyenes bridzstanfolyam 
kezdődik a Színházi Élet olvasói r é s z i r e 

Előadó: Darvas Róbert 
K e z d ő é s h a l a d ó k u r z u s 

Karácsonyi és újévi számunkban bejelentett 
bridzstanfolyamunk iránt óriási érdeklődés mu-
tatkozik. Arra való tekintettel, hogy a tan-
folyamot « legnagyobb gondossággal szervez-
hessük, kérjük az érdeklődők»'; részvételi szán-
dékuk mielőbbi bejelentésére. A biztos siker 
érdekében a hallgatók minden előadás anya-
gáról sokszorosított összefoglaló jegyzetet kap-
nak. Az előadások díjtalanok. A gyakorlás 
minimális költség mellett, a klub helyiségei-
ben, az előadó felügyelete alatt történik. 

Érdeklődni lehet naponta levélileg, vagy te-
lefónon, illetve személyesen d. ti. 6 órától. 
Erzsébet-téri kioszk. Te le fon : 88-2-99 



FEJTORNA Szerkeszti: G r ő t z e r József mérnök 

A biblia 
(Bokor Lajos rejtvénye) SZTÁRVERSENY (Hegfejtése 10 pont) 

A Könyvek Könyvének egy szép mondata (Máté evangéliumából) tölti ki az alábbi 
ábra hosszú (1. és 10.) sorait. Megfejtésül csak ezek küldendők be. 

VÍZSZINTES: 
1. AZ IDÉZET ELSŐ RÉSZE 
6. Törökök viselik 

11. Igazgató, intéző — közkeletű 
ideger szóval 

12. Nyilván szomjas volt. azért 
tette 

14. Igen rövid 
16. Csinos 
11. Éljen! 
18. Hajózási vállalat 
19. Pajta része 
20. Rászolgált 
22. Kicsinyít 
23. Festőművész és jeles karika-

turista 
25. Ajté — angolul 

Rájegyez 
29. Nagy darab bárgyú alak 
36. Ö-nek olvassuk 
31. Elboríi 
33. . , . -zug 
34. Az abszolút mértékrendszer 

három alapegységének rövidí-
tése 

35. Messziről jött ember 
37. Elhúnyt kiváló kémikusunk 
3i. Értékel, osztályoz 
33. Kedv, hangulat — idegen 

szóval 
40. A háború előtti idők egyik 

operettsikere volt 
42. Olasz külügyminiszter s pári-

zsi nagykövet volt 
FÜGGŐLEGES: 

2. Helyhatározó 
3. A sakkjátszmának ilyen vége 

is lehet 
4 Német igeköt« 
5. Magyarul: itt 
6. Eltökélt valami 
7. Megszólítás 
8. Ez az alapja annak is, amit 

hitelnek nevezünk 
9. Az Ilias egy alakja 

18. t f l IDÉZET MÁSODIK 
RÉSZE 

13. Szegény ember, aki csak 
egyik napról a másikra él . . . 

15. Egy északi ország lakói 
15. Is - latinul 
19. Japán pénze 
21. Téli sporteszköz 
23. B zonyos tisztálkodó intéz-

ményt neveztek régen igv 
24. Kémiai elem 
26. Primitív fúvóhangszer 
27. Fog teszi 
28. Szegény megérzi jóelőre az 

időváltozást 
32. A pesszimizmus kezdete 
34. tgy nevezik a spanyolok — 

ha valaki még nem tudná — 
a bikaviadaloknak ama hő-
seit, akiknek az a tisztje, 
hogy izgassák vörös kendővel 
a szegény bikákat 

36. Becézett íeanynév 
37. Beszélni, beszélgetni — 

angolul 
30. Leánynév 
41. B. V. 



ARANY JÁNOS 
(Kalls er György, Budapest) 

SZTÁRVERSENY. Megfejtése 10 pont. 
Megfejtésül beküldeDdö: vízszintes 1, 26 és függőleges 1, 26. 

VÍZSZINTES: 
1. Idézet Arany: »A vén gulyás« 

cimü költeményéből 
10. Égitest 
13. Nagy európai folyó 
14. Táplálék 
16. Olasz névelő 
17. Egy régi slágerdal 
19. Helyeslés 
21. Visza: kötőszó 
22. Angol kémikus, a róla 

elnevezett biztositólámpa 
feltalálója (ik. hiba) 

24. Így 
25. I. P. G. 
26. Arany: »Eldorádó«« c. 

versének egy sora 
28. Röviden: neki 
30. Shakespeare-kutató 

(1859—1926) 
31. Én unok, te unsz 
32. Latin kötőszó 
34. Kelet 
35. Fonetikus mássalhangzó 
37. N. D. 
38. Díjszabások 
39. Becézett Eszter 
40. Angol névmás 
41. Szegecs 

42. Leánynáv 
43. Német prepozíció 
44. K. 0. U. 
46. Z. D. A. 
48. A német köztársaság elnöke 

volt (1919—1925) 
52. Vissza: helyhatározó 
54. Hangszer 
55. Idők 
56. A viszály istennője 
57. Több királynő neve a 

Ptolemeidák családjából 
59. Analizál 
61. Számnév 
62. N-nel: hangerősítő 
64. Helybatározó 
65. Király — latinul 

FÜGGŐLEGES: 
1. Egy másik sor Arany: 

»Eldorádó« c. verséből 
2. Vissza: madridi képtár 
3. Reszkető 
4. Düledék (névelővel) 
5. K-val: bires angol színész 

(1787—1833) 
6. Vissza: ABC része 
7. Olaj — más nyelven 
8. Légy 
9. Ylsza: költő 

11. Valamely munka kezdete 
12. Pásztoristen 
15. Tó — más nyelven 
18. Diktálás után irt szöveg 

(névelővel) 
20. Ügyvéd 
23. Operák énekrészei 
26. Arany: »Eldorádó« cimü ver-

sének egy sora 
29. Német tagadószó (ék. hiba) 
33. Cato-életrajz cime 
36. Átható szaga van 
38. Sporteszköz 
45. Megmiveletlen föld 
47. Baleset okozhatja (névelő) 
49. Z-vel: palack 
50. Vissza: szív, értelem — 

(_ latinul 
51. Idefér, csak az utolsó betűnek 

nem jut hely 
53. Budapest rendőrfőkapitánya 

volt a Károlyi- és Petdl-
kormány alatt 

56. Mese — kevert betűi 
57. Irha 
58. Járom 
60. Az 54., 64. és 19. vízszintes 

szavak kSzdöbetüi 
É3. Arany — más nyelven 





Madách: Az ember tragédiája 
(Kellner György, Budapest) 

SZTÁRVERSENY. Megfejtése 20 pont. 
Megfejtésül a nagybetűs definíciók válaszai küldendők be. 

105. Igahatározó »6- Indulatszó 
106. A 9. függőleges 20., 21. és 37. Német prepozíció 

19. betűje 42. Idegen nőnév 

TÍZSZINTES: 
1. Amerikai sprinter-világ-

rekorder 
a. Magyar állóvíz 

14. Szőrme 
17. Nem vesz figyelembe 
18. Hangerősítő 
19. Harz — kevert betűi 
20. Rágcsáló 
21. Paripa 
22. Esőt hoz 
23. É. U. S. 
24. Iv — angolul 
25. Zenemű 
28. A. R. 
29. Súly rövidítése 
30. Kérdezni — angolul 
3L Dante Komédiájának egyik 

része 
32. Nemsokára — németül 
31. Vissza: rossz bor 
35. Edison találta föl 
38. Idegen számnév 
39. Vissza: gyilkolt 
40. Német helyhatározd (ék. 

hiba) 
41. Dosztojevszkij müve 
43. Aki néz 
44. Fogó kevert betűi 
45 Azonos mássalhangzók 
46. ízeltlábú 
47. Nem rosszal 
49. Világhírű távfutó 
53. H. S. 
54. Vissza: volt olasz minisz-

terelnök 
55. Perzsa költő (1140—1202) 
56. Föld (névelővel) 
58. Tinta — angolul 
59. Ütőkártya 
60. Viz — kevert betűi 
61. Növény (ék. hiány) 
63. Háziállat (névelővel) 
68. L. G. 
69. A strucc természetrajzi 

megjelölése 
73. Mássalhangzó 
74. Vissza: másolat — idegen 

nyelven 
75. Hogy — latinul 
76. A tőke hozadéka 
80 Személyes névmás 
81. Amerikai folyam (fon.) 
82. Francia regényíró 
<3. Varázsige az >1001 éjsza-

kádból 
85. Rangjelzés 
86. Szellem 
88. Régi fegyver 
90. Felesége 
91. Az ABC egymást kővető 

betűi 
92. A. fi. 
92a. Foglalkozás 
94. Angolna — németül (ék. 

hiba) 
97. A gyenge nem 
98. Idegen pénznem 
99. így lesz ital a szőlőből 

101. Régi pénz (névelővel) 
103. Bizonyít 

107. Tiltó szó 
109. Idegen kettős mássalhangzó 
110. Rokon 
112. Római 501 
113. Sportfórum 
117. Azonos hangzású betűk 
118. Vissza: francia prepozíció 
130. Latin üdvözlés (fon.) 
122. A 16. függőleges 14., 18. és 

2. betűje 
123. Női név 
125. Vissza: lét 
126. Görög betű 
127. Kutyaféle ragadozó faj 
130. Megértet (ék. hiba) 
131. Szerep a »Peer Gynt.-ben 
133. Név idegen nyelven 
136. Vissza; folyóvíz 
137. Bibliai név 
142. Végtelen rend 
143. Hofmannsthal híres műve 
144. Virág (névelővel) 
148. Vissza: hivatalhelyiség 
149. Ismeretlen 
151. N. F. 
152. Idegen prepozíció 
153. A TRAGÉDIA 500-IK ELŐ-

AD A SAN ÉV AT ALAKÍ-
TOTTA 

160. A TRAGÉDIA BÉCSI BE-
MUTATÓJÁN ADAM ALA-
KÍTÓJA 

161. Francia iró (Tarasconl 
Tartarin) 

FÜGGŐLEGES: 
1. ADAM MONDJA A TRA-

GÉDIA LONDONI SZÍNÉ-
BEN 

2. ADAM SZAVAI A XV. 
SZÍNBEN 

3. Vissza: vannak — latinul 
4. Nyereg — franciául 
5. A. R. 
6. IDÉZET A VII. SZÍNBŐL 
7. Repült — angolul 
8. AZ ÚR SZAVAI AZ ELSŐ 

SZÍNBEN 
9. A 8. FÜGGŐLEGES FOI.T-

TATASA 
10. Dán iró 
11. Svéd nevekben fordul elo 
12. Szőnyegfajta 
13. Angol prepozíció 
1*. Irány 
15. ADAM MONDJA A VIII. 

SZÍNBEN 
18. LUCIFER MONDJA A 

LONDONI SZÍNBEN 
18. Nagyon sok 
19. Vissza: box-vllágbajnok 
22. F. I. 
24. B. S. 
26. Ezer mássalhangzói 
27. Német helyhatározó 
30. Létrehoz (egyesületet, ath.) 
33. Lakoma (névelővel) 

43. Hógörgeteg 
44. Zenei műszó 

,.48. V. Y. M. 
49. Vissza: esetleg 
50. Sportegylet 
51. Római szám, 1000-en felül 
52. Hölgy — más nyelven 
57. Idegen névelő 
62. A Tadzs Mahal-ról hires 
64. Az Ízeltlábúak egy osztálya 
65. Nógat, biztat 
66. Majszol 
67. Időhatározó 
69. Zsugor! 
70. A TRAGÉDIA BÉCSI BE-

MUTATÓJÁNAK ÉVAJA 
71. Cigány (ék. blba) 
72. Görög betű 
77. Japán pénznem 
78. Egész friss 
79. T. S. 
84. Ilyen színdarab Is van 
87. Ügetés — németül 
89. >AZ EMBER TRAGÉDIAJAc 

ELSŐ ELŐADASAN JÁT-
SZOTTA ÉVAT 

93. Kéreg — a magánhangzók 
nélkül 

95. AD ÁH A TRAGÉDIA 500-IK 
ELŐADASAN 

96. Talált 
98. P. R. 
98a. Latin kötőszó 

100. Téa — kevert betűkkel 
101. ADAM MONDJA A LON-

DONI SZÍNBEN 
102. Francia folyó 
104. Zenei hang 
103. Sok — más nyelven 
111. Foglalkozás 
114. Hiány — kissé hiányosan 
115. Beszédet mondott 
116. K. O. 
119. Római császár (37—68) 
121. Farsang 
124. K-val: splon 
127. Filmcsillag (ék. hiba) 
128. Bibliai név 
129. Város 
132. Angol névmás 
134. A kentl hereeg felesége 
135. E. N. K. 
138. Írószer 
139. Ilyen hal is van 
140. . . .lat 
141. Francia festő (1832—1883) 
145. Felség — más nyelven 
146. Számnév 
147. Régi magyar sző 
148. A. Y. A. 
150. AD'M A TRAGÉDIA ELSŐ 

ELŐADASAN 
154. Kapu közepén van 
155. N. U. 
156. Düh — mássalhangzói 
157. Német prepozíció 
158. G. D. 
159. 1500 — római számmal 



Daniel Defoe: Robinson Crusoe 
SZTARVERSENY (Megfejtése 20 pont) 

Ki ne olvasta volna el akár kétszer, háromszor is gyerekkorában ezt a pompás fan-
táziájú művet?! Bizonyára nem is lesz nehéz senkinek megfejteni ezt a keresztrejtvényt, 
melyben tíz fejezetbe összefoglalva lelhető meg Ríobinson Crusoe története. Megfejtésül 
a fejezetcímeket kérjük. 

VÍZSZINTES: 
1. A REGÉNY ELSŐ FEJE-

ZETE 
14. Amerikai költő (1809—491, kl 

bizarr novelláival, zenei föl-
épít és ü verseivel tett világ-
hírre szert 

15. Gyümölcskonzerválás 
16. Idehoz — magánhangzói 
17. Az egíazsiges embereknek 

pir van itt 
18. Régi fegyver tartozéka 
IS. Falusias becenév 
22. Hatezer méter magas tűz-

hányó az Andokban 

35. Tojások — németül (vagy: 
. . . . Bavnehöj — Dánia leg-
magasabb hegye) 

J6< . . anquel 
28- Itália fele 
29. Fájó valami 
31. Molibdén vegyjele 
32. IV. FEJEZET 
3Í. Visszaül 
40. Pesti primadonna 
41. Arab öböl, fordítva és fone-

tikusan 
43. Indián csatakiáltás 
45. A berlini állatkert 
47. Idegen összetételekben: >újl< 

49. Szegeos 
50- Toll végei 
51, Becézett Ödön 
53. Orral érzékelhetők 
55. Latin üdvözlés 
56. Érdi Sport Egylet 
57. űtlenül főzi 
58. L . . • r Fereno 
59. A kormányzó névjele 
60. Velez fílmszinésznö kereszt-

neve 
61. ROBINSON CRUSOE TÖR-

TÉNETÉNEK FORDULÓ-
PONTJA 

63. Tulajdonom 



85. A »tour-retour«-bóI a »tour* 
67. I. J. N. 
68. Almatajta 
70. Stravinszkij keresztneve 
71. Idegen kettősmagánhangzó 
72. Cimer végei 
73. A villanykörte »teszi« 
74. Ölzlandi írásos emlék 
76. All)! (angol) 
78. Marina magánhangzói 
80. Mássalhangzó 
81. Hevesi Sándor monogramja 
82. Szél neve (fon.) 
84. Akta kSzepa 
85. Takar, föd 
87. A »ROBINSON CRUSOE« 

FINÁLÉJA 
80. A pokolban is az! 

FÜGGŐLEGES: 
1. Nagy gyárüzemekben közle-

kedik 
2. Norvégia része 
3. Dák király volt, Sarmiaeghe-

tuzánál verte meg Tra.anus 
4. Autómárka 
5. Földet túr 
6. Esőre mondják sokszor 
7. Közlekedési eszköz (tantusz-

szal nem lehet rajta utazni) 
8. Capone másik nave 
9. Helytelenül irt határozó 

10. Baksay Sándor névjele 
11. Becézett női név 
12. Radákovlcs József írói 

keres?, tnevi 
13. Kóiszer véve i s tarka jelző-

vel ellátva: dalolható 
19. Mihá'.v kiskorában 
20. Szinión nam 
21. EZEN SZÁMLÁLTA RO-

BINSON AZ EVEKET, HÓ-
NAPOKAT, NAPOKAT (VII. 
F.) 

23 A MÁR SZIGETLAKÓVA 
VÁLT HAJÓTÖRÖTT NEHÉZ 
MUNKAJA VOLT (VII. F.) 

24. AZ ELSŐ REMÉNYSUGA-
RAT ÉBRESZTETTE RO-
BINSON SZIVÉBEN 

27. Rangjelző 
30. Becézett Egon 
33. V. FEJEZET LEHETNE 
34. Idegen női név 
35. Cipő — angolul 
36. z . y . 
37. KÉTSZER TETTE MEG 

ROBINSON CRUSOE 
42. Amibe csak a lényeg fór 
44. Kiváló francia csillagász 

volt (1842—1923) 
411. Hasonló betűk 
48. Javítóintézetéről hires 
32. ElcsAr 
54. Nö név 
57. A skandináv tengeröblök 

neve 
59. VIII. FEJrteETE A KÖNYV-

NEK 
61. Fémet eegyéolvaszt, ha az 

kettétörött (iga) 
62. Rádiómüszó 
64. Izcmszalag 
66. Az előbbi fordítottja 
69. Tü/10 (?!) 
71. Pottvannál 
75. Jármű fontos róize, névelővel 
77. Cselekvés rúgója 
79. Művészet — latinul 
81. Féltucat 
83. Idegen aprópénz 
83. Lekvár 
87. Forróság 
88. Latin é 
83. Volt miniszterelnökünk név-

jele I 

HONNAN? 
SZTABVERSENY. Minden egyes idézet helyes megfejtése 

5—5 pont. 

Ki irta és mi a címe a következő idézeteknek: 
1. 

Partra szállottam. Levonom vitorlám, 
A szelek mérgét nemesen kiálltam. 
Sok Charybdis közt, sok ezer veszélyben 

Izzada orcám. 
2. 

Miről apám nagy búsan szólt, 
Hogy itt hajdan szebb élet volt, 
Érzi szívem s felsóhajtok, 
Amint Rákos terén szántok. 

3. 
All-e még az ősz Poterdi háza, 
Él-e még a régi harc fia? 
Áll a ház még, bár fogy gazdasága 
S telt pohárnál ül az ősz maga. 
A sugár lány körben és a vendég 
Lángszemében csábító varázs ég. 

4. 
Jaj ha megharagszik az az úr reám! 
Mit míveljek akkor, mert hatalmas ám! 
Egy kosár almával bémegyek megint, 
És ha majd anyám a régi módra int, 
Szépen kérem őtet, hadd legyen szabad 
Fölkeresnem azt a szép ruhás urat, 
S hogy haragja szűnjék: csókolok kezet, 
Neki nyújtom által a legszebbeket, 
És ígérem, hogy azt nem teszem soha, 
S félni nem fogok, mert ő nem katona. 

5. 
Este van, este v a n . . . a tűz sem világít, 
Kezdi hunyorgatni hamvas szempilláit; 
A gyermek is álmos, — egy már alszik éppen, 
Félrebillent fejjel, az anyja ö'ében. 
Gyéren szól a vendég s rá nagyokat gondol; 
Közbe-közbe csupán a macska dorombol. 
Majd a földre hintik a zizegő szalmát 
S átveszi egy tücsök csendes birodalmát. 

6. 
A füleki várba' vad tivornya járja, 
Nappal éjszakáznak, éjjel tivornyáznak, 
Éjfélkor, éjfélkor csalfa kockát ráznak. 

SZTÁRVERSENY 
A harmadik forduló rejtvényei »írók és írá-

sok« jelige alatt készültek. Az összpontozás 90, 
tehát a 75% = 67H pont. 

Részletes feltételek a karácsonyi és újévi 
számban. 

a Sztárverssny-szeivény 



M E G F E J T É S E K : 
az 1934. 52-es számból : 

B E T Ű - E S K É P R E J T V É N Y E K : 1. Csa lád i küi . 
2. Eresz Alatt. 3. Létszámfeletti. 4. Szivreható. 5. 
Szembekötős®. 8. Énekes kávéház. 7. Egvlulai 
ének. 8. Visszataszító. B. Sikertelen kísérlet. 10. 
Gálád ember. 11. Tájékozott. 12. Ékszerész. 

L U D W I G B Ö R N E (186): 
U H A E L L I S I S M E R 

F E L A F E J J E L I (185): X I N C S M Á S T A R T Ó S I 
N A P L J U P I T E R E N N E K B A R E T D M C 
E L Á S A T A K H E C A R O L R Á G Ó S I C 
P D R N F Ö L R E N G I S M E R E T F I Z E T N I 
T E J Ú T Ü Z L E T U Z E S Ó V Á R S I M Í T 
U B A T V L A K I Ö L E G G S E B A J K E R A K 
N A L O B O S b Z U L Y U K S O K A K N O V A 
U R A N U S I S fis T Ï I E 1 R Á K A P L Á P 
S A R K C S I L L A G B I G O T S O R E L L P 

N I N S U V R Á N E V E L B fi L I S T A 
F E E J E V A B R fi I L L A T I N K U S Z O 
Ö M L Z U Z E B I B N A L I G E R fi B C S É Z A 
L I K I N G A Z fiU D A N D O M I N T A H A L Á L 
D E N E B O L A M A R S T I T E L K E C S E E S T 

SZOMORY DEZSŐ (18S): 
M Á R I A A N T Ó N I A G L Ó R I A 
A M E N N T E I K Ü L D Ö N C E R B 
T E L A M S I D A R U H M U 
U L E G Y E Z T E D E J Ó f i L C 
S Z E G T E T O R M A B E R K E S 

K ö R A S S E A A B E N E V U 
A K I S A L P D A L O B B E 

S E S K J O U R N A L T A L G 
A Z A Z f i L E T D I A D A L A E Y 
Z A C C O N I O N D Ü E N I K Ö 
I B S E N V C L I U R M I Á E R 
S Ó N Y E R S R A E E R E G G 
T K A T R E I S S O R S A Y Y Y 
E Y E F i L E H E L E H E B I 
N Z J O S O L E L B U K O T T A K 
I S T Ó K S O R R Y K Ö V f i R R E 

K I S Z Ó R G fi M E S N A O Á D 
E G fi S Z I T K E M É N Y I N T R 
R M E D M E E L Z É V A D N Á 
T O P F E L E M I S T A G Ö R Ö G 

N Ő C S K E Ö N I S H A Z Á M A 
K D S E K Í G N E V E L Ő H G 
A R M Á D A V E R O N I K A B Ö Y 
L A O S P f i T É R A L V I Z E 
A F Z S É N B E N 6 A S I R R 
P A L Á N K A T E R O E L I M 

E U R N E T A K Á T S A L I C E 
O L D P f i N T E K E S T E A L A K 

P A R D O N T É V E D T E M (190): EGY D A R A B (191): 
R O B E S P I E R R E K J L Á S Z L Ú A L A D Á R 

T Ű Z F Ö L D Á M R Á L E V E S E S B L A M Á L 
D R A R I N D U L O K Á T A E N P A K Á 
E X L E X L S I A K O S E V A J D A P Á L O Z 
N I E D V I O L O N O B Z P I N T G A R A S A 
E C f i E D N U M O D L E I C A M Y R C A R R 
V A S V Á R I CO C I C Ó R T T G A B I E M 
fiDO C D M U S T L E M H O M Á L Y I ö N A 
R C S I H O L A S T I T R I T A K M I D R 

K A S D L C I M K I N I N L I E B E L E I 
A L T O O N A U T I C A L P A T M O H O L A Z A 
M E M P H I S S T L G Ó T A I V Z I Ő 

O A A 0 S U L L A S O L T f i S Z A N N I E 
É N E K H Á R O M S Z Á Z P Á G E R A N T A L 

PARDON TÉVEDTEM-ben HIBÁS: Vízszintes: 
1, 11, 15. 20, 29, 84 , 47, 54, 58 , 68, 66; függőleges: 
S» 1, 8, 10. 11, 12, 16, 29, 27. 40, 48. 

Aranyszőke lesz « Eau Radieuset használja 
1.60 pengő. Barna vagy fekete hajat nyer az Eisuer-féle 
diókivonattól (1.60 pengő). Eisner drogéria, főh. kani. 
száll. AnJrássy-út 37. — Lerakatok: Szegeden Mannheim 
Sas drogéria. Tirgu Mures Pekete Mihály drogér >. 

ÁLLANDÓ HETI JUTALMAK : 
(Postán küld/äk tl.j 

Egy doboz GERBEAUD: 
HOLLOS ILI, Bp,, Klotild-u. 10/b, II, 5. 
Zwack: UNICUM, gyomorerősítő: 
SCHWARTZ HUBERT, SUktisd. 
DREHER-MAUL luxuskeverék, díszdoboz: 
Ozv. WEISZ BERTALANNÉ. Debrecen. 

Hatvan-u. 8. 
RADIUS fi lmszínházba 2—2 Jegy: 
DABI ÉVA, Bp.. Izabella-u. 76, III. 82. 
LÁSZLÓ ALICE, Bp., Kutona-u. 17, I. 3. 
B. Sziklai Vera könyvkötő fényképalbuma: 
UNGER BÉLÁNÍi, Bp., Kecskeméíi-u. 7. 
1 pár GFB arany virág harisnya: 
VITÉZ MIKLÓ8NÉ, Bp., Rózsa-u. 71. 
Egy nagy doboz világhírű NIVEA créme: 
GOTLIEB MAGDA, Vasvár. 
E g y nagy doboz VALERY pouder: 
DOMÁNYNÉ BALOGH ILONA, Eger. Esterházy-

tér 5. 
Krómozott karóracsat (Rozgonyl és Révai i ' 
Dr. APPEL TAMÁSNÉ, Bp., Károly kir.-út 11. 
KLEIN ORIENT szappan, AIDA sampon: 
JAEGER LENKE, Bp.. Dorottya-u. 10. 
dr. Noseda OSMO púder: 
BORZSÁK ESZTER. Monor, Hitelbank. 
Nagy üveg S AN ALBIN fogpép: 
HUBECZKY ÖDÖN, Tata. 
Árpás-féle győri vajszerű krumplicukor, 

Vi kilogramm: 
Ozv. KOTZÓ ELEKNÉ, Gyón. 
1 LYSOFORM, 1 szájvíz, 1 pipereszappan: 
POGÁNY IDA, Bp., Csaba-u. », II. 12. 
GE-VI l a azsúros selyeniharisnya: 
MOLNOS IBI, Bp., Fő-u. 20, I. 7. 
BEER drogéria Marvel-Chipre, Tuft-púder: 
DVORT8ÁK FERENCNÉ, Bp., Pannónia-u. 1. 
BOON'S kakaókülönlegesség, fél kg: LEHEL LÁSZLÓNÉ, Bp., Királ.v-u. 85. V. 8. 
MEISTER szappangyár mintakollekciója: 
PÁLFFY IZABELLA, Szombathely, Hollán-u. 1. 
2 DIANA sósborszeszszappan és fogkrém: 
BARÓCZY ELEMÉR, Sopron-Bánfalva, 

Bánfalvai-út 298/a. 
2 nagy doboz SULFAMYL kénpúder: 
Báró ROSNER ISTVÁNNÉ, Telekes, u. p. Vasvár. 
Dr. Noseda COLOSSAL szappan: K. NÉMETH ERZSI, Bp., Dob-u. 100, I. 10. 

KÖNYVEKET NYERTEK 
GAÁL FERENC, Cluj, Calaea Vlctoriei 88. 
POSFAI JÁNOS, Nitra, Kasalova-u. 5. 
HUFNAGEL ILONA, Banska Bistrica. Nove ul. 5. 
BORBÉLY PÁL, Temesvár, Spl. Grivitei 5. 
BERKOVITS ISTVÁN, Vata de Jos. 
Dr. RAFAEL MIKLÓS, Bontida. 
KOHN ÁRPÁD, Targu Mures, Str. Podeni 6. 

Megfejtési határidő: 1935. évi január 14. 
A pos tán beküldöt t levelekre v a g y levelező-
lapokra ráírandió: »FEJTORNA«. A Szín-
ház i Élet Bolt levélszekrényébe is bertob-
ha tók (Erzsébet -körút 7). Az »Állandó heti 
jutalmak« bá rme ly iké re p á l y á z h a t n a k a 
Színházi Élet olvasói vagy előfizetői, hi> 
l ega lább egy helyes megfe j t é s t küldenek be. 

SZtNH.ÁZI ÉLET színházi, film, irodialmi és művészeti szaklap, megjelenik minden héten S®erkesz 
tőség és kiadóhivatal: Budapest, Erzsébet-körút 7. II. Tel.: »419—50. Laptulai Ionos: Színházi l)"l»t Pt 

A Színházi Élet Bolt, Erzsébet-kiírót 1 Tel.- .162—84 é» »419—M) 
Fele lő i szerkesztő «s k iadó: I N C Z E SÁNDOR! Szerkesztő: LUKACS GYULA 
Kéziratokat, képoket, stb. nem őrzünk meg s nem adunk vissz« még akkor sem, ha arra bennünket 

külön felkérnek vagy viss®portót küldenek. Nem vállolunk értük semmiféle felelősséget 
Hirdetések mil l imétarsora a darabban 80 i, más e lhe lyezésben 1 P (Auslandstarif P 120 uro mm-Zeilnl 
Wiener Administration: E. László. Verantwortliche? Redakteur für Österreich: Paul T 7 , ! ' 

Alle Wien. I. Rotenturmstrasse 13. Tel.: U 21-1-76 ' ' 
Előfizetési ár '/< évre: Magya ro r szág 6 P 50 f, Ausz t r i a 9 schi l l ing, külföld 10 V. 

A T H E N A E U M NYOMDA RT. B U D A P E S T , NYOMDAIGAZGATÓ: WOZNER I 



és II. nagyság). Utcai 
Inom sötét gyapjúszö-

A különbözőképen 
ó reveres gallér színben 
elyemmel van bélelve, 
ag: 3 m 120 cm-nél.) 

Fiatalos 
ssiuiyiruna KrepdesinDol Az 
aljfodor elálló harangokát ké-
pez. Elöl megkötött fisügallér. 

(Anyag: 4 m, 98 cm-nél.) 
1337 (I. nagyság). Fiatalos 
pizsama pasztellszínű flanell-
böl. Pántok azonos csíkos 
anyagból. (Anyag: 5.75 m, 70 

cm-nél.) 

asmintAk a Sz ínház i Éle t Bo l t jában kaphatók, darabja 1.90 pengő . Vidékiek 
i>en i s beküldhet ik . 20 f i l lér portóköl t ség hozzáadásáva l . K ü l f ö l d i e k a sza-
nsmintára 5, portóra 2, t ehát összesen 7 nemzetköz i eoupont küldjenek . 
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