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A Magas Tátra 
még olcsóbb lett! 
Gyógyulás, üdülés, szórakozás, sport. 
Pengöbefizetés és fe lvi lágosí tások: IV. kerület 
Szerb-utca Z. Telefonszám: 1-883-22. VIII. ker., 
Rákóczi-út 17. Telefonszám: 1-881-74. V. ker., 
Nádor-utca 6. Telefonszám: 1-848-40. V. ker., 

József-tér 8. Telefonszám: 1-808-31. 

AJZ Osztrák Szövetségi Vasútak igaz-
gatósága a téli idényre isimét életbe-
léptette a 60%-os vissaautaziási kedvez-
ményt. Ennek a kedvezménynek a fel-
tétele, hogy vasúton kell Ausztriába 
utazni és legalább hét napdjc Ausztria 
területén — de nem feltétlenül egy he-
lyen — tartózkodni. A karácsonyi ünne-
pek alatt, még pedig december 20-tól 
január 7-ig tar tó időközben a 60%-os 
visszautazása ikiedvezményt már ötnapos 
tartózkodás ut'án is igénybe lehet venni. 
Figyelemre méltó a Magyar Osztrák 
Alpesi Egyesület ausztriai turistaked-
vezménye, amelyet minden egyesületi 
talg, aki síeport céljaira utazik Auszt-
riába, igénybe vehet. Ez a kedvezmény 
lényegesen nagyobb a 60%-os vissza-
utazási kedvezménynél. Megjelent ft 
Magyar-Osztrák Alpesi Egyesület olcsó 
ausztriai sítúráinak részletes prospek-
tusa. Ismertetőket készséggel küld az 
Osztrák Forgalmi Iroda, úgyszintén a 
Magyar-Osztrák Alpesi Egyesület tit-
kársága, VI., Andrássy-út 28. 

K Ü L D J E G Y E R M E K É V 
a m a g a s - t A t r A b j * 

Verőfényes napsütés, erőt adó téli üdülés a 

tátrai gyermekotthonban 
VILLA AMÁLIA 

Újtáfrafüred — Novy Smokovec. Izolált fekv.j9 I 
— Télisportok — Síkurzusok — Kérjen prospeklLsj 

Az osztrák kaszinókban Baden bei w71çg. 
bem, Kitzbühelben és a Sem mer in g än de 
ber 24-én teljesen szünetel a játék. (Kará-
csony este.) 1936 december 25., 26. 1937 
nuár L, 6. kezdődik a játék Baden bei w e , n . 
ben délelőtt lo órától, az AlpenkasjnL.-u.. 
Semmaringen és a Kitzbübeli Kurkasiniban 
16 érakor, illetve 17 órakor. 

A dunai hajózási társaságok közötti együtt-
működési megállapodások megújítása. A du-
nai teheráruszállitás közös lebonyolításári a 
M. Kiír. Folyam- és Tengerhajózási Rt. az 
Első Duma-Gőzhajózási Társaság, a lajor 
Lloyd Hajózási Rt. és a Délnémet Duntgöz-
hajózási Társaság között 1927. év óta femálló 
együttműködési •' megállapodásokat, ameyek 
felmondás folytán 1937 február 28-án ltejártak 
volna, az érdekelt vállalatok 5 évre mejúji-
tották. Az együttműködési megállapodásodhoz 
a Continentale Motorhajózási Rt. Is csatlako-
zott. Ugyanekkor ugyanennyi időre me[újí-
tották a tankuszályok forgalmára vonattozó 
megállapodásokat is. Az új egyezmény terin-
tettel' van Magyarországnak és a matyar 
nemzeti hajózásnak a dunai áruforgalomban 
megnövekedett jelentőségére és ennek seg-
felelően a magyar hajózás részére az edig i -
nél kedvezőbb feltételeket biztosit. 
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Héwzük S z i c í l i á t ! 

P» A L E M M O 
az „Arany-Öböl" városa. V i l la I g i e a G r a n d Hote l . 
Világhírű nagyszálló, elbájoló fekvéssel a palermói öböl felett. Nagy park, tenisz, golf, 

zenekar. — Szezón : decembertől májusig. 

T ' A O R M I N A 
S a n D o m e n l c o P a l a c e Hote l . 

Egyetlen az egész világon a maga nemében. Legnagyobb kényelem, egy dominikánus kolostor 
szuggesztív légkörében. Elbűvölő kilátás a tengerre és az Etnáj-a. Saját zenekar. Tenisz. 
G r a n d H o t e l . M e l l é k h á z . Teljesen modern. Évad : októbertói májusig. 
F e l v i l á g o s í t á s t é s k é p e s p r o s p e k t u s t a d a z E N I T , B u d a p e s t , 
IV. kerü let , V á o l - u t c a 4 . s z á m é s a f o n t o s a b b U t a z á s i I r o d á k . 

Székesegyház (Polo Bult) 

MENEKÜLJÜNK A T É L E L Ö L É S M E N J Ü N K 

a n a p 6s v i rágok h a z á j á b a ! N e f e l e d k e z z ü n k m e g a t u r i s t a c s e k k e k r ő l , 
h o t e l - ós b e n z i n - b ó n o k r á l é s a z 5 0 — 7 0 % o s v a s ú t i á r e n g e d m ó n y e k r ő l . 
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KASZINÓK AUSZTRIÁBAN 
Kur-Casino Baden bei wie» 

Egész évben üzemben. Játék-
idő 16 órától reggel 3 óráig. 
Vasár-és ünnepnapokon már 

k , - , - délelőtt 10 órától kezdve. 

Álpen-Casino Semmerins , mar megnyílt. 

Kur-CasinoKltibühelm.r megnyilt 

ROULETTE'BACCARA'TRENTE ET QUARANTE 
A 



Saxlehner. 



(Tabódy Klári—Foto Angelo) 
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SZÍNHÁZI ÉLET 
SZÍNHÁZI, FILM, IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI SZAKLAP 

SZERKESZTI Í INCZE SÁNDOR 



JANUÁRI 
HALEN DÁRI UM A 

Most 'kezdődik vala-
mi számára, 'amit ed-
dig nem ismert. 

Továbbra is a világ 
egyik legbecsültebb 
úriembere, gazdag is. 
A szállodákban a régi 
szobákat nyitják fel 
számára. Ha belép egy 
párizsi, vagy római üz-
letbe, a tulajdonos pi-
ros lesz a boldogságtól. 
»Itt a Windsor!« — 
súgják egymásnak az 
elárusitónők. Szállodá-
jában, vagy bérelt kas-
télyában meghívások 
várják, a világ előkelői 
vetélkednek majd, hogy 
vendégül láthassák. Az 
angol követ boldog, ha 
az átutazó Mr. Wind-
sor, — vagy Windsor 
hercege, ami egyre-
megy, —- nála ebédel. 
Angol turisták külföldi 
városokban mélyen 
megemelik kalapjukat, 
ha találkoznak vele. 

így él majd. Kasté-
lyokban és szállodaszo-
bákoun, ami ugyanaz. 
Mindig úton, akkor is 
úton, ha megpihen, hó-
napokon át, valahol a 
tetiger partján, — ak-
kor is úton, ha évekig 
nem mozdul valame-
lyik svájci, vagy oszt 
rák városból. Számára 
mindig és minden 
»uton« lesz ezentúl; 
minden idegen, ami 
nem Anglia. Csavarog-
ni csak addig jó, ami? 
az ember tudja, hogy 
van otthona valahol. 

S egy napon észre-
vesz valamit. Sokára. 
Észreveszi, hogy a vo-
natok, melyekkel uta-
zik, nem érkeznek meg 
olvan pontosan, mint 
azelőtt. Minden úgy 
lesz, mint az elmúlt hu-
szonöt évben; s még-

Q sem lesz egészen úgy. 

Eb egy napon észre-
veszi majd, hogy f á j a 
szíve, lia megpillant a 
tengeren egy hadiha-
jót. Észreveszi, hogy 
valaminek vége. A sze-
repnek vége. Kezdődik 
az élet. 

Lányi Dezső szoborkarrikatú-
rája Windsorról 

VESZTESÉG 
Néha megállok az ut-

cán, zsebembe nyúlok, úgy 
érzem, elvesztettem vala-
mit. Otthon fiókokat nyi 
togatok, leveleket olva-
sok, régi ruhák zsebeit 
kutatom át. Máskor rajta-
kapom magam, hogy fel-
hívok telefonon embere-
ket, valamilyen ürüggyel 
faggatom őket, másról be-
szélek. Valamit elvesztet-
tem. 

Felébredek éjjel három 
felé, s egyszerre észreve-
szem: az álmot vesztettem 
el! Nem az éjszaka ál-
mát, az alvás mellékter-
mékét, azt a zagyva, éde.s 
illetlenséget, amely a nap 

hulladékaiból és elteme-
tett vágyaim gőzéből sű-
rűsödik tüneménnyé. Ha-
nem azt a másik álmot, 
amely ébren is áthatotta 
eszméletemet. Azt az 
álomszerű érzést, hogy o 

valóság mögött van érte-
lem, melyet nem lehet 
szavakkal kifejezni. Mi 
volt ez az álom? Miért fáj 
úgy, hogy nincs márf 
Miért kutatok utána? Az 
ifjúság voltf Nem tudom. 

Csak azt tudom, hogy 
kiraboltak. 

DÉMOHHUITUSZ 
Egy jelentős és tekinté-

lyes társadiaimi egyesülés 
mozgalmat indított a dé-
monkultusz ellen. A moz-
galom rokonszenves. Min-
den jóízlésű férfi -helyesli. 
De a szegény varróleány, 
aki magánéletében fogva-
cogva vampot játszik, nem 
annyira erkölcsi, mint in-
kább gazdasági válság ál-
dozata. Valahány démon-
nal eddig beszéltem, az el-
ső mondatok után, remegő 
szájjal és elhomályosuló 
szemekkel, ezt vallotta be : 

— Démon vagyok, kí-
nomban, mert állítólag ez 
a divat, s úgy hallottam, 
máskép nem vesznek ész-
re, fogvacogva vagyok dé-
mon. A Dietriehet után-
zóm, a a villamosban, 
mely munkahelyemre cam-
mog velem, hideg pillan-
tással, fölényesen nézek 
végig a férfiakon. Mi a 
vágyam? Természetesen 
két szoba, konyha, állótü-
kör és pipereasztal, egy 
férj, aki háromszázhat-
vannyolc pengőt hoz haza 
elsején, s két gyermek, 
egy fiúcska és egy leány-
ka. A Riviéráról lemondok. 
De nagyon szeretnék öt-
venéves koromra pincé-
zett, háromszobás családi 
házat Pesterzsébeten, 

. . a nők magas 
kalapot hordtak 



Búcsú 
Behunyom szemem s gyorsan megcsinálom 

a búcsúzó év mérlegét. 
A termés közepes volt. Már úgy értem, az 

én termésem. A regény elázott, de a cikkek át-
laga közepes volt. Színdarabomat már megint 
elverte a jég. A cigarettáról már majdnem le-
szoktam, de aztán észrevettem, hogy nem érde-
mes leszokni, mert jövőre — esetleg — világ-
háború lesz, s akkor hiába az egész óvatosság 
és áldozat. Nem változott lényegesen testi álla-
potom, reggelenként észreveszem, hogy élek. 
Ennek még mindig — örülök. A halálról nem 
tudtam meg semmi újat. Csak azt, hogy van: 
ezt minden évvel biztosabban tudom. A szere-
lemről megtudtam, hogy van egy új árnyalata 
számomra, valami, amit eddig nem ismertem 
ami érdekesebb, mint a kaland, izgalmasabb. 
mint a szöktetés a szerályból. Ez a valami a 
gyöngédség. Nagyon érdekes. Már nem akarok 
hetvenfokos szerelmeket adni és kapmi; beérem 
a gyöngédséggel. 

Az elmúlt évben olvastam egy könyvet a 
mélytengerek élőlényeiről; a könyvből megtud-
tam valami újat a világról. Olvastam több tu-
cat regényt is, de a regényekből nem tudtam 
meg semmi újat a világról. A mesterségben 
kissé elbutul az ember. Néha már csak monda-
tokat és jelzőket lát, érzelmek és igazságok he-
lyett. Meg kellene tanulni dadogni. Néha több 
a dadogás, mint a folyamatos beszéd. Az író, 
aki már csak jó mondatokat tud írni, kissé 
erkölcstelen. 

A nők magas kalapokat hordtak. Spanyol-
országban kitört és tart a polgárháború. Egy 
barátom, aki egyetlenegy példányban élt a vi-
lágon, meghalt. Az elmúlt évben nem szerez-
tem vagyont' és nem csináltam adósságot; 
éppen csak valamivel kevesebbet kerestem, 
mint amennyi kellett volna ahhoz, hogy az 
életnek valami színe és kedvessége is legyen. 

Nem volt történelmi év. Polgári év volt, 
különösebb örömek és drámák nélkül. Megren-
dülés nélkül búcsúzom tőle és az az érzésem, 
hogy vissza fogom sírni. 

Ü D V Ö Z L É S 

MR. SIMPSON 
Él a világon egy úri-

ember, akiről e hetekben 
a kutya sem beszélt. Ez 
az úriember Mr. Simpson. 

E sorokat a méltányos-
sági elv szelleme diktálja. 
Elvégre ö is itt él a vilá-
gon s volt valami köze az 
eseményekhez, Mr. Simp-
son, a maga módján, hoz-
zátartozik a világtörté-
nelemhez. 

Mr. Simpson módja, 
ahogy hozzátartozik a vi-
lágtörténelemhez, udva-
rias és diszkrét. Csende-
sebben már nem is lehet 
valaki történelmi figura. 

Egy kézszorítást, S i r ! 

»Ki mondja meg, mit ád az égi . . . 
— kérdezte hasonló pillanatban Vörös-
marty. Senki nem mondja meg. Siket 
csendben megyünk sorsunk elé. "Üdvö-
zöllek, titokzatos Idő! Elmondjam remé-
nyeimet? Remélem, hagy ez lesz az 
esztendő, mikor az embereket meg-
szállja a Szentlélek, mindenki m'aigába-
száll és kibékül, Blum megegyezik Tar-
dieuvel, Erna Gézával, ia japánok az 
oroszokkal. Bemélem hogy a béke éve 
lesz. Ezenfelül a gazdasági fellendülés 
éve is lesz. A fegyvereket összetörjük 
és eltemetjük. Vickersék a jövőben ki-
zárólag palacsintasütőket gyártanak s 
törhetetlen híntalovaikat alumíniumból. 
Nem is lehet m á s k é p . . . Az emberiség 
egyszerre észbekap, a hadihajókat át-
alakítják turisztikai célokra s ez lesz 
az év, mikor Sztálin végleg feltalálja a 
kapitalizmust. Marlene Dietrich anya-
szerepeket vállal, Greta Garbo férjhez-
megy, Shirley Temple felnő; nagy öröm! 

1 \ 7 Átet mPOT-nt ^hian 1PS7. mint volt a 

történelemelőtti időkben, békében, Frey-
städtler pasa fekete lovak által vonta-
tott határban kocsikázik a Stefánián, 
az emberek az égre néznek, mielőtt sze-
relmet vallanafe, kezüket szívükre szo-
r í t ják s mindenki családi iiázat épít, 
hitelben. Ez lesz az év, amikor végre, 
végre elutazhatom Kínába. 

Így festenek reeményeim. Bizonyos 
jelek a r r a tanítanak és intenék, hogy a 
valóság más lesz. Megint csak Egerbe 
utazom majd, Kína helyett. A japánok 
nem békül ne t ki az oroszokkal. Megint 
úgy ébredek majid minden reggel, hogy 
várok a csodára, az üdvösségre, egy 
tekintetre, if júságom tündöklő vakító 
színességét vélem látni egy pillanatra. 
S minden nap azt hiszem, ez még csak 
átmenet, még nem az igazi, még nem az 
élet; csak előkészület és gyakorlat. De 
titokban tudom, mint a tékozsló, aki 
utolsó aranyait szórja nagyúri fölénnyel, 
bádog arccal s szorongó, rossz lelkiisme-
rettel: sok nincsen már. Ezt még elköl-
tőm, ezt az évet. Üdvözöllek, időbe rög-
zített Sors! S már látlak elgurulni a 

jíéfirtftlenhATi. 



H a t O a n y £ i l í 
— s z i n h A Z I L E F E L E — 

Fiatalkorunk legismertebb, sőí 
egyetlen, főszerepet játszó színpadi 
nagymamája, a Csiki Gergely-féle 
tiszteletreméltó úridáma volt. Ez a 
nagymama, ősz parókát viselt a fe-
jén, pápaszemet az orrán, kezei 
reszkettek és botra támaszkodva 
járt. Nagymama kalapja fejkötő 
volt, ruhája állig begombolt fekete 
vagy galambszínű zsák, cipője — 
valljuk be — kényelmes cúgos alkot-
mány. Nagymama férje, kihez an-
nakidején rendületlenül hű volt, 
rég a sírban pihent és nagymama 
kegyelettel őrizte emlékét. Nagy-
mamának nem volt magánélete, 
tisztán a jótékonyságnak, a ház-

tartásnak és imádott unokáinak 
szentelte minden pillanatát. Az a 
nagymama, akit 1936 december ha-
vában a Pesti Színház deszkáin — 
Edith Ellis »Vihar az egyenlítőn« 
című színművében — megismerünk, 
merő ellentéte a Csiki Gergely 
nagyasszonyának. A napjainkbeli 
irlandi származású, Costa-Rica dél-
amerikai államban élő nagymmma, 
platinaszőke, délceg, elegáns, ener-
gikus, csupa temperamentum és 
életkedv. Fiatalabb, szebb, mint a 
»aját lánya. Nagymamának négy 
férje volt, úgymint: német, angol, 
spanyol és francia. A francia férj, 
aki nálánál vagy tizenöt évvel 

mtmmmmm 

VICTORIA: Az esküvőről ón gondoskodom 
Dán Etelka, Fedák Sári, Tolnay Klári 

Pesti Színház: Vihar az egyonlitön (Foto Angola) 



MANUEL HIKAJtDO: Ennek a világnak az erkölcseiről' csak annak van fogalma, aki itt 
nevelkedett. Ezt ön sohasetm íogja megérteni. 

Fedák Sári és Beregi Oszkár 
Pesti Színház: »ViJhar az egyenlítőn« (Foto Angelo) 



fiatalabb, ma Is ott él mellette, a 
lehető legjobb házastársi viszony-
ban. Nagymama férjein kívül 
számtalan f lörtre tekint vissza, még 
pedig korántsem szégyenkezve. 
Nagyimqrmii sportol, táncol és szen-
vedélyes kártyás. Reboux-kalapo-
kat és Sohta>parelli modelleket 
visel, meg a legújabb divatú ma>-
gamarkú orrnélküli szandált. Bizo-
nyos, hogy a Csiki és Ellis-féle 
nagymamák, két világ — két pólus. 
Mégis akad egy közös vonásuk. A 
Dunaiparton élő galambősz nagy-
mcqnha és az egyenlítő alatt élő pla-
tinaszőke nagymama egyaránt 
imádják unokáikat és mindkét szín-
mű: fötartalma az. honvan vív-

FELICIA i Kérem, ne fe-
lejtse el, hogy ö mégis sze-
retett engem a maga módján. 

Somló István és 
Tolnay Klári 

Pesti Színház: »Vihar az 
egyenlítőn« 

(Foto László) 

ja ki a nagymama 
unokája boldogságát? 
Anvi nekünk a »Vihar 
az egyenlítőn«-nél leg-
jobban tetszett, az az 
egzotikus levegő, az is-
meretlen világ, ^melyet 
Úgy az írónő, mint a 
rendező és művészek, 
annyira elevenen és 

igazan ábrázolnák, 
hogy pillanatra sem 
érzünk valószínűtlen-
ségét vagy túlzást. A 
kertészt, aki revolvert 

kést visel övében, 
vagy a hű dajkát, aki 
szoknyája alatt hordja 
a fegyvert, olyan ter-
mészetes, mindennapi 
jelenségeknek látjuk, 
mintha egész életünket 
La Pazban töltöttük 
volna. Az érdekes és 
izgalmas \mese fővo-

FELiCIA: Ha észreveszi, 
hogy megszöktem, utánam jön 
és megöli Rennent. 
Orsolya Erzsi, Tolnay 

Klári, Fedák Sári 
Pesti Színház: »Vihar az 

egyenlítőn« 
(Foto Angelo) 



rátán. F étihez megy és pár hónap 
múlva, testben, lélekben össze-
törve menekül haza. A spanyol há-
zassági törvény azonban hajtha-
tatlan. A férjnek elvitázhatatlan 
joga, hogy a feleségét rab-
szolgaként tartsa. A fiatalasszony 
számára se volna menekvés, hu 
egy titokzatos revolverlövés nem 
szabadítaná meg a férjétől. Az asz-
szony előtt fmost már szabad az út, 
új életbe, új szerelémbe. A férj csa-
ládja azonban, természetesen szi-
gorú vizsgálatot indít és a gyilkos-
ság s>zálai a nagymamához vezet-
nek. A harmadik felvonás bravúros 
vég jelenet ében aztán nagymama 
megszökteti m igazi gyilkost és 
egy-szersmdnt önmagát is tisztázza 
a megbabonázott vizsgálóbíró előtt. 

DON VICENTE: Drágám, 
csakhogy újra látlak, csak-
hogy újra az enyém vagy. 
Ladomerszky Margit, Gre-

{ guss Zoltán, Tolnay Klári 
Pesti Színház: »Vihar az 

egyenlítőn« 
(Foto Angelo) 

naila a nagymama ked-
venc unokájának, Fe-
liciának története. A 
fiatal, gyöngédlelkű, 
ábrándos lány belesze-
ret a szomszéd birto-
kosba, aki középkori 
elveket valló spanyol. 
Fanatikus, szenvedé-
lyes, erőszakos, zsar-
noki, féltékeny, egoista* 
Nagymama ellenkezése 
megtörik a lány aka-

VICTORIA GRÓFNŐ: Ki 
kell használnom ezt az utolsó 
évemet. 

HENRIK GRÓF: Miért az 
utolsót? 

VICTORIA: Mert az idén 
még csak nagymama vagyok, 
de jövőre már dédnagymama 
leszek. 
Fedák Sári és Ajtai Andor 
Pesti Színház: »Vihar az 

egyenlítőn« 
(Foto Angelo) 
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KATÓ: Péter megkérte a kezemet! 
Székely Lujza, Turay Ida, Kertész Dezső 

Andrássyúti Színház: »Jöjjön elsején« (Angelo foto) 

Csak nagy vonalakban mondtuk 
el a darab tartalmát, melyet szám-
talan kitűnően megrajzolt epizód és 
epizodista is tarkítanak. Fedák 
Sári a főszerepben nagyon nagy 
sikert aratott. Talán az »Antónia« 
óta nem volt ilyen sikerült szerepe. 
Ném csupán híveinek lelkes tábora, 
de az egész közönség, véleménykü-
lönbség nélkül, egyhangúlag ünne-
pelte. Tolnai Klári gyönyörű szép 
és elragadóan kedves. Or sólya Erzsi 
igen hatásos az indián dajka sze 
repében. A többi női szereplő Lado-
merszky Mária, Dán Etelka és Pil-
ler Vera. Beregi Oszkár mint tem-
peramentumos, nagyképű és igen 
mulatságos spanyol apa, Greguss 
Zoltán mint kegyetlen, vadállati 
férj, Ajtay Andor mint a nagy-
mama halk, finom negyedik élet-
társa és Somló István mint rend-
kívül rokonszenves angol, arattak 
sikert. Rövid szerepében — mint 
rendesem — feltűnt Köpeczi-Boócz 
Lajos. Az együttes új és igen hasz-
nálható fiatal tagjai: Gellért Endre 
és i f j . Szécsi Ferenc. 

* 
Az Andrássy-úti Színház úgy-

látszik megismétli tavalyi sikerét. 
Ugyanazok a szerzők. Békeffi Ist-
ván ás Stella Adorján, ugyanaz a 
rendező: Vaszary János, ugyanaz 
a primadonna: Turay Ida. »Jöjjön 
elsején« — tipikus pesti szállóige, 
ízig-vérig pesti történet. A vidám 

POLGÁR: Gyere csak be! 
Boross Géza és Szaplonczay Eva 

Andrássyúti Színház: »Jöjjön elsején« 
(Pálházy foto) 



KATÓ: Kívánom a nagyságos asszony születésnapjára, hogy az Isten éltesse a kedves férjét 
Székely Lujza, Turay Ida, Rátkai Márton, Kertész Dezső 

Andrássyútjj Színház: »Jöjjön elsején« (Pálházy foto) 

Rátkai Márton 
(Foto Angelo) 

mese hősnője az úridivatüzlet pénz-
beszedője, aki fiatal nő létére sike-
resen vállalja ezt a reménytelen 
állást. A tehetséges, fiatal hölgy 
nemcsak a tartozást hajtja be, ha-
nem ai legmakacsabb adós kezét is 
megnyeri. Hozzá rendezi egy öreg 
kollégájának házaséletét, vissza-
téríti a szép fiatalasszonyt öregedő 
férjéhez. Tenger ötlet, aktuális vicc 
tarkítja a könnyed, mulatságos 
vígjátékot. A főszerepekben Turay 
Ida — ügyefogyott, talpraesett, bu-
tuska, ruvaszka, édes kis pesti nője, 
Rátkai Márton kúmikus és meg-
ható öreg kollégája, Kertész Dezső 
elegáns fiatal gavallérja, továbbá 
a szép Székely Lujza és Szaplon-
ezmy Éva, meg a *mindig szívesen 
látott Boross aratnak tapsokat. * 

Kissé elkésve írunk a »Titkos há-
zasság« című filmről, melyet azon-
ban kis moziban még megnézhet az 
olvasó. Egyike a legsikerültebb 
amerikai importoknak. Merész, új 
iskola! Eddig titkárnőjét vette fele-
ségül a fiatal milliárdos, ebben az 
esetben édesanyja komornáját. A 
témát — sejtem — még sokat fog-
juk látni úgy moziban, mint szín-
padon, minden háztartásbeli alkal-
miázott örömére. A film főerénye a 
két főszereplő szépsége. Loretta 
Young olyan, mint Joan Crawford 
szebb, fiatalabb, természetesebb és 
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KATÓ: Hányadika vau ma? 
PÉTER : Harmincegyedike. 
KATÓ: Akkor jöjjön elsején! 

Turay Ida és Kertész Dezső 
Andrássyúti Színház: »Jöjjön elsején« (Angelo foto) 

tehetségesebb kiadása. Robert Tay-
lor az első fiatal filmszínész, aki 
nem cukorbaba. Férfias és intelli-
gens jelenség. De még náluknál is 
jobban tetszett, egy ördögi komor-
nyik szerepében Basil Bathbone. 
(Tetszik emlékezni rá? Karenin An-
nában a férjet, Copperfieldben a 
mostohaapát játszotta.) Ez a so-
vány, fekete, halvány, szúrósszemű, 
hosszúorrú, keskenyajkú, halJcbe-

szédű színész — egyike a legna-
gyobb művészeknek. Van benne va-
lami kígyószerű. Valami groteszk 
és mégis hátborzongató. El va-
gyunk ragadtatva tőle — és hisz-
szük, hogy az olvasó is egyet fog 
velünk érteni. 



RENDELET 
A Magyar Vágy álomhivatal 1/1937. Ö. M. A. F . 
szám alatti határozmánya értelmében, az ide-
vonatkozó büntetőrendszabályok egyidejű hatá-
lyának nyomatékos hangsúlyozásával, ezennel 
elrendelem, hogy a folyó, 1937-es év január 

1-től kezdve: 

JSESL. 

1. A színházakban csapa olyan re-
mekművek kerüljenek színre, ame-
lyek egyrészt a nagytekintetű kri-
tikusi gárda irodalmi belbecsigé-
nyeit nevezetteknek szívevágya sze-
rint el ne mulasszák, másrészt azon-
ban az elővételi pénztárak elé olyan 
tömegeket vonzzanak, hogy türel-
metlen soraik között naponta lovas-
rendőrök közbeléptével lehessen csak 
a rendet fenntartani. 

2. A mozgóképszínházakban csupa 
Nyolcadik Henriket adjanak, az 
előbbi pontban körülírt, anyagilag 
alátámasztott, de történelmi értékű 
sikerrel és korhű rendezésben, de 
azért valahogy a Chaplin és a Mar-
lene Dietrich is lépjenek fel ugyan-
ezekben a darabokban, amelyeket 
azonban — mondanunk se kell — 
idehaza készítsenek el, a Hortobá-
gyon, tekintélyes külföldi tőkével és 
a Shirley Temple szerepét magyar 
verzióban valami nagyon helyre kis 
Idevalósi gyerek játssza, mondjuk a 
Dénes Oszkár. 

3. A Többi Művészetekben szintén 
a legnagyobb fellendülést rendelem 
el. Budapest Székesfőváros minden 
utcakereszteződését, az eddigi közle-
kedési rendőrség helyett a legművé-
szibb kivitelű szobrok díszítsék, ál-
lami megrendelés gyanánt. A festők 
a Népszövetség Lefegyverzési Taná-
csát és egyéb Nagy Képeket fesse-
nek a nagybankok megbízásából és 
a Külföldi Könyvkiadók hazai re-
gényírók és költők után dobálják a2 
előleget, nyílt utcán. Ami a zenemű-
vészetet illeti: elrendelem, hogy 
Verdi, Wagner és Beethoven hala-
déktalanul támadjanak fel, de te-
gyék ezt anélkül, hogy hazai operett-
zeneirodalmunk szabad témaválasz-
tásában esetleges irigy tiltakozá-
sunkkal csak a legcsekélyebb zavart 
is keltenék. 

4. Az üzletekben a kereskedők le-
gyenek kénytelenek a szabott árak 
rendszerének felfüggesztését kérni, 
mert — aszondják — a vevőközönség 
kevesli az áruk árát és mindenké-
pen felülfizetéseket akar gyako-
rolni. 

5. Hasonlóképpen a gyárosok kér-
jék a napi huszonhatórás munkaidő 
bevezetését, merthogy a népek annyi 
mindenféle holmikat gyártatnak őve-
lük mostanság. 

6. Amihezképest az adóhivatalok is 
kérjék a legszigorúbb büntetőrendei-
kezelések életbeléptetését azok ellen, 
akik a jövedelmük összegéhez sze-
mérmetlen mértékben hozzáhazud-
nak és a keresetüket feltagadják. 

7. Az állami hivatalokban rendez-
zenek nagygyűlést afeletti elkesere-
désükben, hogy minduntalan kineve-
zik és előléptetik őket és a 

8. magánhivatalnokok igényeljenek 
államilag gyártott, egységes típusú 
Wertheim-kasszákat, hogy valahova 
be tudják gyömöszölni azt a sok 
pénfct, amit a nap-nap után előfor-
duló fizetésemelések következtében 
már igazán nem tudnak hova tenni 
szegények. 

9. A szabad kereseti pályákon a? 
ügyvédek sarokházakat vegyenek 
azokból a honoráriumokból, amelye-
ket az orvosok fizetnek nekik külön-
böző becsületsértés! pörökből kifo-
lyólag, amik onnan származtak, 
hogy az orvosok nem akartak elfő-
gadni dívánpárna- és élővirág-
tiszteletdíjak helyett egypárszáz 
pengőt vizitenkint és a mérnökök 
aranybányákat parcelláznak szét a 
tanárok között. 

10. Az anyakönyvi hivatalok helyi-
ségeit hetekkel előre kelljen lefog-
lalni a házaskedvű lakosság soha 
nem tapasztalt tolongása miatt és 
számos új rotációsgépet kellessen 
felállítani, amik semmi mást nem 
nyomnak, csak újszülöttek születési 
anyakönyvi kivonatait. 

11. Aminek következtében a város 
legszebb pontjain új iskolákat épít-
senek, új tanítási rendszerrel, amely 
szerint csak december elején legyen 
beiratkozás, amelyet Igazgatói Név-
nap kövessen és emiatt a tanítás 
szüneteljen egész a karácsonyi szü-
netig, amely húsvétig tartson, ami 
után közvetlenül Jöhet a nagy va-
káció. 

12. Végül az osztálysorsjátékba'n 
minden második sorsjegy nyerjen fő-
nyereményt. minden első alnyere-
ményt, vagy, ha ezt az egész dolgot 
itt általában nem lehet megcsinálni, 
akkor legalább én nyerjek. Na, Iga-
zán! Legalább a pénzemet.. . 

A Magyar Vágyálomihivatal 
nevében: 

Zápon István s. k., 
közvágyló. 
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LINUSZ: Miért sóhajtozol? Ittam ón valaha? T&ncoUtam én valaha? 
Makláry Zoltán és Berky Lili 

Nemzeti Színház: »Pénz! Pénz! Pénzh 
(Foto Vajda M. Pél) 

l^œùrvcds^xlti-
J ^ x a M x & y s x 

a tavaszmezőutcai gimnázium két régi diákjáról, a tíara.básról és a Némethről — 
és a »Pénz, pénz, pénz« című darabról — arról, hogy mi függ a kritikus hangulatá-
tól — amikor az operett emelkedik a szerző nívójához — liökk Marikáról elírták 
előlem a jelzőket — beugrom Pluhár helyett — helyszíni közvetítést adok a 

Royal Színházból 

Még nagyon jól emlékiszem arra 
az időre, amikor dr. Németh Antal, 
a Nemzeti Színház igazgatója és 
Barabás Pál, a Nemzeti Színház ú j 
szerzője osztálytársak voltak a ta-
vaszmezőutcai gimnáziumban. Én, 
aki alattuk jártam egy osztállyal, 
Némethet még Tóni korából ismer 
tem, kis vézna fiúcska volt, rette-
netes nagy homlokkal, rövid nad-
rágot hordott és fuszeklit, de már 
akkor tudta mindenki a suliban, 
hogy ő lesz a Nemzeti Színház igaz-
gatója. Ezen nem lehetett változ-
tatni, ez biztos volt, mint ahogy 

Carusóból sem lehetett volna sem-
mi más, mint énekes, ö volt az osz-
tály dísze, végig tiszta jeles, amit 
Barabásról, aki szószerint vette, 
hogy nem az isikolának, hanem az 
életnek tanulunk, nem lehet ilyen 
határozottsággal elmondani. A 
nyolc osztályon épp hogy átvergő-
dött, irodalmi ambíciói soha nem 
voltak, szemben Németh Tónival, 
akin az első gimnáziumban csak 
azért nem látszott, hogy a rádió-
nak is főrendezője lese, mert iákkor 
még nem volt rádió. 



TÍMÁR: Hallja, ez így nem megy. Vágjon ^ 
arcú nőt akarok látni, akkor meg is nősülhetek 

Csortos Gyula ( 
Nemzeti Színház: »Pénz! Pénz! Pénz!« 

Ez mind akikor jutott eszembe, 
mikor a Nemzetiben sokat és szíve-
sen tapsoltam a »Pénz, pénz, pénz« 
című darabnak, amit a Barabás írt 
és a Németh adatott elő a Tavasz-
mezőből. És ugyanakkor elkese-
redve gondoltam, hogy miért nem 
járt velem egy osztályba, ha nem 
iis a Németh, de legalább a Bárdos 
vagy a Job Dániel. 

* 
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ridámaibb képet! Tessék mosolyogni! Ha sav anyu-

?s Dayka Margit 
(Foto Vajda M. Pál) 

Azt mondják, azok a jió darabté-
máik, amiket két mondatban el le-
het mondani. A »Pénz, pénz, pénz« 
ilyen. 

Linusz úr, a nagybank névtelenje 
ötvenévi reménytelen vergődés 
után pénzhez és hatalomhoz jut. De 
rájön, hogy már nem lehet kipó-
tolni egy elmulasztott élet minden 
szépségét és visszasülyed a régi 
nincstelenségbe, a régi asszony 
mellé. 



BENEDEK: Végre is én vagyok a maga 
közvetlen főnöke. Most leépítések lesznek. Tő-
lem függ, hogy kit küldenek el. Feleletet vá-
rok az ajánlatomra. 

ADÉL: Hiszen már százezerszer feleltem! 
fis mindig ugyanazt az egy szót: nem! 
Könyves Tóth Erzsi és Kovács Károly 
Nemzeti Színház: »Pénz! Pénz! Pénz! 

Engem a darabnak különösen 
azok a részei fogtak meg, mikor a 
szegénység beszél a színpadon. Ezt 
tudja Barabás, ezt érzi, annyira, 
hogy félek, hogy átélte. Kicsit túl-
zottnak tartom azonban a vezér-
igazgató figuráját. De hát honnan 
ismerjen Barabás egy bankvezért? 
Ahhoz legalább annyi darabot kell 
írnia, mint Bús-Feketének. 

* 
Rég nem láttam ilyen kitűnő elő-

adást a Nemzetiben. Makláry Li-
LINUSZ: Mondja, van magának vőlegénye? 
ZIZI: Egyebe sincs az embernek a mai 

világban. 
Dayka Margit és Makláry Zoltán 

Nemzeti Szinház: »Pénz! Pénz! Pénz!« 
(Foto Vajda M. Pál) 

nusz úr szerepében behozta az ösz-
szes hátrányát a sztárokkal szem-
ben. Dayka Margit édes, keserű, 
mint egy rumos megçy. Csortos hi-
telt adott a bankvezér szerepének 
és egy bankvezérnek ma hitelt 
adni nagy dolog. És a többiek. 
Berky Lili, Kovács Károly, Köny-
ves Tóth Erzsébet mind, mind na-
gyon tetszettek. A darab első fel-
vonásában izgalmasan jó volt az a 
nagyon fiatal színészecske, aki a 
praxit játszotta. A nevét, sajnos, 
nem tudom, itt fekszik előttem a 
színlap, ikeresem benne, nem tudom, 
melyik. Leírok három nevet a szín-
lapról, Szendrő József, Balázs 
Samu, Major Tamás. Illető keresse 
ki közülük a sajátját . 



uuL.jt.TTJt.: a mama is lany volt, amíg szegeny papa el nem vette. . , 
Rökk Marika és Rózsahegyi Kálmán 

Művész Színház: »Egy lány, aiki mindenkié« 

Tíz évvel ezelőtt kilopták a pénz-
tárcámat a zsebemből a villamo-
son. Aznap este néztam meg- Mol-
nár Ferenc ILiliomát. A darab nem 
tetszett. 

Ezzel csak azt akarom mondani, 
hogy rengeteg1 függ attól, hogy a 

(Foto Angelo) 

kritilkus milyen hangulatiban ül be 
ab:ba a zsölyébe. 

Pár perccel azelőtt, hogy a Mű-
vész Színházba mentem darabot 
nézni, felhívott a kiadó és közölte, 
hogy az egyik: témámat megvette 
Hollywood. Aznap este vörösre tap-
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soltain a tenyerem a Művész Szín-
házban. 

Megvallom félteim, hogy Emőd 
Tamás, a nagy költő le tud-e ma,id 
ereszkedni egy operettecske nívó-
jáig. Hál' Isten nem tudott. Az ope-
rett emelkedett Emőd nívójához. 

Épkézláb darab, értelmes beszéd, 
normális emberek a színpadon, mit 
meséljek... forradalom az operett-
ben. 

A történet Párizsban játszódik 
és az egész az végig annyira éde-
sen párizsi marad, hogy mikor ki-
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COLETTE: Nem aasórt van a szív, André, hogy az ember játsszon vele . . . 
Rökk Marika és Békássy István 

Művész Színház: »Egy lány, aki mindenk é« 
(Foto Angelo) 



RÖKK MARIKA TANCOL 
(László foto) 

mi nagyon., szépet írni 
róla, magasztaló jel-
zőket, hallelujás mon-
datodat, de öt nap-
pal vagyok a premier 
után és Budapesten 
több lap és több kri-
tikus van, (mint jelző. 
Mindent elírtak előlem. 
Mégis elmondom, talán 
a nőket érdekli, hogy 
Marikánk a felére so-
ványodott, úgylátszik 
mégis igazak azok a hí-
rek, hogy Németország-
ban élelmiszerhiány 
van. 

* 
Gombaszögi Elláról 

csak annyit, ha nem 
volna, ki kéne találni. 
»— Lányok 1 
Futni kell, ha jön az ámok...« 
Gombaszögi Ella, Latabár 
Kálmán és Rökk Marika 
Művész Szinház: »Egy lány, 

aki mindenkié« 
(Foto Angelo) 

léptem a színházból, a 
Champs Elyséet keres-
tem és az Eiffel tor-
nyot. A darab szól pe-
dig egy francia kis an-
gyalkáról, Colettről, aki 
nyomorúságában elha-
tározza, hogy kisorsol 
tatja magát. A 
persze megtalálja a 
dogságát Békássy 
jaiihan, amire én már 
darab elején 
volna a főesküt. 
tet Rökk Marilka 
sza, dalolja, 
Szerettem volna vala 



MARCELL; Hisz nem a nőt nyertem meg, 
hanem a vásár dfsztehenét! . . . 

Gombaszögi Ella és Bársony István 
Művész Színház: »Egy lány, aki mindenkié« 

A kis Latabár külön 
családi szívügylink, a 
feleségem, ha látja, utá-
na két hétig jókedvű. 
Bár minden két hétben 
látná, Békássy kitűnő, 
Rózsahegyi kitűnő, Er-
dős Ilona, Gellért La-
jos, Bársony István, 
Vidor kitűnőek. Bródy 
István rendezését taní-
tani kéne. Nagyon tet-
szettek még Gara dísz-
letei, Majorossy dirigác 
lása és így Össze-vissza 
minden nagyon tetszett, 
pedig közben azt is el-
felejtettem, hogy a té-
mámat megvették Hol-
lywoodban. A nagy lel-
kesedésben majdnem ki-
hagytam Benatzkyt, a 
zeneszerzőt, akinek gyö-
nyörű melódiái között 
találkoztam egy isme-
rőssel is, nem tudtam 
hova tegyem, de az volt 
az érzésem, köszönni 
kéne. 

* 

COLETTE: Ne haragudjék, kedves tulajdo-
nosom, hogy meg fogom csalni ezzel a csúnya 
zárgondnok bácsivail.. . 

Rökk Marika és Békássy István 
Művész Színház: »Egy lány, aki mindenkié« 

(Angelo fotók) 



A lapokban és a plakátokon is 
nagy betűkkel állt, hogy a »3:1 a 
szerelem javára« című operettben 
Pluhár István konferálni fog. Köz-
vetlen a bemutató előtt a rádió 
magas igazgatósága eltiltotta ki-
tűnő Pluhárunkat a színpadi sze- § 
repléstől. (Tegnap hallottam egy 
hölgyet szavalni a rádióban. Azt 
miért nem tiltották el?) Mivel régi 
beugró vagyok, elhatároztam, hogy 
ezeken a hasábokon átveszem Plu-
hár szerepét, aki körülbelül így be-
szélt volna arról, amit látott és 
hallott: 

— It t ülőik' a Royal Színház er-
kélypáholyában... körülöttem ten 
çernyi ember. . . de már kezdik... 
már kezdik.. . Ábrahám felemelte 
a kezeit. . . bumm. . . s t a r t . . . Az 
egyik zenész kicsit kiugrott, de 
Ábrahám visszalőtte... a közön-
ség tapsol. . . brávó, Pa l i . . . Már 
metgiy a já ték . . . a színpadon 

hat vízipóló játékos . . . 
a mi véreiník... büsz-
ke, dacos magyar vé-
reink, élen Keleti Lász-
lóval . . . de hol van a 
hetedik?... j a j . . . hol 
van? . . . 

De már itt van ő is... 
a kapi tány. . . Dénes 
Oszkár. . . már kezdi 
i s . . . jól van, Oszi . . . 
nyomd meg!, . , min-
dent bele. . . j a j vi-
gyázz . . . góóól ! ! Egy 
null a siker javára. 

BLA2SBK II: fippen pasz-
szianszmtunk, sajnos, nem 
lőtt a Joker és kiestem a buli-
ból. 
Bársony Rózsi, Dénes Osz-

kár és Somogyi Nusi 
Royal' Színház: »3:1 a szere-

lem javára« 

(Angelo foto) 
2Á 

OINOI: Hallgassa meg a szi-
vemet . . . 

Bársony Rózsi és 
Dénes György 

Royal' Szinház: »3:1 a szere-
lem javára« 

(Angelo foto) 



A black walk 
Dénes Oszkár és Bársony Rózsi 

»3 : 1 a szerelem javára« Royal Színház: (Foto Angelo) 



Belőtte Dénes.. . De már megint 
kezdik... folyik1 a já ték . . . mi azt 
mi a z t . . . miért őrjöng a közön-
ség? . . . Vagy úgy, a Rózsi. . . a 
Bársony Rózsi. . . fantasztikus, 
hogy játszik ez a nő . . . mindenki 
leég mellette. . . csak a Dénes bírja 
még az i ramot . . . ott lohol a nyo 
mában . . . Rózsi, Rózsi, ne hagyd 
magad. . . táncolj 1 táncolj ! 1... Brá-
vó . . . góóóóllü Kettő null a siker 
javára. Góldobó Bársony Rózsi. . . 
Most egy kicsit lanyhul az i r am . . . 
Szabolcs Ernő, a csapat világhírű 

BERTUSKA: 
»Az én babám egy önkéntes tűzoltó, 
A fején van egy sapka mety szép bordó. 

Dénes Oszkár és Fényes Kató 
Royal Szinbáz: » 3 : 1 a szerelem javára« 

(Angelo foto) 

trénere a partról üvöltve serkenti 
a fiúkat és a lányokat. 

Ábrahám felfigyel Szabolcsra... 
belevág... jól van, Pa l ikám. . . ne 
hagyd magad. . . mindent bele. . . 
hogy itt mi v a n . . . a közönség 
tombol.. . most Harmath rohan 
Ábrahám segítségére . . . már ott a 
Szilágyi is meg a Kellér... brávó, 
f iúk . . . ne cicázzatok... azt a 
ku tyafá já t . . . de nincs baj . . . nincs 
b a j . . . ott van Ábrahám, kapásból 
leadja Bársonynak, Bársony Dé-
nesneik', Dénes vissza Ábrahámnak... 
góóóóll... Három null a siker ja 
vára. Góldobó Ábrahám. 

* 
Ezzel vége is az első félidőnek. A 

játékosok levonulnak a pályáról, 
Dénest, aki teljesen ki van, hár 
man legyezik az öltözőjében. Á mu-

GINGI: Maga az a nagy nőhódító? 
Solthy György és Bársony Rózsi 

Royal Színház: » 3 : 1 a szerelem javára« 
(Angelo foto) 



Győztünk I 
Dénes György, Dénes Oszkár, Bársony 

Rózsi, Feleky Camill, Keleti László 
Royal Színház: »3 : 1 a szerelem javára« 

(Angela foto) 

megy rá, leadja Petinek, Peti Sol-
thynak, Solthy Sulyoknak... gyö-
nyörű összjáték... most Eric is (közbe-
lép . . . góóóól... bent van ! ! Góldobó 
Eric. A közönség önfeledten tapsol... 
Idehallatszik a liuj, huj, h a j r á . . . 
de most megszólal a bíró s íp ja . . . 
vége a meccsnek... a játékosok1 bol-
dogan kapaszkodnak a pa r t r a . . . 
már mindenki kint van a vízből. 
A Royal is. 

tátott játék alapján nekem eddig 
Bársony tetszett a legjobban, soha 
még ilyen formában nem vol t . . . 
remek a kondíciója... csak el ne 
vigyék tőlünk. Állítólag Ameriká 
ból profiszerződéssel kínál ták. . . A 
csapatnak eddig a leggyengébb em 
bere a . . . de már kezdik.. . 

Somogyi Nusi és Gárdonyi re 
mek startot vesznek... most jön-
nek a görlök i s . . . a j a j a j . . . ezek-
kel, mintha baj volna. . . az Istenért, 
mi van . . . lanyhult az iram? . . . 
lanyhult az i ram?. . . 

Nem, nem, nincs b a j . . . már ott 
van Dénes I I Gyurikám, ússz. . 
Végre . . . már ott van Bársony és 
Dénes I., j a j de meleg pillanatok 
voltak. . . de már nincs veszély... 
Dénes I. röhög. . . ez jó je l . . . ő 
bajban nem röhög. . . Most Feleki 

S AM: Milyen ügyes emberek ezek a matyók, 
elültetnek egy spulni cérnát és kikel belőle 
egy abrosz. 

Somogyi Nusi és Gárdonyi László 
Royal Szin&áz: » 3 : 1 a szerelem javára« 

(Angelo foto) 



Jobb lesz, mint az idei. Garanciát persze nem vállalunk érte, de itt 
vannak a közismert és kipróbált jósaink, akik .közül az egyik, jelenleg 
külföldön tartózkodó Pythia asszony a Színházi Élet 1936 január 1-i 
számában megjósolta, hogy az idei év legnagyobb szenzációja egy király 
házassága lesz. Az idő százszázalékosan igazolta Pythiát, de igazolta egy 
másik népszerű jóisnőnket is1, Silbiger Boriskát, aki viisraomt a fentidézett 
számban azt jelentette olvasóinknak, hogy 1936 elején egy király meghal, 
egy másik pedig az év végén valami nagy esemény központjába kerül. 
Ezek után nincs okunk kételkedni a hazai jósiok szavahihetőségében, ami-
kor az elkövetkező esztendőt a javulás évének mondják, különösien, lia 
hozzávesszük, hogy ugyanilyen optimista prognózist adtak, a legnevesebb 
külföldi jósok is az angol, francia, olasz és amerikai nagy lapokban. 

Általánosságok helyett azonban szólaltassuk meg a vateséket. Újév 
küszöbén az övék a szó, halljuk hát, mit mondanak. 

Silbiger (Boriska 
A jósnő erkölcsi tőkéje a beiigazolt 

jövendőmondás. Tavaly a Saínláhzi Élet-
ben megjósoltam egy kiirály halálát és 
egy király súlyos bonyodalmait. 

1937 év január jában a hazai érték-
tőzsdén nagy hossz lesz, aimi máreius-
májuisiban a gabonapjäßra terjed át. 

boldog újévet kiván 
(Foto Ufa) 

A termés ebben az évben rosszabb 
lesz, de a szőlőben oly un rekordtermés 
Ígérkezik 37-ben vagy 38-ban, aminőhöz 
fogható 20 éven belül nem volt. 

1937 április ési november között olyan 
nagyfontosságú események zajlanak le, 
amelyekhez hasonló nem fordult még 
elő a világtörténelemben. Eaek aiz ese-
mények pecsételik meg Európa későbbi 
SOfTSát. 

A szán háziaknak az év első felében jó 
eaezónjuik lesz. Március-májusban egy 
művésznő jut megérdemelt sikerhez. Jú-
niusi-júliusban egy művésznő nem bot-
rányos formában megváltozó életkörül-
ményei keltenek feltűnést. Egy művész-
családból származó gyemmektehetség tű-
nik: fel. A legnagyobb idei siker kül-
földi író darabja lesz. Egy fiatal mű-
vésztnőnk nagyobb vállalkozásba fog, 
amelytől nem «ok jót várok. 

Márciusban enyhe, májusban késői 
fagytól Ikell tartanunk. 

1937-ben egy orvosnak világraszóló, 
hasznos találmányát egyelőre kétkedés-
sel fogadják, valószínűen csa'k évek 
múlva ismerik el. 

S^iriusj mester 
Az 1987 óv általános javulást hoz 

Európában, a harcok színhelye a Távol-
Keletre tevődik át, de legkésőbb novem-
berre ott is rend lesz. 

Az országos politika tartós békét igér. 
A szép budapesti tavasz idehozza a kül-
földi turistáikat, a fővárosinak eddig 
soíha nem tapasztalt méretű idegenforga-



lomban lesz része. A legtöbb vendéget 
Párnásból, illetve Párizson keresztül kap-
juk. 

A színházaknak jó szezonjuk lesz. Fel-
tűnik egy ú j irodalmi nagyság, aki 
most ínég a Dunántúlon dolgozik egy 
darabján, amely rendkívüli sikert főig 
hozni. Három híres színészünket elhó-
dítja a külföld, kietíő közülük Holly-
woodba megy, egy pedi^g Kordáihoz, 
Angliáiba. Korda Sándor magas kitün-
tetést kap. Egy híres színésznőnk el-
válik, de csaik azért, hogy rövidesen 
ú j na férjhez menjen. Űj fié r je egy ismert 
bankvezér lesz. 

A terméskilátások közepesek, de az 
áruk jobb lesz, inint tavaly. A gyü-
xnölci&terméisi — kivéve a szőlőt — gyen-
gébb lesz, (mint az elmúlt eszten 

Az Operaiházban egy új 
magyar csodatenorista tű-
nik fel az ősz folyamán. 
Julianna -holland trónörö-
kösnőnek, 'aki mostanában 
ment férjhez, leánygyer-
meke születik. Már előre 
gratuláltam is a felséges jf 
asszonynak. 

Most .még köz] 
az időjárási jósl 
J anuárban túlnyom 
borult, ködös, gyengébb 
hideg időjárás igér 
kezik, az első és ut 
hét csapadékosa jellegű 
kisebb-nagyobb havazás-
ban, sőt hófúvásokban lesz 
részünk. Január közepe 
kevés csapadékot igér. 

Februárban szeszélyes és 
kritikus1 napokban lesz ré 
szünk. Több ^helyen lesz 
nagyobb havazáa Viharos 
szelek vonulnak át haziánk 
felett. Február 7-tQl 22-ig 
hideg idő jön, 23-tól gyen-
gébb hideg idő várhat 
Eső, hó váltakozik. 

Március több szép, me-
leg napot hoz, de egy kis 
márciusa hóban is lesz ré-
szíinik 11-e körül. 

Április első felére igen 
változó időjárás ígérkezik, 
számíthatunk pár kritikus 
napra erős lehűléssel. A 
második felében 20—24 C 
fok meleg várható. 

Májusban naigy meleg 
ígérkezik. 26—28—30 C fok 
melegben lesz részünk. 

Júniusban nagy hőség 
és kevés eső várható. 19-től 
29 között több helyen lesz 
átvonuló zivataros eső. 

Virginia Grey azi kívánja, 
hogy igazuk legyen a jósoknak 

(Foto Metro) 

Júliusban az időjárás csapadékos jel-
legű lesz. Az első és utolsó hét nagy 
hőséget igér. 

Augusztus első felére 'helyenként ziva-
taros eső Tárható. A második felében 
több helyen kisebb-nagyobb zivataros 
eiső. 3, 4, 23 körül pár hűvös nap. 

Szeptember általában me'Leg időt hoz, 
csak néhány szeszélyes nap jön 7 és 11-e 
között. 

Októberben 1-tő] 20-ig szép meleg na-
póikban lesz, részünk, fél csapadéikos jel-
legűnek Ígérkezik, 20-a után 'hűvös éj-
jelek, sőt dér, hó, harmat jelentkezik, 
nappal enyheséggel, éjjel faggyal. 

November második felében' gyengébb 
hideg idő jön, fagypont körüli hőmér-
séklettel 1—2—4—5 fok hideg. Több he-
lyen lesz havazás. 

December túlnyomóan 
borult, eső, hó Váltakozik. 
Tartós nagy hideg nem 
i 'íórkezik. 

fJójsa assjony 
1937 márciusában nagy 

gazdasági fellendülést lá-
tok. Budapestet valóságos 
építkezési láz fogja el. 

ő termést és nagy hosszt 
Jhetünk. A színházi 

front nagyon jó esztendő 
lé néz. Két irendikívüii 
ker lesz, az egyik iro-

dalmi jellegű és verse-
nyezni fog a Néma leven-

vel, ez a Magyar Sz&n-
ázban kerül színire, a má-
•knak a szerzője külföldi, 

ezt a Vígszínház hozza ki. 
A Művész Színház egy dia-

ibíával át fogja húzni 
nyarat, esetleg négyheti 

szünetet 'tart, de ősszel is 
ezzel a darabbal nyit. 

Az enonópai politikában 
észak felé mutatkozik za-
varos helyzet. Ez valószí-
nűleg novemberben tisztá-
zódik. ősszel a Vígszín-
házban színre kerül egy ne-
ves politikus darabja, szép 
sikerrel. Egy ú j tenorista-
fen omént a pesti rádió 
fedez föl, ugyancsak nagy 
nemzetközi sikere lesz 
egy magyar rádió-hanigjá-
tékimak, amelyet utólag 
színpadra és fi Imire is fel 
fognak dolgozni. Gaál 
Franoiska jövő ősszel az 
amerikai kedvenc-verse-

nyen második vagy har-
madik lesz. 

29 



Barabás Pál, a Nemzeti Színház új szerzője 
megköszöni a sikert a darab primadonnájá-

nak, Dayka Margitnak 
(László fotók) 

Tapsvihar az egyenlítőn. Beregi Oszkár, Fe-
iák Sári, Orsolya Erzsi, Tolnay Klári a Pesti 

Színház premierjón 

^Maçaosakiudfa 
INTIM PISTA, mi minden történt 
a kulisszák mögött a nagy kará-
csonyi pr emier zuhatagban? 

— Jaj, ne is kérdezzék, pénteken 
és Szombaton úgy pendliztem egyik 
színháztól a másikig, mint Radó 
Sándor Szilveszterkor. No de nem 
bántam meg a kirándulást, mert 
ezen a karácsonyon csupa sikerről 
számolhatok be. 

— Ne ilyen általánosságokat 
mondjon, hanem meséljen el rész-
letesen mindent. Fedákot látta? 

— De még mennyire! Vígszínházi 
f iókpremiert rendeztek a Pesti Szín-
házban. Ugyanazok a szép asszo-
nyok jelentek meg a nézőtéren és 
ugyanolyan lelkesedéssel tapsoltak. 
Fedák, akiről folyton azt hallottuk, 
hogy esedékes egy kivételes si-
kerre, be is váltotta a hozzáfűzött 
reménységeket. A János vitézt és 
Antóniát emlegették a szünetekben. 
A sikernek nem volt tanuja Roboz 
Imre, aki csak vasárnap éjjel ér-
kezett haza Párizsból. Közben a 
színházaiban két sikert arattak. 

— Pech! 
— Első dolga volt Fedákot rel-

hívni és gratulálni. Aztán, áttért a 
zenés műfajra és Bársony Rózsii 
halmozta el gratulációval. 

••- Dénes Oszkár? 
— A premieren nyolc percig tarló 

tapsot kapott, amikor megjelent a 

színpadon. Négy évig spóroltak 
erre a tapsra a pestiek. A színházi 
világban azt szokták mondani, 
hogy csak a főpróba hosszú, a pre-
mier már gyorsabban pereg. Ennek 
a fordítottja történt a Royal Szín-
házban, ahol a sok ismétlés miatt 
közel húsz perccel tartott tovább 
az előadás, mint a főpróbán. Bár-
sony Rózsinak tizenhatszor kellett 
a függöny elé jönni az egyik száma 
után. ö kapta egyébként a legtöbb 
virágcsokrot a premierre, sőt a 
tisztelői már a főpróbára is küld-
tek virágot. 

— Bankett voltf 
— Budai vendéglőben vacsorázott 

a primadonna és három óráig lum-
polt nagyobb társaságban, Fedákot 
viszont nem tudták elcsábítani sem-
miféle mulatságra. Nagyszerű ala-
kítása után hazament és otthon va-
csorázott. Vasárnap egész délelőtt 
szólt a telefonja. A gratulálok nagy 
része nem tudott a szünetben kezet 
szorítani Zsazsával, mert az öltöző 
olyan tömve volt, hogy sokan nem 
bírtak bejutni. Roboz Imre helyett 
a felesége üdvözölte a művésznőt, 
akit már az első szünetben elnevez-
tek »Miss Nagymamának«. 

— A Pesti Színházból hová sza-
ladt? 

— Gyorsan átugrottam az And 
rássy-útiba, ahol a »Jöjjön else-
jén!« második felvonásánál tartot-
tak. A kulisszák mögött éppen ar-
ról beszéltek, hogy a kis Tabódy 
Klári, aki nővérének, Turay Idá-
nak a tiszteletére érkezett haza 
Olaszországból a premierre, bravú-
rosan szerepelt. 



Rökk Marika öltözője a premieren részben vi- Royal Színház: A szerzők és a főszereplők 
rágboithoz, részben bahaáruházhoz hasonlított megköszönik a tapsot. Somogyi Nusíi, Fényes 

Kató, Ábrahám Pál, Bársony Rózsi, Szilágyi 
László és Dénes Oszkár 

— Színpadon? 
— Nem. öltözőben. Rózsaszínű 

estélyiruháját mindenki megcso-
dálta. Az első szünetben sétálgatott 
a közönség soraiban és többen rá-
léptek az uszályára. »Nem hagyom 
magam froclizni« — mondotta a kis 
Tabódy, bement Turay öltözőjébe. 
ás egyetlen nyisszantással levágta 
az egész sleppet. 

— Mi történt még a premieren? 
— A szerzők külföldi mintára 

számtalan táviratot kaptak. Jahn 
igazgató Bécsből azt sürgönyözte, 
hogy »jöjjenek elsején, hogy a sze-
reposztást megbeszéljük« és hasonló 
témakörben mozgott Zsoldos An-
dornak Párizsban feladott sürgö-
nye, amely így íszólt: »Filmelfog-
laltságom miatt csak február else-
jén jövök«. 

— Bankett? 
— Együtt vacsoráztak a színház 

igazgatói és a szereplők. Utána 
Turay az egyik mulatóban találko-
zott svájci ismerőseivel és azon a 
címen, hogy másnap csak két elő-
adás van, reggel öt óráig táncolt. 

— Apropo, tánc. Rökk Mariká-
hoz be sem nézett? 

— Dehogy is nem. Kétszer is 
megfordultam a Nagymező-utcában 
a premier alatt. Első számú érde-
kesség: a darabon főpróba és pre-
mier küzött elmés dramaturgiai 
műtétet végeztek, ami még fokozta 
a sikert. Második számú érdekes-
ség: beállítottak Rökk Marikának e0V új táncszámot és azzal olyan 
diadalt aratott, hogy még önma-
gát is lepipálta. 

— Mikor tanulta be? 

Rökk Marika, Lat ab ár Kálmán és Gombaszögi 
Ella jubilálnak a függöny előtt. Huszonötöd-
ször jellennek meg a tapsra a Művész Színház 

függönye előtt 
(Pálházy foto) 

— Akár hiszik, akár nem, szom-
baton délután. Majdnem rögtönzés 
volt, a legszebb commedia dell' arte — 
táncban. 

— Mi volt előadás után? 
— Meghívták Rökk Marikát egy 

szűkkörű házivacsorára, ő azonban 
fáradtságára váló hivatkozással le-
mondott. Nem csoda, szombaton 
délután az új táncon dolgozott és a 
fárasztó premierünneplés után pi-
henni vágyott. Az elmaradt társas-
vacsora helyett ő ad majd az ötve-
nedik előadás után bankettet. 

— A Nemzetiben is volt? 
— Hogyne! Dayka Margit még 

operettprimadonna korában sem 
kapott annyi virágot, mint az ál-
lami Színpadon. Sok hivatalos sze-



Felvonásvégi taps az Andrássy-úti Színház 
premierjén. Boross Géza, Szaplonczay Éva, Bé-
keffi István, Székely Lujza, Rátkai Márton, 

Turay Ida 

mélyiség jelent meg a premieren. 
Bankettet nem rendeztek. Itt is 
később lesz az összejövetel, mégpe-
dig Makláry tiszteletére. A kiváló 
művész 14 évvel ezelőtt játszott ve-
zetőszerepet a »Csodaszarvas« című 
darabban (ebben tűnt fel Tőkés 
Anna is!) és azóta főképpen mint 
epizódista aratja a sorozatos sike-
reket. Most újra ő dominál a szín-
padon és barátai ezt akarják meg-
ünnepelni. 

— A szerdai bemutatókon részt-
vett? 

— Bekukkantottam a főpróbákra. 
A Kamaraszínházban azon bosz 
szankodtak, hogy nem kaptak elég 
helyet a nagy Zilahy-plakátoknak, 
mert a karácsonyi forgatagban a 
színházak és mozik minden te-
nyérnyi területet lefoglaltak az 
utcai plakátoszlopokon. Még így is 
százhatvan nagy plakát hirdeti, 
hogy Zilahy Irén négyesztendős tá-
vollét után visszatért. Az öltözője 
körül állandóan ott settenkedik 
két úriember, akiket senki sem is-
mer a színház tájékán. 

— Külföldi hódolók? 
— Dehogy. Belföldi magándetek-

tívek. A színház fogadta fel őket, 
hogy vigyázzanak a külföldről 
hazatért primadonna ékszereire. 
Ugyanis Zilahy Irén a saját, valódi 
ékszereit viseli a színpadon. Noha 
tekintélyes összegre vannak bizto-
sítva, azért mégsem, szeretne tőlük 
megválni és ezért őrizteti. 

-—Sok külföldi jelent meg a fő-
próbán? 

— A primadonna párizsi filmvál-
lalkozója egész szvitjével, ezenkí-
vül két francia arisztokrata. Zilahy 
Irén nem volt izgatott, amikkor eny-

Ábrahám Pál mellőzi már a kesztyűs kéz po 
Htik&ját és áttört a botra. így dirigált a Royal 

Szinház premierjén 
(László fotók) 



nyi szünet után ismét a közönség 
elé lépett, csupán megilletődött. 
Nem is csoda, ő maga is elámult — 
annyi szeretettel fogadták. Helyette 
is izgult az új zeneszerző, Z$ig-
mondy Pál, akinek ez a bemutat-
kozás a karrier kezdetét jelentette. 

— A Városiban volt? 
— Hogyne! Nagy-nagy favorit-

ként indul az új Zerkovitz-darab. 
A hivatalos közélet sok tagja jelent 
meg, hogy lerója köszönetét a ju-
biláló zeneszerzőnek, akinek nagy 
érdeme van abban, hogy a magyar 
műdal, hogy úgy mondjuk, »sláger« 
megszületett. Az egyik öltözőben 
hallottam, hogy több mint húszezer 
pengőt költöttek díszletre és ru-
hára. Honthy Hanna toalettjein 
meg is látszik ez, mert csak az ő ru-
hái fölérnek egy divatrevűvel. 

— A víg színháziakkal kezdtük, 
végezzük a Vígszínházzal. Mi tör-
tént az új Földesnél1 

— Estére tették a főpróbát, 
amelynek keretében Földes Imre 
tizenötévi bolyongás után vissza 
tért a Lipót-kör útra. A kis Ölyvedi 
Zsófi bemutatkozása volt a szerep-
osztás érdekessége. 

— Bankett? 
— Diszkréten közlöm magukkal, 

hogy óriási vacsoratröszt készül. A 
Vígszínház a karácsonyi sikerter-
melésben hármas ikreket szült. Éji-
nek az örvendetes találkozásnak a 
tiszteletére a három produkció 
részvevői együttes bankettet akar-
nak rendezni. Nem csoda, még a 
pesszimisták is egy tucat jubileumi 
előadást jósolnak a három újdon-
ságnak. Boldog újévet kívánok! 

— Hol tölti a Szilvesztert? 
— A színházaknál. A nagy darab-

hossz karácsonyi újszülötteit láto-
gatom. Remélem, hogy egy-kettő 
közülük a húsvétot is megéri! Ke-

Mr. Windsor kedves karácsonyi ajándékban részesítette a világ minden tájáról 
nyomába szegődött fotóriportereket, akik ködben, esőben, fagyban ott posztoltak a 
Rothschild-kastély előtt, lesvén az alkalmas pillanatot, amikor lefotografáltatják őt. 
Hogy ezek a hivatásukat teljesítő, derék entberek hazautazhassanak karácsonyra 
családjaik körébe, az exkirály engedélyt adott, hogy kivételesen felvételeket készít-

hessenek róla a kastély udvarán. r (Foto Szántói 



65-100 
írta: STELLA ADORJÁN 

Kedden r i tka egységbe tömörültek, a bu-
dapesti színpadi írók. Egyhangú lelkese-
déssel és szeretettel ünnepelték dr. Mar-
ton Sándort, a népszerű, színpadi kiadót 
65-ik születésnapja alkalmából. Az. ün-
nepelt semmit sem tudott a készülődé-
sekről. Száz író beszélt össze és az év-
fordulón egy-egy »aranykrajcárt szoron-
gatva a kezében, felkereste jókívánságai-
val Marton Sándort. A váltópénz szim-
bolikus volt: előlegtartozásuk javára fi-
zették le régi barátjuknak. 

A nagyérdemű közönség sokszor olvas-
sa azt, hogy színpadi (kiadó, de valójá-
ban nincsen tisztába vele, hogy ez mit 
jelent. Lekszákális rövidséggel összefog-
lalva: 

— Színpadi kiadó, az az egyén, aki 
kéziratban vagy még csak a vázlat 
stádiumában elolvassa a darabot, a r ra 
előléget ad, színháznál elhelyezi, tapsol 
szmókingban a premieren, résztvesz a 
banketten és megpróbálja, egy filmes 
nyalkába sózaii & témát. 

Marton Sándor valamivel több ennél. 

ö nemcsak kiadója az íróknak, hanem 
őszinte bará t ja és pártfogója. Csak ezzel 
lehet megmagyarázni, hogy ünneplésére 
száz színpadi szerző gyűlt össze a köz-
ismert Bécsi-utcai lakásban. Szakiértők 
szerint a jelemlevők négyszázezer pen-
gő előleget képviseltek. Körülbelül 150.000 
pengő előleg távirati lag mentette ki ma-
gát. Megjelent Csathó Kálmán elnök és 
Földes Imre társelnök vezetésével a 
Színpadi Szerzők Egyesületének teljes 
vezérkara, valamennyi budapesti szín-
igazgató, sőt még a konkurrenciia kikül-
döttjei is résztvették az összejövetelen, 
mert hiszen ott láttuk Bárd Gyulát és 
Alberti "Viktort. A sok férfi között öröm 
volt néizni három hölgyszerzőt, Hatvany 
Lilit, Gáspár Miklóst (valóban nő, (ha 
férfinéven ír is) és Székely Júliát , aki-
nek tavasszal mutat ják be első színda-
rabját. Megérkezett Bécsből Fodor László 
és az ünnepelt f ia és igazi konkurrense, 
Marton iGyörgy, akit a jelenlevők viha-
rosan ünnepeltek. A közkedvelt Georg 
nyomban átvette az ünneplés tíz százalé-

Marton Sándor és a szerzők 
Szécsény Mihály, Török Rezső, Stella Adorján, Sz tnyay Zoltán, Lakatos László, Székely Júlia, 
Babay József, László Aladár, Fáth Imre. Viaszary János, Nádor Mihály, Kelemen Viktor, Orbók 
Attila, Halászi Imre, dr. Bihari, Szántho Armand, iBudai Dénes, Eisemann Mihály, Békeffy Istváin, 

Márkus Alfréd, Boros Elemér, Drégely Gábor, Bárd Gyula és Forró Pál 
(László foto) 



kút. Apa és fia szeretettel 
ölelték meg egymást, és 
ebből az alkalomból valaki 
felemlítette, hogy a közeli 
napokban majdnem peres-
kedtek egy darabon. Mint 
kuriózumot, meg is mutat-
tak azt a levelet, amelyet 
a junior Marton írt az ap-
jának és amelynek utolsó 
passzusa így szólt: 

» . . . és vegye tudomá-
sul, hogy a pert haladék-
talanul megindítom és azt 
a végsőkig folytatom. 

Kézcsókkal szerető fia, 
Gyuri . . .« 

Erre kapott egy dörge-
delmes ügyvédi stílusban 
megírt goromba választ, 
amelyet Marton Sándor 
így ír t alá: »Csókol sze-
rető Apád.« 

Nem valószínű, hogy 
ezen a peren sokat fognak 
keresni az ügyvédek. 

Kitűnő hangulatban folyt 
le az ünnepi uzsonna, 
amelynek fénypontja volt 
egy százpengős kisorsolá-
sa. (A nyereménytárgyat az ünnepelt 
bocsátotta a társaság rendelkezésére,) 
Mindenki: felírta a nevét, azt bedobták 
Békeffi István kalapjába és Hatvanyné 
Marton Erzsébet egymásután búzta ki 
a cédulákat. Kimondták a szabályt: aki-
nek a nevét utolsónak búzzák ki. az 
nyeri a százast. 

— Vadnay László! — hangzott az első 
név. 

Általános derültség. A kitiinő humo-
rista dühösen tiltakozott: 

— Nagy kunszt, hogy pont én vagyok 
az első! Tizenhét példányban dobtam be 
a nevemet. 

Nagy sikert aratott Márkus Alfréd 
trükkje. Rézpénzbe csomagolta a papír-
szeletet, abban a reményben, hogy az le-
húzza a kalap al jára a cédulát. A trükk 
majdnem bevált: utolsóelőttinek húzták 
ki. Nyertes lett Relie Pál, aki erre a je-
lenlevő Holló [könyvelő úrhoz fordult: 

— Csupán a r ra kérem, nehogy ezt a 
száz pengőt az előlegszámlámra ve-
zessék. 

Sok ajándékot kapott az ünnepelt. Sa-
já t személyzete bronzszoborral lepte 
meg, Lányi Dezső alkotásával. Adél, az 
iroda tótumfaktumia nyújtot ta á t «, tiszt-
viselők nevében. 

Árúikor gyérülni: kezdett a százhúsz 
főnyi vendégsereg, sarokbaszorítottuk az 
Ünnepeltet iés interjút kértünk tőle. Két 
kérdést engedélyezett. No. 1.: Hogyan 
jutott eszébe erre a pályára lépni Î 

Bárd Hatvány Erzsébet kisorsolja a százpengőst 
(Foto László) 

— Ügy történt, hogy mint ügyvéd so-
kat foglalkoztam szerzőjogi kérdésekkel. 
Beöthy László kérésére vele együtt me-
nedzseltem ia Szibilt és a János vitézt. 
Később ő kilépett az üzletből, én pedig 
lassacskán az ügyvédi pályáról áttértem 
erre a| szakmára. 

— Második kérdés: mi volt a leg-
ügyesebb pumpolás? 

— Oh, zseniális dolgokat talál ki egy-
két szerző, ha pénzről van szó! A leg-
édesebb esetem hőse a tehetséges ope-
rettíró. Eigy darab próbáján eladta fiksz 
összegért :az őt megillető tantiémet. A 
premieren óriási siiker bontakozott ki. 
Másnap felijött hozzám és zokogva így 
szólt: »Nézze ügyvéd úr, ez a darab 
százszor fog menni, magának sem kelle-
mes, ha minden nap feljövök az irodába 
sírni. Vegye meg kétszáz pengőért a sí-
rás-jogokat.«. Nevettem és lefizettem a 
pénzt. Két nap múlva a legnagyobb 
meglepetésemre ú j ra beállít. »No mi 
az?!« — szóltam rá dühösen. Pityergő 
hangon válaszolt: »Olvastam, hogy a 
darab Bécsben és Londonban is fog men-
ni. Sizeretném eladni most már a sírás 
világ jogait.« 

iBus Fekete László kedve® táviratot 
küldött Bécsből: 

y>65-höz gratulálok, kívánok százat táb-
lás házak mellett.'« 

Ebhez a jókívánsághoz tiszta szívből 
csatlakozik a magyar színházi világ 
minden tagja. 



Sinclair Lewis is bevonult a hollywoodi filmírók 
közé: William Wyler filmre vitte legérdekesebb re-
gényét, a »Dodsivorth«-ot. A címszerepet Walter 
Huston kapta, utoljára a ?>Feketeszárú cseresznye« 
filmváltozatában láttuk. A másik két főszereplő: 

Ruth Chatterton és Lukács Pál 
(Foto Unitas) 
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írta: SZÁNTÓ DÉNES 

IRODALMI 
ÉLET 

SZERKESZTI : 

SZITNYAI ZOLTÁN 
A Halászbástya lépcsőin két fur-

csa alak biceg fölfelé. Magaster-
metű, de görnyedten járó öregasz-
szony, ősz haja kócosan hull homlo-
kába, régi kalapján meg-megrezdül 
a görbe drótszálon hervadozó ró-
zsaszál. Ruhája is olyan, mint aki 
viseli: jó anyagból, jó műhelyben 
varrhatták valamikor régesrégen, 
de már régen kiment a formájából, 
kifakult, kirojtosodott a széle, pe-
csétek borítják, gombjai hiányoz-
nak. Az öreg ruha és az öreg asz-
szony fáradtan, határozatlan vo-
nalban imbolygott fölfelé a lépcső-
kön. 

A férfi alacsonyabb az asszony-
nál, asztmásan liheg és a homlokát 
törölgeti. Orra vörös, apró szemei 
könnyesek és duzzadtak. Kopasz 
fején keménykalap, amelyet nyil-
ván nem erre a fejre tervezhetett 
mestere, mert csak a koponya felső 
harmadát fedi. Szélesen libegő, 
piszkos fekete művésznyakkendő 
nyílik a gallér tövében, az elnyűtt 
lüszterkabát balzsebét pedig nehéz 
üveg húzza le. 

Forródeszkájú vidéki színpadok 
ünnepelt primadonnája, lobogó te-
hetségű drámai hősnője. Vadlige-
thy Rózsa kapaszkodik fel a lép-
csőkön. Azok a szerelmes fiatal-
emberek, akik valaha kifogták ko 
csijából a lovakat, aligha ismernék 
meg a régi hősnőben a mai ősz nőt, 
akit az egyetemi ifjúság, a tiszti-
kar, arisztokraták, földbirtokosok 
és bankárok helyett most egyetlen 
férfi kísér: Brozik, a súgó. 

A nagy Vadligethyt is utóiérte a 
művészek végzete: csak elérni tudta 
a sikert, megtartani nem. Könnyel-
mű volt világéletében, elherdálta 
mindenét: pénzét, szerelmeit, ifjúsá-
gát. Semmije, semmije nem maradt, 
csak néhány rongya, néhány emléke 
és Brozik. Brozik, akinek a kereszt-
nevét soha senki nem tudta, talán 
nem is volt neki, olyan szegény volt 

világéletében, ihogy arra már nem 
jutott. 

Brozilk már akkor öregecske volt, 
amikor Vadligethy Rózsi pályájá-
nak csúcspontján állott. Es követte 
mint az árnyék, városról városra, 
súgólyulkról súgólyukra. Lassanként 
a művésznő is megszokta a furcsa 
Brozikot, aki nemcsak súgója, ha-
nem titkára, fodrásza, szabója, min-
denese is volt. 

Vadligethy szép napon otthagyott 
szerződést, színpadot, sikert és va-
lami gazdag úrral külföldre utazott. 

Senki se hallott róla. Brozüknak 
sem írt. Brozik még öregebb lett, 
mint volt, még többet ivott és még 
j óbban berekedt. Ott is hagyta a vi-
lágot jelentő deszkákat, amelyeiket ő 
mindig túlközelről látott és kis meg-
takarított pénzével nyugalomba vo-
nult. 

Amikor Vadligethy Rózsi sok év 
múlva ú j ra felbukkant, Brozik nem 
akart hinni szemeinek. Hirtelen 
eszébe jutott egy srégi dráma, ame-
lyet együtt játszottak: Rózsi a ku-



lisszák előtt, ő a súgólyuk mögött. 
A második felvonás ragyogó hős-

nője a harmadik felvonásban meg-
gyötört öregasszonyként jelenik 
meg. A színlap szerint »a második 
és harmadik felvonás között 15 esz-
tendő telik el...« A színpadi tizenöt 
esztendők tizenöt percig tartanak, 
de ez a tizenöt, ez valóságos volt. 
Szegény Vadligethy művésznő sírva 
borult az öreg Brozik nyakába és 
ott is maradt. 

Már ennek is jó néhány éve . . . 
Azóta Brozik nem azt mondja a 
Vadligethynelk, hogy »Művésznő«, 
hanem egyszerűen: »Róza«, ö maga 
azon'ban csak Brozik maradt. 

Vadligethy és Brozik minden ka-
rácsonykor elmentek a körúti kávé-
háziba és megették az öreg színé-
szeknek járó kalácsot a kávéhoz és 
beszélgettek a régi dicsőségről. 
— Ofélia! — sóhajtotta Vadligethy 
és elfutotta szemét a könny. . . 

A régi dicsőségen kívül még egy 
öröme maradt Vadligethynek. Az 
ital, ami akár régi, akár új, fejébe 
száll az embernek, eltompítja agyát, 
szívében gyémántharangokat (kon-
gat meg és visszavarázsolja a mul-
tat. A pálinka, ami eleinte nem is 
ízlik, csak kell, mint valami káfoító-
szer. Aztán már ízlik is, mindegy, 
hogy milyen, csak pálinka legyen. 
»Gyógyíthatatlan alkoholista«, mond-
ták némelyek Vadligethy Rózsára, 
de ő csak kinevette a butákat, mint-
ha azt mondta volna: gyógyíthatat-
lan boldog. Hiszen az alkoholizmus 
nem betegség, hanem mentsvár . . . 

Broziknak legnagyoibib érdemei 
közé tartozott, hogy erre a bölcse-
ségre rávezette úrnőjét. Mert ;bár 
hosszú évek óta együtt laktak, ittak, 
veszekedtek és öregedtek, azért Bro-
zik mindig valami 'halk alázattal 
nézett fel a kócos öreg nőre, mint a 
jobibágy, aki felszabadulása után is 
megsüvegelte földesurát. Brozik még 
mindig látta maga előtt Desdemo-
nát és Cleopatrát és Oféliát, aki el-
szórta kincseit a koldusok között, 
drámákat és színműveket zokogott, 
lihegett és sóhajtott szét a nézőtér 
előtt sugározva a reflektorfényben, 
míg ő, Brozik, a súgópéldányra kö-
nyökölt, lapozni is elfelejtett és 

szívta magába Vadligethyt, akit 
néha bokától térdig látott csak. * 

A Halászbástyán megálltak. Sebe-
sen vert az öreg szív és fújtatott a 
vén tüdő. Alkonyodott. Valahol a 
Vár mögött lëbukôban volt a nap 
s a Mátyástemplom tornyánaik ár-
nyéka ráfeküdt a Víziváros házte-
tőire. A Duna túlsó oldalán élt, moz-
gott, vibrált Pest, de itt fenn csend 
volt és nyugalom. Alig egy-két em-
ber lézengett a bástyán. 

— Brozik, add ide — mondta Vad-
ligethy és oda se nézett a súgóra, 
csak az üveg felé nyújtotta kezét. 

— Vigyázz, Róza, nehéz lesz le-
felé menni — figyelmeztette az öreg. 

— Lefelé menni mindig könnyű.. . 
— Miért akartál mindenáron ide 

felmászni? 
— Te nem szeretsz felfelé haladni, 

Brozik? Nyárspolgár vagy. En sze-
retek fent lenni és lenézni. Olyan ez 
a hely itt, mint egy nagy színház 
karzata. En mindig szerettem kar-
zatra járni. Közelség illúziót ront. 
Nem jó, ha a rózsabokorból festék-
szag árad és ha látjuk, hogy a pri-
madonna arcán a fiatalság ihamva 
piiderból van. Legyen a néző és a 
színpad között a megszépítő messze-
ség. 

— Okos vagy, Róza. 
— Igen, az embernek vannak a 

halála előtt világos pil lanatai . . . 
— Halál előtt? Mi jut eszedbe? 
— Te Brozik, én mindig szerettem 

volna színpadon meghalni. Katoná-
nak a csatatér a színpadja, nekem a 
színpad volt a harcmezőm. Miért 
nem hallhattam meg ott, nyilt szí-
nen, egy nagy drámai szerep végén, 
zsúfolt ház előtt? Hogy azt higy-
jék, a szerepemet játszom és tapsol-
janak, amikor igazán meghalok. 
Miért nem? En már nem alkarok 
semmit az élettől, csak azt, hogy 
engedjen el magától. 

Sírt. 
— Igyál, Róza! 
Nagyot húzott az üveghői. Utána 

a súgó. Vadligethy ledobta kalapját 
és átnézett a parlament tornyaira, 
de nem látta őket. A parlament 
egyre jobban ibdburkolódzott az al-
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kony fátylába és helyén széksorok 
támadtak, páholyok, zsöllyék, táan-
lásszékek, zártszékek és karzat nö-
vekedett fölötte. Egy kávéházi ter-
raszról zenefoszlányokat hordott fel 
a szél. 

— Hallod? Kezdődik! — mondta 
mosolyogva Vadligethy és megint 
ivott. — A zene már szól. Mindjárt 
felmegy a vasfüggöny.. . 

— Melyik szerepedet akarod ját-
szani? — 'kérdezte Brozik, aki a ma-
ga egyre fokozódó mámorán át is 
látta, hogy úrnőjén megint ki fog 
törni azoknaik a színház-rohamoknak 
egyike, amelyek néha elragadják, 
megőrjítik és megkínozzák. De vé-
dekezni nem lehet ellenük. 

— Miben vagyok a legnagyobb? 
— Hamletben, hiszen tudod, Róza... 
— Ne mondd nekem azt az undok 

nevet. Vadligethy Rózsa vagyok, aki 
ma este a Hamletben lép fel. Juta-
lomjáték! Tapsot akarok hallani, 
érted, Brozik, tapsot . . . Istenem... 

— Igyál Ofélia, ne sírj. Figyeld a 
végszót. 

— Te vagy Polonius! 
Brozik most köhécsel, azután mél-

tóságos pózt ölt és mélyített hangon, 
énekelve mondja;' 

— Nos, Ofélia, mi baj? 
Vadligethy szívére szorítja Ikeaét 

és szemlesiütve szól: 
— Jaj , ihogy megijedék, atyám! 
— Mitől, az istenért? 
— Amint szobámban varrék az 

elébib, lord Hamlet . . . Brozik, én már 
nem tudom jól Oféliát! 

— Dehogy nem tudod, gyermekem! 
Csak bele kell élni magadat. 

— Várj csak. Ez itt a helsingöri 
kastély. . . 

Egészen besötétedett. A Dunában 
megvillant egy csillag fénye, mint 
apró villanykörte óriási csillárban, 
amely a színiház mennyezetéről 
ereszkedik alá. A Halászibástya üres, 
senki sem figyel a furcsa két öregre, 
aki színházat játszik. Az egyik, 
hogy újra élje elvesztett fiatalságát, 
a másik, hogy segítsen a szellem-
idézésben. A pálinkásüveg már ki-
ürült, Vadligethy püffedt szemei 
vériben úsznak, halántéka verejtéke-
zik és kócos ősz Ihaja összeborzoló-
dik az esti szellőiben. Néha sír, néha 
nevet, néha Oféliát játssza, néha 
Vadligethy Rózsit. Egy-egy pilla-

natra józan, de aztán még erősebben 
kitör belőle az alkoholmámor. Bro-
zik, aki maga se józan, nem tudja, 
csillapítsa-e, vagy belemenjen ebibe 
a fantasztikus játékba, itt, este, a 
Halászbástya tetején, vagy Hel-
singörben, már maga sem tud ja . . . 

»Holnap szent Bálint napja lesz 
Mindjárt reggel -korán 
Es ablakodnál párodul 
Ott leszek én, leány.« 
Vadligethy dalol, zokog, azutan 

hirtelen megáll és fejéthez kap. Bro-
zik azt hiszi, megakadt a szövegbeli 
és súg neki, mint hajdan, alulról 
fölfelé, tölcsért formálva tenyeré-
ből; 

»Kelt a legény, felöltözött, 
Ajtót nyitott neki...« 
— Ne súgj, vén hülye, — ordítja 

hirtelen rekedten az asszony — hát 
nem látod, hogy sötétben játszom? 
Koromsötétség van, ezt biztosan 
Madár Gizella rendezte így, hogy ne 
legyen sikerem', ö akarta Ofiéliát 
játszani, de a direktor rám osztotta. 
Azóta gyűlöl. Még ma is gyűlöl. . . 

— Csillapulj, Róza, nézd, a Lánc-
híd felől már kél a hold. 

— Hát még ennyit sem értesz a 
színházhoz? Hogy a hold nem ad 

— Igyál, Ofélia, ne s í r j . . 



elég fényt a színpadra? Nekem a 
reflektor kell! Azonnal gyújtsák fel 
a reflektorokat! Hé, tízezer gyertya-
fényt nekem, (mindet ide, az arcomra, 
az alakomra, a fejemre, énrám! Min-
den reflektort csak énrám irányí-
tani, hogy a karzatiak is jól láthas-
sanak. Hiszen érzem magamon a lát-
csövek sugarát. Hát miért nem ka-
pom már a reflektort? Brozik.. . 

Görcsös zokogás rázza egész testét 
és a haját tépi. Brozik tanácstalanul 
szaladgál ide-oda. 

— Várj, lelkem, mindjárt intézke-
dem, szólok az ügyelőnek — mondja 
és nem tudja, mit csináljon. Talán 
pálinJkát kellene még adni, de nincs 
m á r . . . 

— Reflektort! — ordítja dühösen, 
magánkívül Vadligethy, felkapasz-
kodik a széles tkőpárkányra, ökölbe 
szorítja kezeit, könnyei végigáztat-
ják aszott arcát és rekedten kiabál: 

— Yilágosító, elcsapatlak, ha rög-
tön fel nem gyújtasz! 

iO 

Ebben a pillanatban iszonyú vi-
lágosság árasztja el a Halászbástyát. 
A bokrokban elrejtett reflektorok, 
amelyek a tündéri kivilágítást szol-
gálják, hogy a pesti partról gyö-
nyörködni lehessen a Halászbástya 
pompás vonalaiban, hirtelen kigyul-
ladnak. Tíz- és tízezer gyertyafény 
szegeződik Vadligethyre, aki dicsőült 
boldogsággal issza foe a fényára-
datot. 

— No látod! — mondja fölényesen 
Brozik és már súgja is tovább a 
szerepet: 

»...Az embernek... 
»Az emlberneik tűrni kell, de én 

nem állhatom meg sírás nélkül, ha 
rágondolok, hogy teszik be abba a 
hideg földbe. Ezt a ibátyámnak meg 
kell tudni. Most hát köszönöm a jó-
tanácsokat ...« 

Hangját följebb viszi, parancso-
lóan int. 

— Álljon elő kocsim! 
Es elérzékenyülten bókol minden 

irányiba. 
— Jó éjt, hölgyeim, jó éjt, íkedves 

asszonyságok... 
Zokogáslba fulladt szava. 
— Jó éjt, jó é j t . . . 
— Balra e l . . . — súgja Brozik és 

tapsol a nagysikerű őrülési jelenet-
hez. 

Ekkor Vadligetihy felszegzett fej-
jel, széttárt karokkal, átszellemülten 
előre lép és a következő pillanatban 
lezuhan a kivilágított HalásiZibástyá-
ról a sötét mélységbe, a mámorból 
a halálba. Brozik néhányszor még 
összeüti tenyerét, nem egészen érti, 
mi történt, azután sikoltva rohan le 
a lépcsőkön. 

— Róza! Róza. . . 
A reflektorok vakító fénnyel lo-

csolják az üresen maradt főpár-
kányt. 

* 

A pesti oldalon ikét angol fiatal-
ember gyönyörködik Buda panorá-
májában. 

— Csodálatos! — mondja az egyik 
elragadtatva és megáll szeme a Ha-
lászbástyán. 

A másik is a tündérien kivilágí-
tott kocsi pkéket nézi és felsóhajt:, 

— Gyönyörű! — azután hozzáteszi: 
— mint egy Shakespeare-díszlet... 

_ Jó éjt, jó ójt . . 
(G. Erdélyi Aranka rajzai) 



ÁLOM 
írta: Babay József 

Fűszál szeretnék lenni a hegyen, 
Amin a kicsiny lábad átmeyjjen, 
Aki mellé tán le is heveredsz 
S megkérdezed, mondd kis fűszál, 

szeretsz? 

Akit letépsz tán, simítva vele 
A cseppnyi ssvádat s mikor lefele 
Indulsz, s redőzik édes homlokod 
Egy gondolat és szótlan eldobod... 

Fűszál szeretnék lenni, semmiség. 
Vagy csend, mi hallgat májusi misét. 
Vagy egy mosoly, minek emléke sincs... 
Gyémánt szeretnék lenni, büszke kincs! 

Király szeretnék lenni! Cár! Erő! 
Vagy... holt lány arcán alvó szemfedő... 
Vagy... én Istenem .. lásd, nem is 

tudom — 
Porladt göröngy tán elhagyott úton? 

Jaj, mi szeretnék lenni, hogy Neked 
Zengőn mutassam hü szerelmemet! 
Szíved szeretnék lenni, ki híven 
Csak a Tiéd és mégis a szivem .. 

ÓLMOS ESŐ 
írta: Segesdy László 

Eső kopog az ablakon, 
Bús dobolását hallgatom — 

Négy napja egyre hull, esik — 
Hitem erőtlen szétesik... 

Kövér, nagy cseppek hullanak — 
Engem kis lázak gyúj tanak. . . 

Mikor a zápor így szakad. 
Minden cél elfut, elszalad — 

Vágyaim még olykor felbugyog. 
De ólmos eső rázuhog — 

Nem izlik most a szereleim: 
Eső csurog a szívemen — 

S érzem, míg. multam égetem : 
így ázik el az életem... 

földi MUáfy: 
A szánod ossítouya 

A kiaréjnyi béke, mely nekünk 
(mostani negyvenéveseiknek) még 
kijutott, örök feledhetetlenségében 
támadj fel »A század asszonyáéban. 
Mi már nem fiákerezhiettünk óriás-
kalapos dámákkal a Stefánia-úton, 
de kamaszos remegés'ben meg fi-
gyelhettük omnibusz megállóknál a 
hölgyek (bokáját, amint kivillant a 
szoknya alól. A mi első szerelmünk 
a rózsaszínruhás Julika volt, akivel 
wee'kendre legfeljebb az Erzsébet-
térre járhattunk, s legtávolabb a vá-
rosligeti allékba, de a Margitszi-
getre már meni lehetett őket kicsá-
bítani. 

Amikor végigolvastam Földi Mi-
hály regényét, s ráhajtottam a hátsó 
fedelet a könyvre, ott maradt a ke-
zem a kékbabos borítékon, s megsi-
mogattam »A század asszonyá«-t 
nagyon meghatottan és nagyon 
hálásam. Föltámadt az egész 
mult, a fiatalságom emléke per-
zselt, húsz év fátyolán át csengett 
halkan, kedrvesen a kis ezüst ha-
rang: a Julikák hang ja . . . 

»A század asszonya«: 552 oldal egy 
Julikáról, aki a 'békében volt tizen-
hétéves, s hogy mi lett belőle hábo-
rún, forradalmakon keresztül, amíg 
a lányából lett tizenhétéves, de már 
nem Julia, hanem Edit. Egy szíiv 
vergődése, lázadozása, fuldoklása, 
remegésie, félelme, letörése, haldok-
lása, egy szívé csak, amely szeren-
csétlenségére 1890 körül ddbibant elő-
ször és döbbent rá negyven év 
múlva, ^ micsoda rettenetbe' született. 
Egy szív történelemkönyve »A szá-
zad asszonya« 1890-től, 1914-en át 
máig. Történelem könyv, -mely mély-
hegedűk és csellók hangján siratja 
a Békét 

Béke.. . Milyen volt? Istenem mi-
lyen is volt?. . . Egyszer késő nyári 
este ültünk két húsz éves i f jú hír-
lapírók az Andrássy-úti kávéház 
terraszán és arról beszéltünk, vitat-
koztunk, hogy elkép-
zelhetetlen és nem 
Igaz és felfoghatat-
lan, hogy messzi kele-
ten háborút akarnak 
csinálni. Es hajnal 
lett, mire megállapod-
tunk. hogy ez Európá-
ban lehetetlen. 

Emlékszel Földi? 
Béke volt. (-ács) 
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Irta: OSCAR SCHISGALL 
Abigail néninek remek ötlete támadt. 

Izgatottan sietett a telefonhoz és mint 
egy összeesküivő, suttogta: 

— Egyesült Kísérő Szolgálat? Egy 
fiatalembert szeretnék bérelni. Ügy tu-
dom, öaiök foglalkoznak ilyesmivel. Egy 
olyíain fiatalemberre lenne szükségem, aki 
jól táncol. Azonkívül magas legyen és 
jómegjelenésű. 

— Értem, asszonyom. 
— Este hét órától (körülbelül hajnali 

kettőig lesz rá szükségem. Természete-
sen frakkban és cilinderben kell meg-
jelennie. És olyan valaki legyen, akinél 
egy kis ész is van a cilinder alatt. 

A drót másik végénél beszélő férfi 
hangja olyan udvarias és nyugodt ma-
radt, mintiha egy sonkáskenyeret rendel-
tek volna tőle. 

— Csak ma éjszakára? 
— Igen. 
— És milyen idős legyen az illető? 
— Nos, — Abigail néni erősen gondol-

kozott — úgy huszonöt és harminc kö-
zött legyen. 

— És mik a kötelességei? 
Abigail Leigh nagyot sóhajtott: 

— Elkíséri majd 
az unokahúgomat 
vacsorázni, szín-
házba és azután 
egy mulatóba. 

Kis szünet. A 
férfi jegyzett. — 
Frakk, cilinder. 
Ötven dollárba ke-
rül a dolog, asszo-
nyom. Azonkívül 
az úgy-e természe-
tes, hogy minden 
költséget ön íedez. 

— Természetesen. 
De még valamit ké-
rek. Szeretném lát-
ni előbb azt a fia-
talembert. Jöjjön 
ide ma délután fél-
ötkor, ha lehet. 

— Nem kell sem-
mitől félnie, asszo-
nyom. — válaszolt 
a férfi. — Garan-
tálhatjuk, hogy az 
ön húga tökéletes 
biztonságban lesz. 
x— Négyszer, ötször 
egy héten ott látható 
Kinsell valamelyik 
klubban Lótuszvirág-

gal . . . 
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— A húgom? Ki félti a húgomat? Én 
sokkal jobban féltem azt a fiatalembert. 
Azért akarom látni előbb,- mert néhány 
utasítást kell adnom neki, még mielőtt 
találkoznak. 

Abigail Leigh elégedetten dőlt há t ra 
székében és diadalmas mosollyal nézte 
húgának, Veronicának fényképét. Igen, 
ez lesz a legjobb megoldás. 

Pontosan fél ötkor Estelle, a szobalány 
jelentette, ihogy egy úr szeretne beszélni 
Mrs. Leigh-vel. 

— Vezesd be! — adta ki a parancsot 
Abigail Leigh — és jelentsd azonnal, ha 
Miss Veronica hazaérkezett. 

Abigail alig jutott szóhoz, mikor meg-
pillantotta a belépő férfit . Valami gi-
goló-félét várt, fényes fekete hajjal , fel-
tűnő ruhában. ERielyett hanyag elegan-
ciával öltözött, mosolygó szemű, kedves, 
magas, barna f iút látott maga előtt. 

— Kérem, foglaljon helyet — szólalt 
meg végre. — Szeretném tudni a nevét. 

— David Trevor. Ügy tudom, az öai 
unokahúgát iktell elkísérnem ma este. 

— Igen. Ez a fényiképe. — Mr. Trevor 
csodálkozva, szinte lehetetlenül bámult a 
képre. — Nem értem, Mrs. Leigh. Csak 
nem gondolja komolyan, hogy ennek a 
lánynak szüksége van arra, 'hogy kísérőt 
béreljenek a számára! 

— Miért nem? 
— Egy ilyen lánynak nem lehet szük-

sége bérelt kísérőre. Kérem, bocsásson 
meg, de a klienseink rendszerint közép-
korú hölgyek, akik meg akarják nézni 
a várost, szórakozni akarnak és egyedül 
mégsem mehetnék sehova. De egy ilyen 
szép lány . . . 

— Nem ő béreli magát, — szakította 
félbe Abigail — hanem én. Sőt, Vero-
nica nem is tud az egész dologról sem-
mit. Nem is egyezne bele, nagyon büszke 
és elkényeztetett. Azt kell hinnie, hogy 
maga egy jó barátom, aki nagyon sze-
retne egy estét vele tölteni. Kezdi már 
érteni a dolgot? 

— Körülbelül értem — mormogta Da-
vid Trevor. 

— Azzal nem törődöm, hogy hol va-
csoráznak és melyik színházba mennek, 
de utána feltétlenül a Club Roulette-be 
és a Club Mercury-ibe kell menniük. Ez 
az egyetlen kikötésem. De azt 'hiszem, 
az lesz a leghelyesebb, ha mindent el-
mondok. Veronica Cleveland-ből jött 
négy napra Newyorkba, vőlegénye Mr. 
Paul Kinsell látogatására. Több mint 
három éve a menyasszonya. Mr. Kinsell 
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állan'dóan halasztja az esküvő nap-
ját. ö . ' . . 

— Bocsánat — szólt közibe Trevor. — 
Szóval nekem féltékennyé kell tenni 
Kinsellt. Ezzel akar ja siettetni az es-
küvőt! 

— Szó sincs róla. Dehogy akaróim siet-
tetni az esküvőt. Ellenkezőleg. Meg aka-
rom akadályozni. 

Trevor szinte megnémult a bámulat-
tól. 

— Nézze, — próbálta magyarázni Abi-
gail. — Paul Kinsell nem érdemli meg 
Veronicát. Annak ellenére, !hogy a hú-
gom vőlegénye, állandóan más nőikkel 
járkál. A legutóbbi esetét Lótuszvirág-
nak] hívják, a bátyjáé a Roulette Club 
és a Mercury Club. Négyszer, ötször egy 
héten ott látható Kinsell valamelyik 
klubban Lótuszvirággal. De Veronica 
nem hisz el semmi rosszat Paul Kinsell-
ről. Ezért azt akarom, hogy saját szemé-
vel győződjön meg róla. Kinsell itt volt 
lunehre ma délben és valami átlátszó 
kifogást mondott, hogy miért nem ér rá 
este. Veronica ugyanis váratlanul érke-
zett meg. Biztosan tudom, hogy Lótusz-
virággal tölti az estét. Meghívhattam 
volna ma estére valamelyik ismerős fia-
talembert is, de nem akarom, ihogy a tár-
saságban beszéljenek az ügyről. 

—- Minden tőlem telhetőt meg fogok 
tenni — mondta Trevor mosolyogva — 
nyugodt leihet, asszonyom. 

— Nagyszerű, akkor kérem, igyék egy 
csésze teát, Veronica azonnal itthon lesz. 

Aznap este hót órakor Veronica Leigh 
egy taxiban ült. Erezte, hogy ragyogóan 
szép és örült neki. Tetszeni akart ennek 
a 'k'edves, csinos Jiúnak. 

— Hogy tetszik a program? — kér-
dezte David Trevor. — Ebéd Romaine-
nél. Azután megnézzük a »Nyári bo-
londság«-ot. Utána elmegyünk táncolni 
a Roulette Clubba. 

— Nagyszerű lesz! 
Néha egy-egy percre Veronica gyana-

kodni kezdett, 'hogy vájjon nem /Kin-
sell elleni gyógyszernek mutatta-e be 
Abigail néni ezt az embert, de végered-
ményben örült, hogy elfogadta a meg-
hívást. 

Megvacsoráztak, színházban voltak és 
rengeteget nevettek együtt. Azután ko-
csiba ültek és elmentek a Roulette 
Clubba. David Trevor hirtelen arra gon-
dolt, ihogy mi lesz, ha tényleg talál-
koznak Paul Kinsellel. Egyetlen pozitív 
érzése az volt, hogy kár lesz a szép es-
téért. 

— Érdekes, — mondta Veronica — 
hogy már órák óta együtt vagyunk és 
semmi mást nem tudok magáról, csak azt, 
hogy Abigail néninek jó barátja. Még 

soha nem találkoztam ilyen emberrel, 
aki ilyen keveset beszélt volna saját-
magáról. Ez igazán furcsa. 

Trevor nevetett. 
— Ha olyan nehéz és keserű, lenne az 

élete, mint az enyém, maga I s örülne, 
ha sikerülne megfeledkezni róla. De 
kezŰjem el a gyerekkorommal a mesét? 

— .Elég lesz, ha huszonötéves korától 
kezdi. 

— Akkor inkább válasszuk a huszon-
nyolc évet, annyi vagyok most. Egy ügy-
védi irodának vagyok a fiatalabb fő-
nöke, melynek apám a vezetője. Négy-
szer annyi fizetést kapok, mint ameny-
nyit érek, nincs nagyon sok dolgom; 
akar még valamit tudni? 

Szerencsére a kocsi már megállt a 
Roulette Club előtt. Trevor Veronicát 
figyelte. Elragadó volt. De hirtelen 
eszébe jutott Paul Kinsell és dühös lett. 
Remélte, íhogy nem találkoznak. 

Sokat táncoltak és kitűnően érezték 
magukat. Mégis, mikor egy óra lett és 
David látta, hogy Kinsell nincs a klub-
ban, megkérdezte: 

— Nem mennénk most valami más 
helyre? 

— Minek? itt- olyan kellemes — ellen-
kezett Veronica. 

— I t t már mindent látott. Szeretném 
megmutatni magának a Mercury Clubot 
is. Kitűnő a zenekara. 

Elindultak és a k i jára tnál majdnem 
összeütköztek Paul Kinsellel és Lótusz-
virággal. Veronica halálsápadtan állt 
meg. De nem történt semmi baj. Vero-
nica kihúzta magát, megvetően végig-
mérte Kiusellt és megszólalt: 

— Menjünk, David. 
A kijáratnál Trevor 

gyorsan kocsit rendelt és 
megfogta Veronica kar-
ját. Érezte, hogy resz-
ket. 

Abigail nem tehetett mást, elmondta Vero-
rncának az egész történetet . . . 

(Szűr Szabó József rajzai) 
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— Kapaszkodjon belém — suttogta. 
— Köszönöm, nincs semmi bajom, — 

válaszolt Veronica — csak arra kérem, 
hogy vigyen haza. Nincs kedvem sehova 
sem menni most már. 

Abban a pillanatban, mikor Veronica 
beült a taxiba, Kinsell rodant ki kalap 
nélkül az utcára. 

— Veel — kiáltott izgatottan. — Vár j 
egy percig. Szeretném , . . 

— Kérem, David, menjünk — mondta 
Veronica hidegen. 

David Trevor szó nélkül clläkte Kin-
sellt a taxi ajtajából. 

Némán ültek! a kocsiban. Mikor haza-
értek, D^vid kezébe vette Veronica ke-
zét. Hosszan nézett lázasan ragyogó 
szemébe. 

— Aludjon jól. Holnap felhívom. 
— Köszönöm, David — suttogta a lány. 

— «Mindent köszönök. Legfőképpen azt, 
hogy semmit sem kérdett tőlem. 

— Nem is volt szükséges. — Egy pil-
lanatig hallgatott. — Egy óra felé el-
jövök és együtt lunchöJünk. Jó leszî 

Veronica egy pillanatig habozott. De 
eztán mégis beleegyezett. 

— Rendben van! Egy órakor. 
Másnap reggel Abigail néni mozdulat-

lan arccal hallgatta Veronica elbeszélé-
sét az esti eseményekről. De belülről 
óriási megkönnyebbülést érzett. Tudta, 
fcogy jó szolgálatot tett húgának. 

— Paul már fél kilenckor telefonált 
ma reggel, — mondta Veronica. — Vég-
leg szakítottam vele. 

— Furcsa, — mondta később Veronica 
elgondolkozva. — Nem is fái annyira az 
egész ügy, mint gondoltam volna. Tudod 
mit gyanítok, Abigail néni? 

— Sejtelmem sincs róla. 
— Azt hiszem, én már í'égen nem sze-

rettem iPault. Csak a szavam kötött 
hozzá, Miintßia felszabadultam volna. 
Igaz! David — Mr. Trevor — értem jön 
délben. Együtt löncsölünik ma. 

Abigail. rémülten nézett rá : 
— Veronica! Szent Isten, mem mehetsz 

el vele. 
— Miért nemi Nagyon kedves fiú, iga-

zán megszerettem. 
— Remélem, nem szerettél bele? 
— Még nem — mondta Veroniea mo-

solyogva. — De nem lenne nehéz elkép-
zelni. 

Abigail nem tehetett mást, elmondta 
Veronicának az egész történetet. 

— Látod, — fejezte be — ez csak egy 
gigóló, semmi más. 

Veronica némán ült egy ideig, azután 

M 

hangosan felzokogott ée felsietett a szo-
bájába. 

Abigail Leigh körülbelül egy óra 
hosszat ült gondolataiban mélyedve. Lel-
kiismeretfurdalást érzett. De e r r e iga-
zán nem számíthatott senki, hogy Véro-
nicának ilyen hamar megtetszhet egy 
fiatalember. 

Tizenegy órakor Estelle behozta a pos-
tát. Abigail eleinte kedvetlenül olvasta 
a leveleket, de hirtelen- nagyon izgatott 
lett. Az egyik borítékon nein volt bé-
lyeg, küldönc hozhatta és mikor felnyi-
totta, ötven dollár hullott ki belőle. A. 
követlkezőket tartalmazta a levél: 

Kedves Mrs, Leigh! 
Vége a komédiának. A szórakozá-

saimat mindig magam szoktam fi-
zetni, ezért visszaküldöm' önnek az 
ötven doltárt. 

Ezenkívül őszintén elmondok egy 
történetet. Az Egyesült Kísérő Szol-
gálat vezetője, Bertram Conway jó 
barátom. Éppen az irodájában vol-
tam, mikor iön telefonált. Csak a be-
szélgetés után jutott Bert eszébe, 
hogy tegnap estére minden alkalma-
zottja munkában van már. Nagy 
zavarban volt, nem tudta, mit te-
gyen. \Szeretem a jó tréfákat, ezért 
ajánlkoztam, hogy küldjön ki engem. 

Azonban váratlanul Iwlálosan be-
leszerettem az ön húgába. Ha meg-
engedi, \most elmondok néhány dol-
got magamról. Ügyvédi irodám vau 
az édesapámmal: Trevor, Trevor, 
Grunsbie és Trevor, 16, Wall Street. 
Én vagyok az utolsó Trevor. 

Veroniea nem volt olyan állapot-
ban tegnap este, hogy magamról be-
szélhettem volna. Ezért szeretném az 
ön engedélyével ma elmondani ezt 
a történet. Beméletn, megengedi? 
Egy órakor lott leszek. 

Hálás kézcsókkal: David Trevor. 
Abigail néni mozdulni sem tudott a 

meglepetéstől. Ekkor belépett Veroniea 
Htazóruhában. sápadtan, szomorúan. Ka-
lap volt ia) fején és kesztyűjét húzta ép-
pen. 

— Hova mégy? — kérdezte Abigail. 
— Hálókocsit akarok venni a mia esti 

clevelandi vonatra. 
— öh, igazán? — kérdezte Abigail 'mo-

solyogva. — V á r j csak! 
Odanyújtotta, a levelet. 

— Ülj le előbb és olvasd el ezt. És 
még leveheted nyugodtan >a> kalapodat 
is. David sem lesz itt érted egy óra 
előtt. 

Forditatta: Gábor Magda. 
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szerepét játssza Perczel Zita íij filmjében, a »Dunapartl ramlevú«-ban: a legmaibb 
leányt, aki maga harcolja ki magának a happy endet . . . Ebben a harcban van egy 

l é s ee.v segítőtársa: Ráday Imre 



4lunyady Sándor I m k , 

a magyar -filnuzkrol 

AZ ARANYEMBER. 
A második »Jókai«-film. 

Nem lehetne versenybe küldeni a Viva 
Villával, vagy a Katalin cár nővel, ame-
lyek dollár-milliókba kerültek. De a mi 
szerény viszonyainkhoz képest nagyon 
becsületes, szép film »Az aranyembert. 
Nincs benne annyi pénz és idő, nem ké-
szült olyan szédületes technikai civili-

. . . Básthy Lajos, az új felfedezett: 
Márta 

Kormos 

zációban, mint egy amerikai monstre 
kép, de e helyett a miénk, Jókai zseni-
je sugárzik benne, a ttalaja magyar, a 
figurái magyarok, minden mondatának 
titkos, belső indokolását a magyar ter-
mészet magyarázza meg. Aki erre csak 
a vállát vonogatja, az olyan nyeglén 
idegen ebben az országban, hogy talán 
át is szeretné íratni magát valami sze-
rencsésebb nemzet állampolgári listá-
jára. 

Azt mondják, hogy »Az aranyember« 
60—70 ezer pengővel került többe, mint 
a körülötte termett átlagos magyar fil-
mek. Olyan, mintha egymilló is lenne 
a különbség. Ex valahogyan felnőttebb 
dolog. Íme, mit jelent, ha igazi szakem-
berek nyúlnak hozzá valamihez. 

A forgatókönyvet, a rendező segítsé-
gével, olyan nagyrangú egyéniség írta 
át a regényből, mint Hevesi Sándor, 
így aztán a mese kerek, minden részi-
ben pontosan összefüggő lett, a dialógus 
pedig hibátlanul adja vissza <tz eredeti 
szöveg teljes zamatát. A rendező, G a. ál 

éla pedig nem egyedül a mesterség 
utinjávai rendelkezik, hanem annyira 

Otthon van a filmcsinálás egész terüle-
tén, hogy nemcsak rendez, hanem írja 
is a szöveget, kalkulál, tervez, ha na-
gyon megszorítanák, talán még játszani 
is tudna szükség esetén. Ez a mindenre 
kiterjedő tájékozottság meglátszik a fil-
men, amint dz is érzik, hogy a techni-

i kai gárda is a lehető leggondosabban 
volt összeválogatva, hogy a pompás kí-
sérő zenéről ne is beszeljünk. 

E sok jó után azonban mondjuk el 
végre kifogásainkat is. Nem akarok a 
részletekre kitérni. Lehet, sőt valószínű, 
hogy néhány apróbb hibát a kérlelhetet-

*len szükség maga csinált. Inkább azt az 

Í
^általános benyomásomat említem meg, 
hogy a film igen jó színvonalon haladó, 

"közép-sodrában kevés a valóban él-
ményszerű, »nagy« pillanat, az olyan 
ötlet, amely nem is annyira a publikum 
szélesebb rétegének, mint inkább néhány 
kiválasztott » Kenner nek«. való. Holott a 
művészi erőnek ez a látszólag terméket-
len, elektromos kicsapódása alapjában 
véve nagyon fontos a filmcsinálás hala-
dásában. Ez teszi az egyéniséget, egy 
kép speciális becsét, aminthogy az em-
ber személyiségét főképpen titokzatos 
mirigyműktödésének sajátosságai jelen-
tik. De talán csak Gaál Béla rendezői 
természetének óvatos tisztességét jelenti, 



. . . a cselekmény középpontjában Kiss Ferenc áll1. Csorlos olyan, mint egy megelevenedett szobor 
CSORTOS GYULA. KISS FERENC ÉS SZIKLAY SZERÉNA 

(Foto Hirsch és Tsuk) 

hogy inkább megmarad a bevált for-
máknál és azon tökéletesít, ami már 
megvan, minthogy töretlen útra térve, 
megkockáztatná, hogy hibákat kell el-
követnie. 

Nekem a filmen, amelynek a tempója 
már sokkal sebesebb, mint az y>Uj föl-
desúr a-é, legjobban a komáromi kép tet-
szett. Igaz, hogy a regénynek is ez a 
legszénsavdúsabb része. A sok pompás 
epizódalak, néhány szép és reális hű-
séggel rendezett jelenet, olyan hemzse-
gést és életet adott itt a képnek, hogy 
az ember maradéktalanul örülhetett an-
nak, ami lát. Ezeknél a Ms tképçknél, 
Angliában sem csinálhatnának meg job-
ban filmre egy Dickens-regényt. Pedig 
mekkora Anglia és milyen kicsinyeli 
vagyunk mi, Magyarország. 

Az előadás középpontjában az Arany-
ember megszemélyesítője Kiss Ferenc 
áll. Milyen súlya van, milyen pompásan 
érti a filmet és még remekebb lesz, ha 
tovább is riöni fog egyénisége. Altató-
dala, amelyet a karján ringatott kis-
babához énekelt, talán az egész kép 
legfinomabb két perce. Mindjárt melierte 
C s o r t os Gyulát kell említeni, aki 
ezúttal nemcsak monumentális, hanem 
teli van elsodró energiával, mint egy 
megelevenedett szobor. Uray Tivadar 
Kriszfyán Tódor szerepében ugyanolyan 

kitűnő, mint volt az első Jókai-film in-
trikusában. P e t h e ő Attila » tapsosan« 
hal meg, nagyon jóízű Rózsahegyi 
Kálmán, filmre való, csinos figura 
B ás t h y Lajos, de Zátony Kálmán-
nak, V án do r y nak, Bihar y n a k. 
Fenyőnek, Szirmainak, Su g á r-
nak és Koroknaynak is szeren-
csés villanásai vannak. A nők sorában 
majdntm mindenki egyforma korrekt-
séggel állotta meg a helyét. Igen gyön-
géd Noémi volt E g r y Mária, drámai 
Athália M eze y Mária, kitűnő humorú 
Bmzovicsné S zikla y Szerén, egy 
parányi jelenetben nagyon is meg-
látszott Beöthy Lidia, F iizes s An-
na is mindent elkövetett Teréza mama 
nem nagyon hálás szerepében. Az új 
fölfedezett pedig, Kormos Márta, aki 
Timeát játszotta olyan szépen és olyan 
egyszerű eszközökkel csinálta meg né-
hány jelenetét, hogy a legnagyobb vá-
rakozással lehet tekinteni jövője elé. 

Az ember lelke igazán örül, ha nem 
kell kegyetlennek lenni egy magyar 
filmhez. És különösen ebben az • esetben, 
rihol a fejlődés szinte centiméterrel meg-
mérhető. Mert meg kell állapítani, hogy 
főleg a tempó, de sok más apróság dol-
gában is, dAz aranyember« jobb egy 
kalkulussal, mint amilyen az első Jókai-
film volt, a szintén nagysikerű »Uj 
földesúr«. 
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Tulajdonképpen, sohasem örül igazán az író annak, ha ameri-
kai filmgyár veszi meg a darabját. Ez azt jelenti, hogy a darab 
eltűnik a föld színéről — nem mondjuk, hogy nyomtalanul, mert 
valami marad belőle, néha az, amit az író nem akart beleírni és 

néha, ritkábban, egy-két ötlet vagy figura. Dehát történnek még 
csodáiki Holílywooban is. Előfordul, hogy a; darabot, amit megvet-
tek, ifel is használják. Ilyen csoda az »Érettségi«, Fodor László 
darabja. A szerző nem hit t a producernek, a)ki megígérte, hogy 
hű marad a,z eredieti szövegkönyvhöz, nem hitt a rendezőnek, 
aki kijelentette, hogy pontosan átérzi és követi az. író elképze-
léseit, nem îhitt a gratuláló táviratnak sem, amivel a film sze-
replői köszöntötték. Talá-n még akkor sem hitt a szemének, ami-
kor a filmet el/kezdték előtte vetíteni — néhány nappal a buda-
pesti premier előtt, egyediül az ő számára. A vetités végén a kö-
vetfkező kábelt küldte Hollywoodba: »Ez az első Fodor László-
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film, amelyikhez örömmel és büszkeséggel írom alá & nevemet. 
Fodor László.« 

Érdekes, hogy nemcsak a színdarabot követte a hollywoodi 
produkció, hanem a pesti előadás szereposztásához is ragaszko-
dott. Amikor a jogot megszerezték, a produkció egyik tagja be-
utazta Európát és minden színpadon megnézte az Érettségit. Az 
eredmény meglepő: a magyar szereposztás hollywoodi alteregoit 
választották. Tessék meggyőződni: 

A szerep: Budapesten: Hollywoodban: 
dr. Kulcsár István . . . . Somló István Herbert Marshall 
dr. Máthé Anna Mahay Margit Ruth Chatterton 
Sziaiay Klotild Vaszary Piri Constance Collier 
dr. Richtig Góth Sándor Frank Reicher 
Horváth Kató Muráti Lili Simone Simon 

. . . az »Érettségibben 
( F o t o T w o n t i e t h - C e n t u r y - F o x ) 



Stan és Pan 
az iker divatról 

Amerikában dühöng az ikerjárvány. 
A súlyos betegséget, amelynek legfőbb 
tünete a , kacagó, sőt kacagtató görcs, 
elkapták a népszerű kcmáktusoik, Stan ési 
Pan is. Tudniillik új filmjükben, a 
»Drága rokonaink«-ban ők is ikreiket 
jiálszanak. Itt következő párbeszédjüket 
•riporterünk jegyezite fel a Színházi Elet 
számára. Termesze tosen az ikerlázról 
beszé lget a k é t kómliikus. 

* 
Stan: 

Te Pan, én ma éjjel szörnyű álmot 
láttam. 

Hatalmas városban magánosan jártam. 
Rajtam kívül csupa egyforma, pár 

járt ott, 
Bolond, aki ennél bolondabbat látott. 

P a n : 
Mért? Stankám! Mi volt ott? iMit lát-

tál? Beszéld öl» 

Ily komoly úr mitől veszthette eszét el? 
Stan: 

Kísérteties volt! Egyforma arc, szem, 
száj, 

Ráléptem egy lábra, száz kiáltott fel: 
fá j ! 

Nőre kacsintottam, vissza száz 
kacsintott. 

Sehol nem láttam oly sok bolondot, 
mint ott. 

P a n : 
Te Stan, azt mondod, hogy csupa 

ikret láttál? 
Hisz akkor álmodban Hollywoodban 

jártál! 
S t a n : 

Hollywoodban? Leheti Erre nem 
gondoltam. 

Most már tudom. Persze! Hollywood-
ban voltam ! 

Hisz ott most a földből ikerházak 
nőnek, 

Most nem székszepilje, ikre van 
a nőnek, 

Pan (folytatja): 
A divat a várost most keresztül fonja, 
Mindenkinek van már ikertelefonja, 

S t a n : 
Hollywoodban mostan az a mondás 

jár ja : 
A részeg az ikret egy személynek 

lá t ja . . . 
P a n : 

így aztán, Stan pajtás, nincsen mire 
várni, 

Mivel egy személyben szinte szégyen 
járni, 

Stan és Pan (együtt): 
Ikerburieszket kell most nekünk 

cs inálni . 

A Stan és Pan pígp>«8sfának gyereke szüle 
tett. A bébi nagyon hasonlít a papéra . . . 

(Foto Meti*o) 



Lilian Harvey «s Willy Fritsch 
(Foto Ufa) 

JUUcu* Uawty, Uét Uà&assâça 

Két férjet kap Lilian Harvey ú j filmjében — ét 
mindkettőhöz hozizámegy, mégpedig egyszerre, anél-
kül, hogy bigáimiát követne el. Mentőikörülménynek 
kell számítani azt, hogy mindkettő szerelmi házias-
ság. 

Remek alapötletet bonyolít ki a film rendezője: 
Martin Pál, addig, amíg eljut ehhez, a megoldáshoz. 

Arról van szó, hogy egy newyorki milliomos 
lány eltűnik hazulról. Egy újság ' ró — Willy Fritsch 
— talál eigy leányt, akinek a személyleírása ponto-
san egyezik a milliomoslányéval. Még a:z anyajegy 
is ott van a vállán. (igaz, hogy ez hamis.) Ez a 
lány — természetesen' Lilian Harvey — az igazi 
milliomoslánynak adja ki magát. Nagyszerű sze-
mélyazonossági tanút is sízerez magáinak: a mil-
liomoslány apját, aki az ú j lányt sokkal kedvesebb-
nek találja, mint a valódit. Ami érthető; mert igaz, 
hogy mindkét lányt Harvey játssza — de a. szélhá-
mos szerepében bűbájos, a milliomoslány szerepé-
ben pedig ellenszenve^ igyekszik lenni. 

Ez a titka annak, hogy miért mehet kétszer 
férjhez Lilian a filmben. A milliomoslányt elveszi 
egy gengszter, a szélhámost az újságíró. Ezeknél 
mulatságosabb házasságokat még aligha kötöttek — 
legalább is filmen. 

Lilian Harvey nagyestélyiru-
hája »Házasságra ítélem* cí-
mű filmjében; a ruhát Buda-

pesten csináltatta 
(F»to Ufa^ 



Fo-

FILM 
COCTÄIL 

ÚJ CSATHÓ FILM I 
Plesz Ferenc, az »Űj ro-

kon«, »Csúnya lány« és 
»"Három sárkány« produce-
re, újabb három filmet 
csinál az új évben. Az el-
ső Csathó Kálmán vígjá-
téka: »Az én lányom nem 
oly am«. 
„CHRYSANTHEM RT." 
címmel új filmet írtaik a 
Dumaparti randevú szer-
zői: Kuhn Erzsébet, 
dor Sándor és Nóti 
Károly. Áprilisban 
kiészül el a Hun-
niában. 

Eleanor Powell, a Broadway Melody sztárja, új 
Filmjét próbálja, címe: Horn to dance — Táncra 

születtem. . . 
(Fo to Me t ro ) 

FILMRENDEZŐ LETT 
A KOMPONISTÁBÓL! 

Szlatinay Sándor, aiz Űj 
rokon, Köszönöm, hogy el-
gázolt, Edes mostoha és 
Három sárkány komponis-
tája, aláírta első filmren-
dezői szerződését. 

— Az első film, amelyet 
rendezni fogok, — mondja 
— a »Hetemként egyszer« 
című film. Perczel Zita, 
Kabos Gyula, Földessy Gé-
za, Vaszary Piri és Sala-
mon Béla játsszák a fősze-
repeit. Ha a programomat 
kérdezi, így felelhetek: »Jó 
filmet akarok csinálni«. 
Az a meggyőződésem, 
hogy a magyar (film köze-
lebb áll a színpadhoz, mint 
az élethez, holott el kel-
lene távolodnia a színpad-
tól és közelebb kellene ke-
rülnie az élethez. 

— A jó film titka sze-
rintem nem a pénzen és 
nagy kiállításon, hanem 

az ötletelken múlik. A tem-
póért sem kell külön fizet-
ni . . . Csakhogy nem a 
műteremben, egy perccel 
a felvétel előtt kelil meg-
tanítani a színészeket sze-
repeikre, hanem előre, ott-
hon kell velük próbálni. 

— Tulajdonképpen nem is 
én magam vetettem föl 
filmrendezésem ötletét. A 
Hunniában született meg 
ez a terv, mert ott tud 'k, 
hogy én az első naptól az 
utolsóig minden filmemnél 
ott vagyok a műteremben 
és tanulok. Négy magyar 
filmemnél négy magyar 
filmrendező mellett dolgoz-
taiíi; jártam Párizs, London 
stúdióiban és Hollandiá-
ban, ahol producer voltam. 
Amijt megtanultam, azt 
most' majd a magam mód-
ján felhasználom. Bemé-
lem, hogy a »Hetenként 
egyszer« után befogadnak 
a filmrendezők társaságuk-
ba. 

nugnézal. " i . " Hunniában .W* 
szült Lehár-íllmoperettet külön 

levetítették számára 
(Foto Művészfilm) 



A régi, kedves, szép időkben 
Mily egyszerű volt még a nővel, 
Karácsony estén boldog volt 
Egy albummal vagy legyezővel. 

Es boldog volt a gavallér is, 
Ki ezzel adóját lerótta, 
Ma hogyha autót hap a nő, 
Szól: No és hol az ezüstróka? 

HAMLET 
AMERIKÁBAN 

Amerikában nagy kon-
junktúrája van a Ham-
letnek. Egyszerre két tár-
sulat játssza: Az egyik 
együttes Philadelphiában 
tartotta meg a próbaelő-
adást, mielőtt Newyorkban 
bemutatta volna. A pre-
. ^er estéjén egy előkelő 
társasági hölgy hangosan 
megjegyezte:, 

— Igazán nem értem, 
hogy lehet egy darabot 
ma ilyen címmel előadni 

Ez viszont a másik tár-
sulattal történt, amely 
Chicagóban próbálta ki a 
darabot. Egy úr állt a ki-
ragasztott színlap előtt. 
Ahogy William Shake-
speare nevéhez ért, cso-
dálkozva felkiáltott: 

— Érde"kes! Ez még min-
dig ír?! 

LOVASRENDŐR SZILVESZTERI 
ÍR A T. A \ r n T A 

— Mondja, öregem, maga mióta ül itt? 
(Bio et Rae) 



SZEMÉLYNÉV-
ÜJITAS 

A személynévújítás-já-
ték újévre ikedves csat-
tanóval végződött. Bátta,-
széki Lajos, aki második 
kiadásban a Csekk London 
nevet nyerte, már törvé-
nyes ércfedezetet is kapott 
nevéhez, amennyiben 
megérkezett Londonból a 
20 fontos csekk (pontosan 
499 pengő és 65 fillér) 
Korda Sándortól. De Lui-
gink első számú ú j nevét 
(Bujbe Tarhás) sem hagy-
ta kiaknázatlanul. Bár 
nagyon megneheztelt 
miatta, mégis kivágta a 
Színházi Élet egyik szá-
mából és fölragasztotta 
egy szabályos névjegy-
kartonra. így : 

BUJBE TARHAS = 
BATTASZÉKI LAJOS 

A névjegyet aztán a tit-
kárkisasszony révén be-
küldte a főszerkesztőnek 
és néhány perc múlva mo-
solyogva távozott. A mo-
soly szerényen számítva 
is fölért egy húszpengős-
sel. 

U j nevek egyébként 
most már csak elvétve 
születnek. Grätzer József, 
a rejtvénykirály a Rätsel 
József nevet kapta, Kál-
mán Jenő ú j neve Edgar 
Poén, egy rádió-népdial-
énekest Felényi József-
nek hívnak, egy népszerű 
pesti életrajzírót Slemil 
Ludwignak. Ugyanez az 
úr még egy nevet kapott 
az újítóktól. Tekintve, 
hogy ő a Moulin Rouge 
sajtófőnöke, Camill Des-
moulins-nak is nevezik, 
míg a Parisien Grill fel-
tűnően kistermetű ujság-
írósajtóf önökét Pitigrilli 
r.éven becé-zik. 

ESKÜVŐ 
HOLLYWOODBAN 

I. filmsztár: Na-
gyon ideges vagy 
ma, drágám. 

II. filmsztár: Ért-
hető, kérlek. A vőle-
gényemnek ez az el-
ső esküvője. 

— Drágám, ne haragudj, de Marynek nincsen hócipője és 
gondoltam elviszem a postaládáig 

(London, Op.) 
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RANDEVÚ 

— Mondja, kedves, van valami programja 
1946 március 17-re? 

UDVARIAS FÉRJ 



EGYESSÉG 
Az új orvos így szól 
szabóhoz: 

— Nézze, ha már 
minden nap megjelenik 
a számlával, legalább 
a szomszédokra való te-
kintettel tegyen kötést 
a fejére. 

HOL ÉL JOBBAN 
A KUTYA? 

ISMERTETŐ JEL 

Pethes Sanyi és László 
Aladár beszélgetnek az 
utcán. Kutyabarát létük-
re természetesen arról be-
szélnek, hogy melyikük 
kutyájának van jobb 
sora? 

— Nálunk a kutya azt 
eszi, a,mit iml — mondja 
büszkén László Aladár. 

— Mi pedig rendszerint 
olyant eszünk, amit a ku-
tya szeret — mondja még 
büszkébben Pethes Sanyi. 

IGAZA VAN 
— Kérem, ön már há-

rom éve nem fizet ház-
bért! Elég volt! Nem 
maradhat itt tovább, 
mint lakó. . . 

— Miért olyan szi-
gorú? öt éve nem fize-
tek adót, de azért az 
adóhivatal még nem tö-
rölt ki az adófizetők 
lajstromából.. . 

(Catiéwte) 

— Fogadjunk, hogy ez a n ö l g y telefonos 
kisasszony! 

— Miből gondolod? 
— Mert azt kiáltottam utána, hogy »Hallo!« 

és nem fordult meg. } 

PECH! 

— Pszt! Hajlandó vagy velem éjfélkor megszökni? 
— Nem. 
— Miért nem? 
— Én vagyok a porkoláb. 

(Rie et Bac) 
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A HALHATATLAN ÚJSÁG 
Falus Ferencnek néhány hónappal ez-

előtt sajtópere támadt, amely kiegyezés-
sel végződött. Az ellenfél ügyvédje, 
Hajdú Miklós dr., a perköltség fejében 
azt kérte, hogy a szerkesztő négy évig 
küldje neki a lapját tiszteletpéldány-
ként. 

— Nem négy, hanem négyszáz évig! 
— mondta előzékenyen Falus. 

Az első tiszteletpéldány meg is érke-
zett az ügyvéd címére, a második és a 
többi azonban elmaradt. Az ügyvéd várt 
egy ideig, aztán ú j keresetet szerkesz-
tett és kérte kötelezni Falus Ferencet, 
hogy a törvényszék előtt tett ígéretét 
tartsa be. A bíróság helyt adott a kere-
setnek és 221.703/936. számú ítéletében 
kötelezte alperest, hogy lapját 399 év és 
51 héten át küldje el az ügyvédnek. 

Ezek szerint a Heti Újság az első ma-
gyar lap, amelynek élete egy hét híján 

/. - - • : V»:-* i'i ^ ^ ^ ^ ^ m 

ViocotimpUtML 
OTI-rendelôben 

— Nézze barátom, felírok magának 
egy szert. Ebből vegyen be minden órá-
ban egy evőkanállal. 

— Kérem doktor úr, legyen szíves fel-
írni egy órát és egy evőkanalat is . . . 

NYUGODTAN BESZÉLHET 
Kohn megjelenik egy társaságban a 

feleségével, aki nagyon gazdag, de rém 
csúnya nő. A szomszédja súgva meg-
kérdi tőle: 

— Mondja, hogy, tudott elvenni egy 
ilyen csúnya nőt, aki púpos is, sánta isf 

— Beszélhet hangosan, — mondja Kohn 
— süket is. 

ANGOL HIDEGVÉR 
A lord telefonál a barát jának: 
— Hallo kérlek, ne menjünk a klubba. 

Nálam sokkal kényelmesebb. 
Ebben a pillanatban berohan az inas: 
— Sir, a palota lángokban áll! 
— Hallo! Mégis csak menjünk a 

klubiba. 
KÖZGAZDASÁG 

A pesti mondain társaság egyik is-
mert, elegáns személyisége gazdag, idő-
sebb özvegyasszonyt vett feleségül. 

— Hogy vehetett el egy jóképű fiatal-
ember olyan idős nőtf — kérdezte valaki 
a társaságban. 

— Hja, — felelte a csípős nyelvéről is-
mert közgazdasági kapacitás — ha vala-
kinek sürgősen kell a bankó, nem nézi, 

, hogy mikor bocsátották ki. 
ARISZTID 

Arisztid meglátogatja Taszilóékat, 
akik fiatal házasok. A látogató tisztele-
tére behozzák az i f jú Taszilót is, aki 
mindössze féléves és rettenetesen böm-
böl. 

— Miért sír <a kicsike? — kérdi Arisz-
tid. 

— Mert fogakat kap. 
— No és nem akarja elfogadni? 

A sorozatot beküldte: 
Singer Gyulámé, Budapest. 

KEDVEZŐ PILLANAT 

— Szivein, itt vannak a töltények, amit el-
felejtetté! be tenni . . . /" Ol * 



A SZIGORÚ PORTÁS KELETEN 
Szállítóknak és hordároknak bejárat a hátsó kapun! 

(Esquire) 

A zongorista 
és a szerelem 

Írta ; KELLÉR ANDOR 
A rault hónapban az 

egyik pesti mulatóban 
táncolt egy kedves szőke 
angol lány. Talán fel sem 
tűnt volna, ha nem terjed 
el a hír, hogy az ismert 
kövér kómikus beleszere-
tett a premieren. Minden 
este ájtatosan nézte a 
táncosnőt. Egyik bécsisze-
letet a másik után hozat-
ta: estéről-estére részegre 
ette le magát. Még verset 
is ír t »Edmèe«-bez. Ez a 
vers kézről-kézre jár t a 
pesti éjszakában, ha a 
llrftxTAi. VAmilrna nem kÖ-

nyörögte volna le, még 
meg is jelent volna vala-
melyik lapban. Edmèenek 
lefordították a verset. Na-
gyon tetszett neki. Sajnos, 
csak a vers. A kövér kó-
mikus annál kevésbé. 

Egy vigasza volt a ké-
mikusnak. A kis táncosnő 
műsor után mindig haza-
ment. Nem maradt ott a 
lokálban. , j 

— Ez egy korrekt angol 
lány — magyarázta min-
denkinek a kövér kómi-
kus. — Megközelíthetet-
len. 

Harmincegyedikén, ami-
kor őnagysága már elbú-
csúzott mindenkitől a mű-
sor végén, világosították 
fel a kómikust, hogy nem 

volt egészen megközelít-
hetetlen Edmèe. A zene-
kar zongoristájával volt 
teljes hónapig flörtje. 

A kómikus elborulva 
ment oda a zongoristához, 
leült mellé és szinte sut-
togva kérdezte: 

— Mondja, milyen volt? 
. . . i^des vol t? . . . 

-j- Kicsoda? — kérdezte 
a zongorista. 

— Hát ő! Edmèe! 
— Edmèe, E d m è e . . . 

melyik is volt az? — mor-
fondírozott a zongorista. 
Aztán hirtelen ráütöt t a 
billentyűkre. — Nem ez 
volt a belépője? Paui-

pam-param-pam-para m? 
. . . Emlékszem . . . Nagyon „„ 
kedves lány volt. M 



Bölcskey Erzsébet: Tói 

pályázatunk a következő számtól kezd-
ve, hat héten át, külön pályázat-
tal is kibővül. A Svábhegyi Sza-
natórium igazgatósága ugyanis hat 
hétig tartó versenyt rendez amatőr-
jeink között olyan felvételre, amelyek 
a téli Svábhegy, vagy Jánoshegy vala-
mely részletét ábrázolják. A témát 
csábítóvá teszi a vidám sportélet, 
amely most a két hegyen folyik, az 
eredményességet pedig a kitűzött pá-
lyadíjak garantálják. Dr. Györki Béla 
igazgató-főorvos ugyanis három díjat 
tűzött ki: 

I. díj: Egy hétig tartó üdülés és el-
látás. 

II. díj: Négynapos üdülés és ellátás. 
III. díj: Kétnapos üdülés és ellátás a 

Svábhegyi Szanatóriumban. 
Ezzel párhuzamosan, persze, a régi 

felvételek mellett tovább folyik a Szép 
az Élet pályázat is. Az e heti első dí-
jat, a Színházi Élet Boltjába szóló 
10 pengős utalványt Rötzer H. nyerte 
»Téli öröm« című felvételével. A töb-
biek díszoklevelet kapnak. 

Rötzer H.: Téli orom 
• jgu.&i&t. v 

Mean! G.: Ahol örök a ho 

Erdődy Mihályné: Keresztút 



elborította a régi családi csipkékből ösz-
szeállított gyönyörű menyasszonyi fátyol, 
Tisza József gróf és Rudnay Gyula ve-
zették az oltárhoz. XJtánuk következett 
a botos násznagy, Rakovszky Iván, a 
két pálcás úr, Lázzáry Piero és Man-
fréd. Ezután következett a vőlegény, 
Tisza Lajos Kálmán gróf, karján Edels-
heim Maritta grófnővel és Tisza Jolán 
gráfnővel. Majd a koszorúslányok jöt-
tek vőfglyeik karján. A koszorúslányok 
sattirozott rózsaszínű tüllből készült toa-
lettet és rózsaszínű tüllel díszített filc-
kalapot viseltek. Edelsheim Gyulai Ili 
grófnő Rudnay Andrással, gróf Tekey 
Mária gróf Bethlen Pállal, gróf Teleky 
Margit Rudnay Bélával, gróf Ambrózy 
Erzsébet gróf Teleky Péterrel, báró 
Bornemissza Anni gróf Wenckheim 
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A ZSERBÓ-BÓ-BAN 
— Mit tudtok ti ang>yalom Tisza Ist-

ván unokájának és Rudnay Szidnak es-
küvőjérőlf 

— A budapesti esküvőt, illetőleg ál-
dásosztást megelőzte egy egyházi esküvő, 
amelyet Edelsheim grófék felsőelefánti 
birtokának kegyúri templomában tar-
tottak meg. Ezen az esküvőn a családi 
körön kívül a szomszéd birtokosok, az 
Aptponyi és Keglevich grófék jelentek 
meg. A budapesti esküvőn a tizenkét 
koszorúslányon, a hatvanöt személyből 
álló násznépen kívül a magyar arisz-
tokrácia színe-java megjelent. A hosszú-
uszályos ezüstlamé toalettbe öltözött 
menyasszonyt, akinek taolettjét teljesen 

Itj. írói Tisza Kálmán és Rudnay SBia &aMágOt kStóttÜ0 

T Á R S A S É L E T 
SZERKESZT I : 

|ÍE N D R Ő D Y B É i M 



A MENYASSZONY ÉS A KOSZORÚSLÁNYOK 
Teleky Mária grófnő, Teleky Margit grófnő, Tisza Jolán grófnő, Edelsheim—Gyulai Ili grófnő, 
Rudmay Szia T sza Lajos Kálmán gróf menyasszonya, Ambrózy Erzsébet grófnő, Wenckheim 

Otty grófnő és Edelsheim Mária grófnő 
(Foto László) 

Györggyel, gráf Wenckheim Otti Nagy 
Gyulával. Az egyik örömanyát, Edels-
heim Gyulai Lipótnét idb. gróf Tisza 
Kálmán vezette. A másik örömanya, Ra-
kovszky Istvánné Rudnay Egyed karján 
jelent meg. Gróf Tisza Györgyné Edels-
heim Lipót gróffal, gróf Almássy De-
nise Tisza György gróffal haladt a gyö-
nyörű nász/menetben. A fényes esküvőt 
nagy ebéd követte a Park-clubban, amely 
után a fiatal pár rövid nászútra Bécsbe 
utazott. 

— Most hadd suttogjak el én két hí-
men hírt, amelyeknek nagyon fogtok 
örülni, angyalom, az egyik, hogy zá-
bori Záborszky Rezsőék leányát, Ellyt 
december 20-án vezette oltárhoz i f j . 
Krayer-Krausz Arnold s az esküvőn 
rengetegen jelentek meg, hogy gratulál-
janak és örüljenek a rokonszenves fia-
tal párnak, a legszebb menyasszonynak. 

— No, és a másik hímen hír? 
— Már a múltkor jeleztük, de akkor 

csak nevek nélkül, szép hegedűszóban. 
Tehát ugyancsak december 20-án vált 
nyilvánossá egy hivatalosan megtartott 
eljegyzési vacsora keretében, hogy Gordon 
Esztert, néhai Gordon Róbert és felesége 
Bochkor Ziza leányát eljegyezte i f j . 
Koós Ödön, Koós Ödön kereskedelem-
ügyi államtitkár és felesége Bókay Edit 
fia. Miután valószínűleg kevesenh tud-
ják, hogy Gordon Eszter azonos Gordon 
>Puli«-val, dz életben utoljára mégegy-
szer kimondjuk a becéző nevét, azért 
utoljára, mert az eljegyzési vacsorán 
elhatároztatott, hogy ezentúl »Puli« név 
helyett a komolyan zengő »Eszter« név 
viselendő. Akár Puli, akár Eszter, — 
az érdekes, karcsú és fehéren szőke 
menyasszony egyik legkedvesebb i f j ú 

Ifj Koos Odon es Gordon Eszter jegyesek 
(Angelo foto) 

hölgye a budapesti előkelő társaságnak. 
Apja, néhai Gordon Róbert, a Déli Vas-
út és a Dunagőzhajózási Társaság el-
nökver érigazgatója, három üveg kincset-
érő rajnai bort tett félre még életében, 
hogy etet majd a legkisebbik lánya el-



be a soit. December 13-án a BLKE teá-
ján gyűlt össze a fiatalság, 15-én Her-
czegh Ernő és felesége rendeztek nagy-
szabású estélyt, 19-én Forster Gyuláék-
nál, Phillipovich Viktoréknál, Lencz 
Albinéknál voltak estélyek és teák. Lan-
desmann Lászlónénál remekül sikerült 
háormszázszemélyes teaest volt a sze-
gény gyerekek karácsonyi felruházására 
s volt még néhány kisebb-nagyobb és 
részben jótékony karácsonyelötti össze-
jövetel, azonkívül egy pompásan sike-
rült vadászat Gödöllőn, amelyen a kor-
mányzón kívül a fiai, továbbá Károlyi 
Viktor ég Gyula grófok, Bornemisza 
Géza, Szabó Károly, nemeskéri Kiss 
Géza stb., stb. vettek részt. Az' első na-
pon 701 darab vad került terítékre, a 
második napon 795. Isaszegtől Kerepesig 
vonultak a vadászok, a téli álmát alvó 
táj csendjében szakadatlan durrogtak a 
puskák, csak maga az erdei hajtás, négy 
kontrahajtással 146 darab fácánkakas 
halálát jelentette. Egyébként ugyancsak 
nagy vadászat volt Wenckheim Lájos 
gróféknál Dobozon, amelyre számos kül-
földi vendég volt hivatalos december 
19-én és 20-án. 

— No, és az elmaradhatatlan pletykál 
— Csak egészen röviden említjük, hogy 

az egyik legragyogóbb pesti karácsotiyfa 
alatt szenzációs eljegyzés történt, amely 
azonban még nem nyilvános, családi 
gyász miatt. A házikisasszony iránt már 
régebben érdeklődött egy fiatal úr, akit 
a szülők meghívtak az ünnep-estre s 
aki — csodálatos módon — minden 
ajándék nélkül érkezett. A lányt bán-
totta a dolog s meg is kérdezte a fia-
talembertől: hát magától nem kapok 
semmit? Épp ott álltak a karácsonyfa 
alatt a fiatalember mosolyogva letépett 
a fa ágáról egy aranyszállal odakötözött 
száloncukrot s azt mondta, átnyújtva a 
cukrot: — fogadja szívesen! A lány dü-
hösen bontotta ki a szaloneukort a színes 
papírburokból s a puha cukormasszába 
— nini! — két karikagyűrű volt rejtve, 
az ö két gyűrűjük, névvel meggraví-
rozva. Kell ennél szebb karácsony? — 
À dieu! 

jegyzésén isszák meg. A félretett s azóta 
híven őrzött bor közben húszesztendős 
lett, aki félretette, már nem érhette meg 
az örömöt, hogy ott legyen, mikor fel-
nyitják a három pókhálós üveget az 
ünnepi alkalomból. De a felhők magas-
ságából biztosan meghatottan és elége-
detten tekintett alá, látva, hogy a kis-
lányén egy derék fiú karján indul el a 
boldogság országútján... 

— Minden örömünk az i f j ú páré! No. 
most halljuk, mi újság a magánestélyek 
frontján? 

— Az elmúlt héten a Sarudy Istvánék 
vacsorája dicsekedhetett a legnagyobb 
sikerrel. Erről beszéltek a legtöbbet, 
ezen voltak jelen a legtöbben, számsze-
rint százötvenen. Tíz pompásan terített 
és díszített asztal várta a vendégeket a 
Gellértszálló márványtermében, Sarudy 
István és felesége, Lin gel Klári iga~ 
szeretettel fogadták az érkezőket, akik 
között a legszebb asszonyok jelentek meg 
csodálatosan szép toalettekben. Hajnali 
félötig tartott a vacsora. A Sarudy-
vacsorán kívül december 12-én Govrik 
Ákos és felesége adtak teát leányuk 
tiszteletére, ugyanazon az estén Lonkay 
Gabi tiszteletére volt százhúszszemélyes 
házibál és Reichardt Emilék teája zárta 

Kartal István, a Magyar Nomzeii Bank tiszt-
viselője és Friess Herta (Wien) házasságot 

kötöttek 

Balogh Lajos, Magyarország távolugróbajnoká-
nak és Kael Anna testnevelési főiskolai tanár-

nőnek esküvője 
(Schäffer foto) 



Sport koktél 
Januárban lesz 16 éves 

Szilvássy Márta, kisasz-
saony. Először mint csoda-
gyermek tűnt fel az ús»ó-
sportban, aztán teniszben 
és síelésben aratott siíhert. 
A. gyermekúszóból íi^agy 
tetteikre hivatott sportlady 
lett! Felfedezték! Szilvás-
sy Márta januárban az if-
júsági bajnakságban indul 
először mint »felnőtt«. Zel-
kó József síbajnok növen-
déke. Játszi könnyedséggé * 
kezeli a teniszmkettet is 
és »forhendjeit« bármelyik 
férfiteniszező is meg-
irigyelhetné. Vívásban azt 
mondta róla Eckl Viktor, 
a kiváló amatőrtréner, 
hogy rendszeres tréning 
után a jövő — Elek Ilo-
nája. Az ostrom a mégy 
sportágban most kezdődik. 
Az egész vonalon nagy ̂ fej-
lődés előtt áll a magyar 
női sport, amelyben Szil-
vássy Márta, az ú j sport-
csillag igazi »sportkok-
tél«. 

(Angelo foto) 



Női hadsereg;. Csukay Livia »örmes 

VUÍlt 
Ki igyon a vízijpóló kupából! Ezért 

versengett a vízipóló íkupa-döntő mér-
kőzésen a MAC és a5, UTE. Egyelőre a 
fedett uszoda vizét kóstolták meg. Aztán 
úgy látszott, hogy a MAO szerzi meg a 
kupát, de megjelent újpesti magányá-
ból Németh János s amint gólkirályihoz 
illik, kiragadta, Taries kezéből a kupát 
és hazavitte Újpestre. 

• 
Szép sportestét rendeztek a női vávók. 

Száz Elek Ilonának volt a premierje a 
főposta épületében' levő tornateremben. 
Az elegáns Hámori-Biró Pálné,< a rend-
kívül szimpatikus Szilaveczky Lajos dr., 
az udvarias Zöld Ferenc dr. s a buzgó 
Szenes Miklósné voltak a vezetői ennek 
az estnek. 

Megtört a jég. Botond Györgyi tehet-
ségével döngette az idei első verseny 
»kapuját«. A 

•« és Szenes Miklósné a »kapitány« 

Szilassy Nadinka nem indultak a viada-
lon. És mégis forró, pompás küzdelem 
fejlődött ki. Botond Györgyi, a bajnok-
nő Évi buga, olyan keringőt lejtett a 
jégen Gounod Fa-ust jártaik muzsikájára, 
amellyel a híres külföldi jégbalerinákat 
is feledtetni tudta. Nem csoda tehát, 
hogy a pompásan felkészült és ugrásai-
val Sonja Hennie arányok felé haladó 
Erdőft Klári a szabadon választott gya-
korlatokban már nem tudta követni 
Györgyit, alki megnyerte a versenyt. • 

A budapesti futballpályák kapui zárva 
vannak. A csapatok egyrésze külföldön 

Székely—Körmöczy Zsuzsi univerzális sportte-
hetséff Santelli Italoval vív 

(Pálbázy fotók) Hámori vívókat. Mel-



Botond Györgyi nyerte az idei eisö műkor-
csolyázó versenyt 

(Laub Juci foto) 

turázgat. a másik része téli pihenőjét 
tar t ja . A Ferencváros Lisszabonban, a 
Hutngária Máltában, aa Újpest Algírban 
tölti a karácsonyi ünnepeket és a Szil-
vesztert. A Ferencvárosit attól óvták, 
hogy lisszaboni ú t juk alatt ne kapjanak 
»spanyol náthát« és ar ra biztatták őket, 
hogy szomorítsák el a vígtan dudáló 
portugálokat. A Hungária »máltai lova-
glókkal« kerül össze, tengerészeik és gya-
logosok, tüzérek és civilek játszanak a 
kék-fehérek ellen. Sok ágyú dörgött, már 
Málta-szigetén, de a Hungária bomba 
góljai »dobhártyiaroepedést« idézték elő. 

Boldog új évet jósolnak a magyar 
sportnak-, sporteseményekben gazdag 
lesz 1937. Sor kerül az utánpótlásra, sőt 
a legfiatalafbbakra à», mert a irégi gtárda 
lassanként visszavonul a porondról aiz 
otthonlába. Családot alapít a világbaj-
nokok kara. Jekelfalusy Piller György 
felesége, Mudün Ilonka egészséges kis-
lánynak adott életet, Bárány Istvánék 
kislánya m'ár a Várba jár sétálni, a 
Homonnai-Szőke háaaispár kislánya a fe-
dett uszodában t a r t j a tréningjeit, Ha-
lasy Olivér f i a egyelőre a kádban ké-
szül a vízipólóra s itt van Benedekné 
Stieber Lotti fia. aki rövidesen a jégen 
jut »nagy szerephez.« 

HimjenMrek keringenék a sport vilá-
gában. Az ú j esztendőben három esküvő 
lesz a BÍBlTE-ben, három az NTE-ben, 
kettő a BTC-ben, nyolc menyasszony 
szerepel az FTC különböző szakosEtá-
lyaiban, hét menyasszony van atz MTK-
ban és nősül az UTE atlétikai szakosz-
tálya. Mindenütt béke és sízeretet, csak 
a sportdáplomácia harcol s a vezetőik 
külön meccseket vívnak a zöldasetalruál. 
De majd, ha, Szilveszter estéjén elüti az 
óra a tizenkettőt, a sport birodalmában 
isi őstsintén mondják egymásnak: Boldog 64 Erdős Klári a verseny második helyezettje 



oTZÍN-WAZI 4-1ÊT 
Util U&z cuz eíf év? 

Január 1-én kezdődik a színházak második félideje. Végigkérdeztük a pesti 
színházak igazgatóit, mit tartogatnak újév utánra? Mint ebből a két intervjúból 
kiderül, a közönség ismét eseményekben gazdag stzezán elé néz. Itt adjuk a két 

riport eredményét. 

A NEMZETI SZÍNHÁZ első nagy pre-
mierje az ú j évben Bónyi Adorján »Hó-
dítás« című darabja, Bajor Gizivel a 
főszerepben. Utána, még el nem döntött 
sorrendben színre kerülnek: Móricz 
Zsigmond: »Boszorkány«, Bibó Lajos: 
»Úrhatnám szomszédasszony«, Babay 
József: »Postaszekrény«, Ortner: »Beet-
hoven«, (Kiss Ferenccel a címszerep-
ben), Lee: »Rembrandt« (a címszerepet 
Csortos Gyula játssza), O'Neil: »Ame-
rikai Elektra«, Salacrou: »Arrasi isme-
retlen« és Jost: »Thomas Paine«. Há-
rom nagy repríz is lesz: Csongor és 
Tünde, a centennáris év harmadik rep-
rezentáns darabja, Németh Antal ú j 
rendezésében, Jaschik Almos ú j díszle-
teivel. Zilahy Lajos: »Hazajáró lélek« 
című darabja, melyet a szerző átdolgo-
zott. A reprízen is Bajor Gizi játssza 
a főszerepet. »Othello« Kiss Ferenccel. 

AZ OPERAHAZBAN Német Mária, 
Helge Roswaenge, Gyenge Anna, Mül-
ler Mária, a fiatal Jussi Björling és 
sok más világhíresség fog vendégsze-
repelni. Áprilisban Dohrowen megint 
dirigál. A közelmúlt idők egyik gyö-
nyörű magyar operettje is karriert 
csinál: Jacobi Viktor »Szibil«-íe átdol-
gozva és újra hangszerelve kerül 
színre. Márciusban bemutatják Verdi 
»Simone Boccanegra« című operáját. 

Bemutatásra kerül Gluck y>Iphigénia 
Auliszban« című operája is. Két magyar 

szerző is szerepel az Operaház műsor-
tervezetén: Gróf Eszterhám Ferenc, 
akinek a »Szerelmes levél« című egy-
felvonásosát és Dévényi Imre fiatal ze-
neszerző, akinek »Cseresznyevirág« cí-
mű egyfelvonásosát mutat ja be első ze-
nei színházunk. Néhány ballet is elő-
készületben van. így Lajta László: 
»Lysistratá«-ja, Stravinszky: »Sacré du 
printemps« és Miklós Albert: »Tükör« 
című táncjátéka. 

A VÍGSZÍNHÁZ műsorának egyik ér-
dekessége az Erdélyi Szépmíves Céh 
drámai ciklusa lesz. A magyar szerzők 
közül Hunyady Sándor, Csathó Kálmán, 
Szép Ernő, Bus Fekete László kerülnek 
színre. Valószínűleg Molnár Ferenc ú j 
darabja is. A külföldi újdonságok kö-
zül a Vígszínház megszerezte előadás-
ra: »Viktoria Regina«, »Madame Bo-
vary« és Denis Amiel: »La Liberté« 
című darabját . Természetesen ezek a 
darabok nem mind a Vígszínházban, 
hanem esetleg a testvérszínházakban, a 
Pesti és a Royal-Színházban jutnak szó-
hoz. 

A MAGYAR SZÍNHÁZ ú j szerzőt avat, 
Székely Júliát , akinek a »IX. szimfó-
nia« című darabja kerül bemutatásra. 
A magyar szerzőket Zilahy Lajos és 
Zsolt Béla képviselik. Vaszary János 
fordításában bemutatnak egy francia 
vígjátékot is Honthy Hannával a fő-
szerepben. Impekoven (Niddi Impeko-

KÉT 
Fényes Kató, Fényes Lajos dr. orvos leánya, 
15 éves, Pünkösty Andor tanítványa, a Royal 
Színházban szubrett-szerepet játszik. Máris 
kétéves szerződést kapott a Belvárosi Színházba. 

(Laub Juci foto) 

ölyvedy Zsófi, a Vígszínház tagja, 20 éves, 
három éve szerepel színpadon, Sziklay Jenő 
felfedezése, azóta Szegeden játszott. Színész-
gyerek. Édesanyja Garamy Jolán szegedi szí-
nésznő. Földes Imre darabjában mutatkozik be, 

(Várkonyi Foto) 



ven öccse) zenéjével kosztümös vígjá-
ték is szerepel a műsortervben, eíme: 
Koncert az udvarnál. 

A MŰVÉSZ SZÍNHÁZBAN is s zerzőava-
tás lesz. A debütáns; dr. Bihari László 
orvos, a darab címe: »£rj Élet«. Bihari-
nak ezenkívül még egy darabja van le-
kötve, ezt Halász Imrével együtt írta. 
A szezón második felének szenzációja a 
»Liliom« felújítása lesz. Ezeken kívül 
még egy bemutatót terveznek, Gina 
Kaus: »Rossz leányok« című darabját, 
Bulla Elmával és Hettyey Arankával a 
főszerepekben. 

A BELVÁROSI SZÍNHÁZ b e m u t a t j a 
Kosztolányi Dezső »Édes Anná«-ját 
Bulla Elmával a főszerepben. A másik 
nagy Bulla-szerep az »Elza kisasszony«. 
Kollár Béla új, fiatal szerző »Millió 
pengő« című darabija Bulla—Páger— 
Mezey szereposztásban kerül bemuta-
tásra. Külfödi darab a »Firma«, nagy 
Páger-szerep lesz. 

AZ ANDRÁSST-ÜTI SZÍNHÁZ fe lú j í t ja 
Heltai Jenő Tündérlaki 'lányok című 
darabját, átdolgozott formában. Még 
egy miagyar újdonsága lesz az And-
rássy-útinak, Zágon István »15 éves ta-
lálkozó«- ja, Honthyval a főszerepben. 
Itt csak egy külföldi szerző kerül be-
mutatásra, Hunter, akinek »Minden jog 
fenntartva« című darabja a főszerepben 
Törzs Jenővel kerül színre. 

A VÁROSI SZÍNHÁZ i g a z g a t ó s á g a re-
méli, hogy a »Hulló falevél« a szezon 
második felének nagyrészét ki fogja 
tölteni. Ezt követi Kálmán Imre »Jose-
fin« című operettje, Bokor Margittal a 
főszerepben. Még egy operett kerül 

színre, Skarlát Gyula és Kristóf Ká-
roly »Macskazene« című új darabja, 
Eisemann Mihály zenéjével. Kora ta-
vasszal a Denevér reprize az esemény, 

(Reinhardt felfogásában. Szenzációsnak 
Ígérkezik a párizsi Opera Comique pesti 
debüje. — Ezenkívül Gigli, Kiepura és 
Müller Mária vendégjátékára számítanak. 

KAMARA SZÍNHÁZ: Amíg Zilahy Irén 
Pesten van, minden este az »úrilány 
szobát keres« kerül színre. A szezon 
második felétien is csak magyar szer-
zők, Brodszky Miklós, Eisemann Mi-
Ihiály és Nagypál Béla operettjei kerül-
nek bemutatásra. 

A TERÉZKÖRÜTI SZÍNPAD Muráti Lili 
és 1Somlay Artúr vendégszereplésére 
készül László Miklós »Vén szamár« 
című darabjában. Nóti Károly: Sabinné 
elrablása című bohózata is sorra kerül, 
természetesen ezeket 8 darabokat nagy 
kabaré-műsor kíséri Tavasszal Fritz 
Grünbaum és Wiesenthal vendégszerep-
lése lesz esemény. 

BETHLEN-TÉRI SZÍNHÁZ b e m u t a t j a 
Meiler Rózsi: »Aranylapda«, Terstyán-
szky: »Kakuk Marci«, Giradoux; »Ju-
dit«, Kennedy: »Ne hagyj el«, Lope 
Vega: »Donna Juanna«. Niewirowics: 
»I love you« című darafcgát. 

A PÓDIUM-KABARÉ a szezón második 
felében: Heltai Jenő, Szép Ernő, Nagy 
Endre, Ernőd Taanás, Békeffi István, 
Stella Adorján darabjait fogja játsza-
ni. Az új szezón legnagyobb érdekes-
sége az erdélyi költők dalciklusa lest. 
Azonkívül a »Pinguineki című, revű-
szerü képsorozat. FARAGÓ BABA 

Ml Mot az ÉG 
felvonás eUtt? 

írták: 
Btkeffl István 6a 

Stella Adorján 
KoUerits-cég fogalom 

Budapesten. A legelső fér-
fidivatüzlet. Itt dolgozik a 
kis Kollár Kató. ö írja a 
felszólítóleveleket az adó-
soknak. De hiába, senki 
sem fizet. A gavallérok 
csak rendelnek, de amikor 
fizetni kell, mindenféle ki-
fogásokkal halasztják a 
fizetést és a pénzbeszedő-
iket is elküldik. A cég 
bajba jut, leépíti a tiszt-
viselők egy részét és az 
első bélistások közé kerül 
Kollár Kató is. Főnöke 
nem szívesen küldi el a ked-
ves lányt, hanem felajánl-
ja neki, hogy próbáljon ő 
inkasszálni. Kató vállalja 
a nehéz feladatot és most 
már ő megy az urakhoz 
a számlával. Kezdődik a 
darab. 

Sárga Ibolya, a sok hírlapi 
vihart látott Sárga Ferenc dr. 
húga színésznő lesz. Rózsahe-
gyi Kálmán iskolájában ko-

mikának készül. 

IMttlzelSf 
felvonás elölt? 
írta: Földes Imre 

Szcp augusztusi csillag-ián-
gos este a Duna felelt. Nagy-
ban áll a tánc a Horányi-
csárdában. 

Két testvér, — Fehér Ibi és 
Fehér Vall — látható lámpa-
lázzal vesz részt a mulatozás-
ban. Először vannak távol 
hazulról — vikenden. Ibi ud-
varlója: Turóczy Gyuri, a kis 
Vali lovagja: amannak az öcs-
cse, Turóczy Péter. Kilenc óra 
tájban egy karcsú kétevezős 
csónak indul' el Horányból a 
Duna vize fölött. Rajta & két 
testvér, Ibi és Vali és a két 
fivér: Gyuri ós Péter. Nagy 
csöndek, nagy hallgatások, kis 
szivekben halk sóhajtgatások. 

A szerelem úszik a vizén 
Horányból Pest felé . . . 

Otthon Fehér Albert úr, 
nagyvállalkozó, várja haza a 
lányait az első csónaktúráról, 
az eteő vikendről, az első fel-
ügyelet nélkül, fiúkkal töltött 
vasárnapi kirándulásról. És 
nézi az óráját: tiz órai . . . ne-
gyedtizenegy . . .féltizenegy . . . 



V-4 I g 

Gerffelyíly Gábor, a »Sorsdöntő 
csók« című nagysikerű regény 

szerzője. 
mi-ltav 

Kapossy Kató, az ismert magyar színésznő nagy sikerrel 
szerepel Brüsszelben. Műsorának főattrakciója a magyar dalok 

(Foto Nova) 

A Színművészeti Akadémia 
vizsgaelőadásán Kormos Márta 
és Szabó Sándor a »Három 

testőre-ben. 

Vidéki Színházi Hét 
Szegedi Színház: Két be-

mutató volt a héten. Az 
egyik »A virágzó asz-
saony« Erényi Betekével 
Makay Margit szerepéiben. 
Murláti szerepét Mészáros 
Aigi játszotta. A másik a 
»Sok hűhó Emmiért«. 
A jövő hétéin Darvas Lili 
vendégszerepel. PéMeken: 
Dénes Gyula és Sally Gé-
za »Marika huszárja« cí-
mű zenés vígjátékát mu-
tatták be. 

Nagykanizsán és Szom-
bathelyen a »Magyar Ko-
média Kamaraszínház« 
Molnár: »Nagy szerelem« 
és Fodor: «Érettségi« című 
darabjai t adja elő. 

Rákospalotán mutatko-
zott be az »Angyalt vet-
tem feleségül« c. darabbal 
Tunyoghy Pál társulata. 

Miskolc : December 23-án 
muta t ja be a Színház Szi-
lágyi— Eisemann operett-
jét, a »Meseáru ház«-at. 

A SLÁGER 
Zilahy Irén belépője az Úrilány szobát keres 

című operettben, egyúttal a darab slágere is. Szöve-
gét Kulinyi Ernő ír ta Zsigmondy Pál zenéjére. A 
refrén így hangzik: 
Úrilány szobát keres finom úri háznál, 
Komfortos és kellemes szerény kis szobát, 
Hol a gazda» jellemes, mert csendes a háztáj, 
Annyit mond csak, kisztihand, s már ballag tovább. 
Mert mit ér a kényelem a jó puha párnán, 
Ha megöl a félelem s minden héten egyre-másra 
Hirdethet netán, hogy: 
Úrilány szobát keres finom úri háznál, 
Komfortos és kellemes szerény kis szobát. 

Aíkik a számot Zilahy Irén elragadó előadásában 
hallották, megesküsznek, hogy nemcsak az operett. 



Tristan Bernard viccel... 
A l'art pour l'art tréfacsinálók korszaka kihalóban van, az élet lassan elveszti 

egykori kedélyes mosolyát. Ezért van kétszeres becsülete az olyan humoristának, 
aki nemcsak az íróasztal mellett, de az élet minden kontaktusára rögtön szikrázni 
kezd. Ennek a művészfajtának legragyogóbb képviselője a francia Tristan Bemard. 
Nevét nálunk is jól ismerik, »Kis kávéház« című darabja színpadon is, filmen is 
sikert aratott. Tristan Bernard a villámriposztra berendezkedett francia szellem 
bajnoka. Ezernyi tréfás történet kering róla. Ezekből gyűjtöttünk össze itt egy 
csokorravalót. 

Tristan ISernard imaa-
ja, ha felismerik és 
összesúgnak, hogy: »itt 
van Tristan Bernard«. 
Sétál az utcán. Az egyik 
üzlet ajtajában ott áll 
a főnök. Amikor meg-
látja a közeledő szakál-
las urat, megszólítja. 

— Alázatos szolgája, 
örülök a rendkívüli 
megtiszteltetésnek! 

Tristan Bernard mo-
solyog, tetszik neki a 
dolog és bemegy az üz-

letbe. MÜkereskedés 
volt. Vásárolt egy szob-
rot. 

— Küldje el a laká-
somra — mondta. 

A kereskedő sugárzó 
arccal tette el a pénzt 
és az író felé fordült: 

— Szabad kérdeznem, 
milyen névre? 

A MEGHÍVÁS 
Tristan Bernard nem 

szeret idegen társaság-
ba járni. Egyszer va-
laki nagyon szerette 
volna, ha a kitűnő szer-
ző megtiszteli látogatá-
sával. Felhívta telefo-
non. 

— Tristan Bernard 
úr? 

— Igen, én vagyok. 

68 

— It t X. Y. beszél. 
Ma délben néhány iro-
dalmi kitűnőség lesz 
nálam és van szeren-
csém önt is meghívni 
ebédre. 

— Sajnos, nem tudok 
elmenni! 

— Miért? Talán nem 
ér rá? 

— Ráérek, csak nem 
vagyok éhes. 

A JÓ BARÁT 
A világhírű humo-

rista egyszer súlyosan 
megbetegedett. Három 
hétig feküdt egy sza-
natóriumban. Aztán 
meggyógyult ás orvosi 
rendeletre sokat kellett 
sétálnia. 

A Bois de Boulogne-
ban sétál betegsége 
után Tristan Bernard 
és találkozik egy jó 
barátjával. 

— Tristan — kiál t ja fe-
lé a jó barát —te még 
élsz?! Azt hallottam, 
hogy meghaltál! 

Az író dühösen né-
zett rá, majd így vá-
laszolt: 

— Amint látod, még 
élek! De te gazember, 
nem jöttél el a temeté-
semre! 

BÉRKOCSI 

Színházi tárgyalása 
volt új darabjának elő-
adásával kapcsolatban 
egyszer Tristan Ber-
nardnak Párizs környé-
kén. Dolgozott, elnézte 
az időt. Lesietett az ut-
cára és odaintett egy 
lovas bérkocsit. 

— Siessen, — mondta 
a kocsisnak — mert 
sürgős dolgom van! Ha 
idejére odaér, borrava-
lót kap. 

Rozzant gebe volt a 
kocsi előtt, alig tudta 
húzni a konflist. Ide-
oda döcögött, meg-meg-
állt, felment a járdára, 
nyerített, végül is be-
fordult egy zsákutcába 
és — lefeküdt a földre. 

Tristan Bernard bő-
szülten nézte, ctztán 
nyelt egy nagyot és ezt 
kérdezte a kocsistól: 

— Mondja, más kunsz-
tot nem tud ez a ló? 

A HIÚ EMBER 



KOKTÉL PARTI 
Követségi koktélparti. 

Egy arisztokrata hölgy 
odamegy Tristan Ber-
nardhoz. 

— Uram! Ön a szel-
lemes ember ma még 
nem mondott »semmi 
jót.« 

Bemard a s z a k á l l á t 
simogatta és így te-
lelt: 

— Eddig semmi okom 
nem volt rá! 

A SZAKÁLL 

AZ ÖZVEGY 
Irodalmi * társaság. 

Minden meghívott meg-
jelent, csak egy kis szí-
nésznőt várnak még. 
Másfél óra késéssel ér-
kezik oda. Talpig gyász-
ban! 

— Mi történt vele? — 
kerdezi Tristan Ber-
nard. 

— özvegy. Két hónap 
óta — feleli a háziasz-
szony. 

Tristan Bernard rá-
néz az ú j vendégre, 
majd ezt kérdezi: 

— Ki halt meg? 
A DIZŐZ 

OLVASÓ-SZOBA 

Az egyik párizsi 
színházban izgalom-
mal várták Tristan 
Bernard-t, akinek 
legfrissebb vígjáté-
kát tűzték ki legkö-
zelebbi újdonságnak. 
Senki nem ismerte a 
darabot. Az igazgató 
és főrendező sem és 
felcsigázva beszél-
gettek a várható hu-
moros jelienetekről. 

Már ott ülnek a 
színpadon valameny-
nyien, amikor meg-
jön a szerző, hóna 
alatt a kézirattal. 

Halljuk! Halljuk! 
Mindenki feszülten 

figyel. 
Tristan Bernard 

felemeli a kezét. 
— Egy pillanat — 

mondja — még egy 
kis dolgom van! 

Elővesz egy kis 
csomagot. Apró se-
lyemzsebkendők van-
nak benne. Tristan 
Bemard körüljár és 
minden színésznek 
átad eeryet. A veze-
tőségnek is. Miután 
kiosztotta a zseb-
kendőket. a követ-
kezőket mondotta: 

— Dráma lesz! 

Tristan Bemard ud-
varolt egy nőnek, aztán 
megunta a dolgot. Ami-
kor őnagysága jelent-
kezett, hűvösen beszélt 
vele. 

— Tristan, — mondta 
a nő — magának sikere 
lenne nálam, de zavar 
a szakálla. Mikor fogja 
levágatni. 

A szakállára hiú író 
így felelt: 

— Majd ha az öné 
megnő! 

összeállította: Kr stóf Károly 

Egy párizsi kabaré-
ban Tristan Bemard 
türelmetlenül várta a 
jól behírdetett ú j dizőz 
fellépését. A nő kijön 
a színpadra, énekel, de 
az író képtelen meg-
érteni a szöveget, ö 
nagysága elnyeli a sza-
vakat és a refrén már 
csak suttogásnak hang-
zik. 

— Nos, mi a véle-
ménye? — kérdezi tőle 
<a kabaré igazgatója. 

Tristan Bernard a 
szakállát simogatva így 
felel: 

— Erre a nőre bizto-
san rá merném bízni a 
titkaimat! 
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AuuahUau^cddièiUotaudia 
A nyár közepén érdekes francia 

filmexpedíció szállt hajóra Le 
Havere kikötőjében. Jklien Duvivier 
volt a vezetőjük és Annabella a 
sztárjuk. Délfelé indultak, átvág-
tak a Biscay a-öblön és megállás 
nélkül hajóztak tovább az Óceánon 
Észak-Afrika partjai felé. Azután 
hónapokig nem hallottunk róluk. 

Közel félévi titokzatos távollét 
után most visszaérkezett Párizsba 
az expedíció. Annabella, ez iaz 
amúgyis törékeny, vékony kis nő a 
felére fogyott le. Átlátszó, fehér 
bőre mélysötétre 'barnult az afrikai 
naptól. 

így meséli el barátainak az iz-
galmas expedíció történetét: 

— Spanyol Marokkóban kötöt-
tünk ki, legelőször Ceutában. Egy-
két napi pihenő után elindultunk a 
töfögő, öreg vonattal a kis marok-
kói városkák, mindenekelőtt Tetuan 

Annabella, mint marokkói lány, 
»Spanyol' légió« című filmjé-

ben 
(Foto Eco) 

felé. It t állomásozott 
abban az időben Franco 
tábornok ós csapata és 

neíkünk engedélyünk 
volt a tábornoktól ar-
ra, hogy »Spanyol lé-
gió« című filmünk hely-
színi felvételeihez if el-
használhatjuk seregét. 

— Mire megérkeztii nk, 
más dolguk akadt a 
katonáknak: a spanyol 
forradalom ! Természe-
tcsen azonnal vissza 
akartunk fordulni, de 
rendezőnk: Duvivier 
kijelentette, hogy nem 
tér vissza eiredményte-
leniüil. Azokat a csata-
jeleneteket, amiket bé-
kás1 körülmények között 
akartunk megrendezni 
a spanyol légióval, most 
megcsináljuk valódi-
ban! 

— így bonyolódtunk mi ibe a spa-
nyol forradalomba. S miután nem 
egyedül Duvivier rendezte a csatá-
ikat, hát az történt, hogy néhány 
hét helyett félévig harcoltunk a fel-
vevőgép előtt. En egy marokkói 
aráb leányt játszom a filmben. 
Első exotikus szerepem ez; nem 
hittem volna, bogy a felvételek is 
ilyen lexotikusak lesznek. 

— Végül is mégis megcsináltuk a 
filmet, Duvivier tehát győztesen 
vezethette haza elszánt kis csapa-
t á t Emberéletben szerencsére nem 
esett kár; de néhány felvonást több-
ször kellett megcsinálnunk, mert 
egyik-másik állomásunkról mene-
külnünk kellett. A fontos az, hogy 
most itthon vagyunk. Es kész a 
f i lm. . . 

Annabella végigdől a szanató-
riumi nyugágyon. Legalább fél évig 
fog tartani, amíg kipiheni a »Spa-
nyol légió« forradalmát. 
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Két nagy estélyitoalett Lucilla Paray kollekciójából. Az egyik lekete bársony, selyemvirágokkal a kivágás körül, a másik lakkozott aranyiamé színes virágmintával 
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FEKETE 
A. pesti divatszalon tu-

lajdonosok néhány sze-
zon óta sohasem mulaszt-
ják el megnézni Párizs-
ban Rabért Piguet kollek-
cióját. A divatszalon még 
csak páréves múltra te-
kinthet vissza, de már 
annyi nagysikerű, modell-
je, világraszóló divatötlete 
volt, hogy joggal Párizs 
legelső szalonjai közé so-
rolják. A legelegánsabb 
divatdámák öltözködnek 
szalonjából, mert szenzá-
ciósak az ötletei, s még-
sem olyan túlzottan drá-
ga, mint Mainboeher, vagy 
Vionnet. 

Demi-kotUekciójában idén 
a legkarakterisztikusabb a 
vonalak végtelen sokféle-
sége. A nagyon bő, hul-
lámzó szoknyák mellett 
egyenes, majdnem szűk, 
oldalt vagy elől felsliccelt 
szoknyákat is hoz. A nap-
pali szoknyák között leg-
nagyobb sikere a befelé 
szegőzött és a gőzzel le-
rakott szoknyáknak volt, 
amelyek tökéletesen azt az 
illúziót adják, mint a be-
rakott szoknyák. Nagyon 
fiatalosak. Robert Piguet 
sport- és délutáni ruhái 
egyformán nagyon megrö-
vidültek a demi-kollekció-
ban. Biztos, hogy a tava-
szi modellek, is rövidek 
lesznek Érdekes és ú j r a 
az empire-divathoz való 
közeledést sejteti a maga-
san elhelyezett csípővonal. 
Délutáni ruháinál is szem-
betűnő ez, de főleg az es-
télyi ruhákon látható. Né-
melyiken a csípővonal köz-
vetlenül a mell alatt van. 
Higy ilyen szabású modell 
legsikerültebb idei estélyi-
ruhája. Ezüstszürke sza-
ténból készült, magas, slusz 
alatt egészen a normális 
csípővonal helyéig behúz-
va. Ezt a ruhát egyik 
elsőrangú budapesti sza-
lon is készítette és Pesten 
is ugyanolyan sikere volt 
a modellnek, mint Párizs-
ban. Érdekes a demi-kol-
1 ékei óban az ú j imprime 
amelyet egyszínű anyaggal 
kombinálva főleg a dél-
utáni ruíháJkon láthatunk. 
A különböző anyagok kom-

Pasztelkék moire-t estélyiruha, 
PIGUET-model 



Mmâ 
biriálásánák egyébként 
uagy híve Piguet. Mutat 
néhány posztó estélyiru-
hat alul U hellet vékony 
chantilly csipkével kombi-
nálva. Érdekes egy kék 
selyemmel fcombiiuált 
aranyiamé estélyiruhája, 
kék-rózsaszín átszövésü 
tweed estélyi kabáttal. 

Ami a divatszíneket il-
leti, a fekete mellett szem-
betűnően sok a sötétkék. A 
tavasznak ,ez a klasszikus 
divatszíne idén már télen 
is favorit. A fekete és a 
sötétkék mellett feltűnően 
sok a sárga Piguet kollek-
ciójában. A legkülönbö-
zőbb árnyalatú sárga esté-
lyi ruhákat látni, gyak-
ran feketével, vagy empri-
mével kombinálva. Anyag-
ban estére a lamékon kívül 
sok muszlint és moárét 
hoz. Mint .minidig, idén is 
szívesen díszíti az estéiyi-
ruhákat virággal. 

Piguetnek mint divatter-
vezőnek egyik kedvenc 
ideálja a rövid estélyiru-
Iva feltámasztása. Erre két-
három kollekciójában tett 
kísérletet. Eleinte csak 
elől rövidítette meg vala-
mivel az estély ír ubát és 
'hátul meghagyta földig-
érőnek, majd (kísérletezett 
nélhány délutáni hosszú-
ságú estélyiruha modellel, 
amelyeket azonban hátul 
földigérő uszályrésszel dí-
szített. Lila posztóból ké-
szült a legsikerültebb ilyen 
modellje, a ruha szélén és 
a kivágás szélén áttört 
csipkeszerű posztóperforá-
cióval — ennek sikere is 
volt. A demi-kollekció új, 
rövid modelljei azonban 
nem sok követőre számít-
hatnak. A lenge muszlin-
anyagokból sokkal szebb a 
földigérő toalett, mint a 
rövid és a dékoratív fém-
lamék és brokátok is sok-
kal hatásosabbak, ha uszá-
lyos toalett készül belőlük, 
mint rövid ruha. 

Az ú j kollekciójából két 
pasztellszínű íkék estélyi -
ruhát mutatunk be, az 
együk moáréból, a mésilk 
lamészerű csillogó szatén-
ből készült. 

Világoskék fényes szatin nagy-
estélyiruha PIGUET demi-kol-

lekclójából 



Gyöngyházszínben játszó ezüstlamé estéïyiruha, 
smaragzöld és újvörös bársonyszal'agdísszel 

Lelcmg demi-kollekciójábóí 

A Színházi Élet divatpostájában egyre 
jobban szaporodik azoknak a leveleknek 
a száma, amelyek a báli öltözködésre 
vonatkozó tanácsot kérnék. Ezért a női 
szakasz e héten mint báli tanácsadó sze-
repel és a báli öltözködés sok-sok apró 
kis részletében ad, praktikus tanácsot. 

A báli ruha, a legromantikusabb női 
toalett-darab, mindig nagy probléma 
volt. Nagyon kevesen engedhetik meg 
maguknak azt a fényűzést, hogy egy bi-
zonyos bálra csináltassanak maguknak 
új toalettet. Márpedig a legtöbb báli toa-
lett tiszavirág életű. Lenge, finom anya-
ga egy áttáncolt éjszaka után gyűrötten 

• összesik és a ruha felfrissítésre szorul. 
De át kell alakítani egy kicsit azért is, 
mert a legtöbb lány táncos gavallérjai 
ugyanabban a téli szezonban majdnem 
mindig ugyanazok. Ha már a gavallé-
rok nem változnak, legalább a női szép-
ség kerete, a béli ruha legyen változatos. 

Állandó, egész szezonra szóló toalett-
j darab úgyszólván csak a cipő lehet. Az 

ezüst szandál például majdnem minden 
estélyi ruhához illik. A világos, halvány-
testszínű harisnya is jól vág akármilyen 
színű estélyi ruhához. 

Ami magát a toalettet illeti, ez na-
gyon változatos és sokféle lehet. Termé-
szetesen más illih az első balos lányok-
nak, más az eladó lányoknak, az asszo-
nyoknak és a gardeként szereplő mamák, 
nah. 

Az elsőbálos lány ruhája a tradíció 
hófehér tüll. Ez a legszebb, a leg-

és a legromantikusabb. De a 
élettartama legtöbbször nagyon rö-
Ezért bármily szép is, nagy luxus 
ruhát csináltatni. Sokan tehát a 

szakítva, a tüll helyett in-
a taftot viselik. A stilruhaszerű, bö-

finom, kerek vállkivágúsos 
fiatál lánynak mindig szép és 
gy-két bál után át lehet a taf-

sötétebb színre, vagy pedig 
színt egy árnyalattal sötétebb 

színű tüllel díszíteni. 



Az elsőbálos lányok ideális toalettje a 
tafton és tüllön kívül a lenge, finom 
muszlin. Dús szoknyájú pasztellszínű 
muszlinruha egyszerű, kis szívalakú ki-
vágással minden fiatal lánynak jól áll. 
Fehér, világoskék, rózsaszín, vagy hal-
ványlila muszlintoalett a kivágásba vagy 
az övbe tűzött virággál, minden fiatal 
leányt előnyösen dekorál. A muszlinruha 
előnye, hogy jól festhető és két-három 
szezonon keresztül is lehet alakítani. 

Azok a lányok, dkik nem az első sze-
zont táncolják át, kreppes selyem, vagy 
szatén estélyiruhát is viselhetnek, niert 
ezekből az anyagokból már a le g nagy-
stílűbb, testhez simuló, a szoknyán eset-
leg felsliccelt, hátul vastagon gloknis, 
vagy turnürszerű szoknyájú toalettek 
készülnek. Karcsú, kifogástalan alakú 
lányoknak nagyon előnyös a testhez si-
muló, fényes satenruha, amely az alcúkot 
minden más anyagnál jobban érvénye-
siti. 

Bálozó fiatalasszonyak idei divat-
toalettje a fémmel átszőtt brokát, vagy 
lamé. A rendkívül hatásos pompőz 
anyagból készült modellek mind mélyen 
dekoltáltak, így ezeket éppen az anyag 
gazdatgsKÍyánál fogva leginkább csak 
bálba vagy nagy estélyre lehet viselni. 
Nagyon divatos, de még a fémanyagnál 
is sókkal költségesebb a gyönggyel vagy 
flitterrel hímzett muszlin estélyi toalett, 
ilyenből legtöbbször csak sima, princess-
vonalú ruha készül, hosszú uszállyal. 
Ezeknél a drága nagyestélyiruháknál 
alakításról ugyanabban a szezonban alig 
lehet szó, inkább csak a belépő és az 
a-ccessoirok változtatásával lehet a ru-
hát minden alkalomra változatossá tenni. 

A belépő-probléma minden lányos 
anyának nagy gondot okoz. A kérdést 
legjobban a hosszú, fekete bársonykabút 
oldja meg, mert azt minden ruhához több 
éven át lehet viselni. Ha azonban valaki 
inkább olyan belépőt kedvel, amelyet 
egészen a bálterémig vihet, úgy leg-
praktikusabb a színes tüll- vagy muszlin-
Jeep. A muszlinkep kis kerek taillai hú-
zott, földigérő fazonnal a legegyszerűbb 
és a legsimább ruhát is hatásosan díszíti. 
Természetesen költséges mulatság, 
muszlin úgyszólván teljes 
vágatlanul marad, úgyhogy ezt 
kező szezonban bármi másra fel lehet 

Fehér szatén estélyitoalett 
Patou demi-kollekciójábél 



Gergely Vilmosné a szezon egyik legszebb 
ezüstlamé estélyitoalettjében 

(Studio Várkonyi) 
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használni. Ugyanilyen hosszú kopeket 
viselnek tüllből is. Készülnek természe-
tesen csípőig érő, rövidebb modellek is, 
a ruha anyagából vagy elütő színű tüll-
ből, illetve muszlinból. A csípőig érő. rö-
vid, színes és fekete bársonykabátok is 
nagyon divatosak. A fekete bársony-
kabátnak megvan az az előnye, hogy 
nyáron imprimé ruhával, télen pedig a 
délutáni ruhával is kitűnően viselhető. 

Azok számára, akiknek a belépő túl-
ságosan költséges, átmeneti megoldás-
ként a tüllsálat ajánljuk. Idén újra rend-
kívül divatosak a pasztellszínű, rózsa-
szín vagy testszínű tüllsálak, amelyek 
minden estélyi ruhával elegánsak. Musz-
linból is láthatunk színes sálakat. Ezek 
sdkszor teljesen elütnek a ruha színének 
anyagúitól. 

A garde-dame toalettje idén a csipke 
és a bársony. A csipke rendkívül diva-
tos és nagyon elegáns. Fekete, sötétkék 
vagy bordó csipketoalett a legnagyobb 
bálra éppoly stílszerű, mint kisebb házi 
estélyekre. Ugyanez áll a bársonyruhára 
is, amelyben a fekete mellett nagyon sok 
bordó és kékes árnyalatot viselnek. 

Mindig gondot okoz a bál előtt a fri-
zura. Akik sökat báloztak, azok már tud-
ják, hogy nincs szebb a természetes, 
megszokott fésülködésnél. A túlságosan 
kidolgozott, agyonloknizott báli frizu-
rák a legtöbb fiatal arcot merevvé te-
szik. Ha mindenáron dekorálni akarjuk 
a fejet és hangsúlyozni akarjuk a frizura 
cstélyiségét, tűzzünk a hajunkba egy-
két kis virágot (dróttal a hajcsatra 
erősítve vagy a hajpántra dolgozva) 
akár elől a homlok fölött, akár oldalt. 
Fehér kamélia éppoly hangulatos, mint 
a rózsaszín szekfű vagy más, apró, pasz-
tellszínű virág fiatal lányoknak. Az 
asszonyok fejdísze, ha nagy bálról van 
szó, lehet a virágnál díszesebb is. Párta-
szerű flitter- vagy gyöngy fejdísz, színes 
kövekkel kirakott fésű, fémbrokátból ké-
szült pártaszerű vagy turbánszerű fej-
dísz. Párizsban a nagy esti toalettekhez 
•sok strucctoll- és paradicsommadárfej-
díszt mutattak, eze\k viselésére azonban 
nálunk alig nyilik alkalom. 



Egg főúri esftüDő toalettjei 
A legnagyobb párizsi divatszalon leg-

szebb mannekénje sem viselhetett volna 
szebb, ragyogóbb menyasszonyi toalet-
tet, mint amilyenben az elmúlt héten 
Hudnyay Szia — gróf Edelsheim Gyulai 
Lipótné leánya — esküdött hűséget gróf 
Tisza Kálmánnak. A Kálvin-téri refor-
mátus templomban rit'klán láthattak ilyen 
ragyogó divatfelvonulást, amilyent az 
esküvő násznépe nyújtott. A menyasszony 
ruihája ezüstösen szikrázó Iáméból ké-
szült, egy princess-vonalú, kis, állónyakú 
Vionnet-modell után, amelyet Rotschild 
Klára hozott Párizsból. Az ő szalonjá-
ban készült hatméteres uszíállyal és élő-
virág mirtuszövvel a felejthetetlenül szép 
toalett, amelyet régi családi csipkékből 
összeállított gyönyörű fátyol díszített. 
Káprázatos kép volt a nászmenet, a 
hölgyek ruhái mellett a díszmagyanos 
urak bársonyain és selymein csillogó 
boglárok, a menték és kardhüvelyek ék-
kövei. Feledhetetlen kép volt. 

Hotschild Klára szalonja készítette a 
két örömanya, Edelsheim Gyulai Lipótné 
gróné és Rakovszky Ivánné toalettjeit 
is. Edelsheim grófné fekete szaténruhát 
viselt aranybrokát applikációval és egy 
aranybrókáttal kombinált, matt selyem-
kazakkal, Rakovszky Ivánné pedig gyö-
nyörű barna csipkeruhát, nerz koppéi. 
Az előkelő násznép sziáinos hölgytagja 
kapott még ruhákat a »Polterabend«-ra 
éppúgy, mint az esküvőre Rotschild 
Klára szalonjából. 

D i v a t h a z s o l a k 
Londonban változatlan szorgalommal 

készülnénk a koronázási ünnepségekre. 
Már eldöntötték azt is, hogy a ikirályné 
milyen koronázási ruhát fog viselnif A 
koronáztatási szertartás idejie alatt fehér 
féyiyes szaténból lesz a királyné ruhája, 
arannyal és ezüsttel gazdagon hímezve. 
A hosszúuszályú ruha felett egy ugyan-
olyan uszályú, bíborvörös bársonykö-
peny lesz, elől egy drágakövekkel kira-
kott gombbal összegombolva. A köpeny 
szélét az uszály színarany hímzése fogja 
díszíteni. A 'koronázási ensemblét föliddg-
érő hennelinpalást egészííti ki. 

* 
Az angol Society fiatal hölgyei szá-

mára nem kis izgalmat jelent, hogy idén 
előre elhatározott tervek szerint az ud-
varnál nem négy, hanem öt olyan fo-
gadóestély lesz, amelyen a debiltánscmit 
a királynénak és királynak bemutatják. 
Az illetékes hivatal már a bemutatandó 

leányok névsorát is Összeállította. Id<M 
nagy megszorítással csak tizenhárom 
amerikai debütáns szerepel a listán. * 

A. pesti dámákat bizonyára érdekli az 
az aukció, amelyet London egyiik legelő-
kelőbb műkereskedője rendez. Az auk-
ción Hailé Szelasszié excsászár harrari 
palotájában használt ezüstedények és 
étkezőszervizek Ikerülnek eladásra. Nagy 
az érdeklődés a különböző vertarany- és 
ezüsttálak, teáskészletek és kávéskész-
let iránt. Legérdeíkfsebb egy huszonnégy-



személyes étkezőszerviz, 
amelynek eaüsttányérjai a 
világ minden részéből 
származó ananypénzzekkel 
vannak díszítve. 

* 
Két érdekes kézitáskát 

mutatott demi-kollekciójá-
ban Vionet. Az egyik bi-
borszínű antiloptáska, hű-
séges kópiája a püspök-
sapkának. A fekete toa-
lettet, amelyhez ezt a tás-
kát mutatták, szintén bi-
borlilaszínű antilopöv dí-
szítette. A másik táska 
fekete antilopból készült 
és egy ülő BuddJha-szobrot 
ábrázolt. A Buddha két 
keresztbefont keze elől a 
táskán fekete ébenfából 
van kifaragva és ugyan-
csak ébenfafaragás, a leg-
művészibb szobrászmunka 
a Buddha uj jnyi nagysá-
gú feje, amely a táska 
csukója. 

* 
Schiaparelli a demikol-

lekeió estélyiruháira sok 
pasztellszínű, antilopkesz-
tyűt mutat, a kesztyű fe-
jén magas hímzésű virág-
motívumokkal, kis csok-
rokkal. 

* 

Paquin párizsi Rue de 
la iPaix-i divatházának 
földszintjén a legtündéribb 
fehérneműeket, ágyneműe-
ket és asztalneműeket mu-
tat ják. Egy-egy ágykész-
let ára, a legdrágább mo-
dellnek is két-háromszoro-
sába kerül. Neglizséi musz-
linból, muszlin impri-
méből, matlasftzéból a 
legszebbek Párizsban. 
Egy muszlin hálóing fö-
lé most cöípőig érő 
kis kabátkát mutatott, 
halványkék marabuból, 
nagy, puffos, könyö-

,kigérő ujjakkal, A galléx-
nélküli, kissé kitömöttvállú 
kabátka a leghízelgőbb 
neglizsé öltözék. A mara-
bu mint díöz egy másik, 
rózsaszín, antilopszerű 
anyagból készült házi'ka-
báton is látható nagy, 
négyszögletes matrózgallér 
alakjában. A marabú mel-
ictt strucctollszegélyezést, 
strucctolldíszítést is látha-
tunk a pasztellszínű bár-
sonyból készült rövid kis 
álló- és olvasókabátokon. 
A hálóingek között leg-

Sötétkék^sínadnég naturszinű szebb egy hosszúujjas 
kötöttujjas bőrmellénnyel _ clhartreuse-zöld muszlinmo-

(Litteârîa modellrajz) deli, amelyre satírozott 
rózsaszín muszlinrózsák 
vannak applikálva, hosz-

szú, sötétzöld szárakkal. A rózsa szirmai 
egészen plasztikusak, elállnak, úgy, hogy 
messziről tökéletesen azt a hatást keltik, 
mintha élő rózsák lennének az ingen. 
Érdekes, fekete muszliníhálóingeket is 
készít fékete csipkedíszítéssel. 

Az új koratavaszi kalapdivatot Pá-
rizsban Rubens festményein szereplő ka-
lapok inspirálják. Párizs egyik leghíre-
sebb masamódjá kollekciójában ugyan-
azt a kalapot készítette el, amelyet egy 
Rubens-portrén a festő felesége és ál-
landó modellje, Helena Fourment viselt. 
A kalap fekete panamából 'készült, ame-
lyet hosszúszálú, színes, nagy strucctoll 
díszít. Legérdekesebb azonban ugyaneb-
ben a kollekcióban egy széleskarimájú, 
olasz fekete szalmakalap, laposan elhe-
lyezett szalaggal — ezt a modellt Ru-
bens önportréjáról kopírozta a párizsi 
masamód. Ágnes és Louise Bourbon szin-
tén Rubens korabeli kalapoknak hódol-
nak. Rose Valois kollekciójában szerepel 
egy érdékes, új anyag. Az új kalap-
anyag vékony parafalemez, a/mely filcre 
van dolgozom. Természetesen a fa ugyan-
olyan színű, mint a filc. Az anyag meg-
lepően fura és érdekes. A modellek sza-
laggal, zsinórral vannak díszítve. 

ÉRDEKES DIVAT-ACCESSOIR, SPORTRÜ-
HÁKHOZ AZ EGÉSZEN SZÉLES SZÍNES 
BÖRÖV, AMELYNEK CSATJAT KIS KÉP-
KERETHEZ HASONLÓ KERETEZÉSÜ TÉR-
KÉP HELYETTESIT. A TÉRKÉP PÁRIZS 

VAGO MARY o n t v" LEGKEDVELTEBB KIRÁNDULÓHELYEIHEZ 
indiai perzsa bundája PALUGYAI KAROLY VEZETŐ ÜTAKAT ABRAZOLJA, 
OTTÓ szűcs (Egyetem-utca 11.) készítménye. . 

Hasonló szabású seal bundák P 180-tól * 
(Studio Várkonyi) 
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Divatos estély if fizura 
Guillea umtól 

Az idei szilveszteri szeren-
cseinalap: a cocktail shaker. 
Akár férfinak, akár nőnek, 
nem lehet kedvesebb újévi _ -
ajándékot adni, mint egy szép L /C 
cocktail shakert, ami a modern 
háztartásban lassanként nélkü-
lözhetetlen szükségleti tárgy 
tesz. Ma már délután nam egy 
csésze teára hívják meg a ven-
dégeket, hanem egy cocktailra. 
Tehát a cocktail shaker minde-
nütt elkel. A szilveszteri házi-
mulatságoknál pedig egyene-
sen nélkülözhetetlen. Arkanzaa 
Váci-utcai boltjában egész 
kollekcióra való szebbnél szebb 
és érdekesebb cocktail shaken 
láthatunk, krómból, zománcból 
egész különleges minőségű 
üvegből, a megfelelő pohár* 
készlettel. 

* 
Az ajándéfcszezon megérke-

zett és a aztiesUzletek (kirakata 
rengeteg pompás prémet mu-
tat. A sok újdonság közül ne-
héz len,ne egyet is választani, 
hogy a többiért ne fájjon a 
hölgyök szíve. Talán egy hos'/-
szú paletót, nerzbül, bre't-
schwamzból, vagy perzsából? 
Mert ezek aa új saezón divat-
prémjei. Vagy fealán egy in 
üa-perzsa kazakot? — ezt bár-
mikor á(t lehet alakítani a vál-
tozó divat 8®erinit. Seal electric, 
Ourwta, ocelot vagy macska? 
— délelőtti trotteurbundáknalk, 
ezek a legalkalmasabbak. 
Nemcsak «aiekben, de a k é -
szebb buenokban, coboHyban. 
kék- és ezüstrótoátobam is ál-
landóan gyönyörű választékot 
tart a Béesi-utca 5. szám 
alatti Palugyai Viktor ízőr-
ineszailón, Palugyaináll minidcn-
ki egyéniségének és ízlésének 
megfelelőt talál. Estélyi belé-
pők és bermelin keppek külön 
k'ölcsön osztályunkon is állnakn 
hölgyök rendelkezésére. 

JÓL TÁNCOLNI BUDAPEST NÉPSZERŰ 
TANCINTÉZETÉBEN TANULHAT. CSOPOR-
TOS TANÍTÁS, KÜLÖNÓRARENDSZER, KÜ-
LÖN ARTISTA- ÉS MŰVÉSZKÉPZŐ. AKÁC-
FA-UTCA 32. TELEFÓN: 1-303-24. 

A Hlavathy fodrász-szakxnit nietm keil a pub-
likumnak bemutatni. Nagy estólyek dámáinak. 
hires primadonnák szinpadi sikereinek gya-
kori tényezője az a tökéletes, egyéniséget ki-
tűnően kihangsúlyozó frizura, amely Hlavathy 
mester kreációja. A karácsonyi számunkban 
kőzöllt részletes beszámolóból kimaradt címét 
ós tlelefónswámáit pótlólag közöljük. Föüziliet: 
Dohány-uitca 1. (Károily-körút Aarok.) Tel. 
1-345-26. A másik üzlete Petőfi Sándor-utca 7. 
sz. alatt van (Pilvax-köz bejárat). T. 1-8&8-91. 

Vegyen újévre szerenesegyürűt, a 
thóinap saerenctsékövével. Souvenir-
nél, Kígyó-utca 2. szám (Váci-utea 
sarok). 

kYES? R A G Y O G Ó ? LEHET... 

A J A K R O U G E 
I.YFÉLE LÉTEZIK CSAK E 

rivo ire 

ire 

FÉNYE, 
SZÍNE, 
TARTÓSSÁGA 

UTÁNOZHATATLAN 
Kérje szaküzletekben vasy dr. Hokzer illatszertárában, VI., Teréz-körút 8. 
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Mrs. Siimrpson toalett-
jei nagyrésaét Párizsiban 
a Mainbochernél ren-
deli. Rendkívül finom, 
decens, egyszerű eleg-
gánciával öltözködik. 
Mikor Budapesten járt, 
öltözködését minden 
pesti divatszakértő 
megcsodálta. A hároim 
toalett, amelyet most a 
Színházi Életben bemarj 
tatunk, még december 
első napjaiban készült 
számára Párizsiban. A 
toaletteket Mrs. Simp-
son mindezideig nem 
vette át és csak e héten 
küldette maga után 
Cannesba. Az estélyi-
ruha sötétkék fényes 
szatén, a kisbabát hozzá 
lamé csikós színes sza-
ténből készült. A dél-
utáni ruha fekete se-
lyem, gazdag arany és 
színes hímzéssel, az 

egyszerűbb rulhia szin-
tén fekete, s ezit is hím-
zés díszíti. Kapott ezen-
kívül egy nagy estélyi 
ruhájához Mrs. Simp-
son egy igen érdekes, 
arannyal és színes se-
lyemmel hímzett man-
darinköpenyt, ezt is 
csak most szállították 
el Cannesiba. 

Ugy látszik, Mrs. 
Simpson nem teljesen 
komplett garderóbbal 
[utazott el Londonból és 
[így apróbb divatszük-

ségletei beszerzése 
miatt tegnap hagyta el 
először Roggersék can-
nesi villáját. 

Először egy kesztyűs-
üzletbe mqnt, néhány 
pár kesztyűt vásárolt. 
Mikor ki akart jönni, 
olyan tömeg várta, 
hogy a rendőrségért 
kellett telefonálni. 



Vágd Viâta* női fedtááz, Aaffeátít, fazmetiâuA 
Stet&fi Sonde* ucca 1.6/z. ( (Lpjuutyi téx) 

Űleiefian: 1-885-49. 



Silécek lerakása a fogaskerekű vasút Széchenyi-hegy állomásán 

A S v á b h e g y i 
F o g a s k e r e k ű V a s ú t 

villamos fűtéssel ellátott, kilátásos 
kocsijaiban kellemes az utazás. 
Fogaskerekűvel k é n y e l m e s e n 
és g y o r s a n megközelíthetők 
a legjobb síterepek és a budai 

hegyvidék legszebb utjaihoz vezető sétautak 
82 
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HUNGARIA 

Ruhájával 
azonos színű 
g u m i f ű z ő t 

viseljen I 
KQSSUTH LAJOS-U. 8. 
V A C I - U T C A 16. 

1 9 1 2 - 1 9 3 7 Vi rágok 
születésnapja 
írta: BIBESCO HERCEGNŐ 

Amah, háztartásom első számú 
cselédje riadtan-felháborodottan je-
lentette: nankingi házunk előtt 
mocskos koldus ütötte fel tanyá-
ját, az ablak alatt leterítette vihar-
vert gyékényszőnyegét, s kényelme-
sen letelepedett, mintha öröklakást 
bérelt volna itt. 

— Elzavarom — mmidta a cseléd. 
S Amah kiment az utcára, hogy 

elkergesse a koldust. Félórával ké-
sőbb megkérdeztem: 

— Elment a koldus? 
— Nem volt szívem elküldeni — 

válaszolta halkan Amah. — Piszkos 
szőnyege mellett törött virágcserép 
állott, s a cserépben csenevész jáz-
minbokor. Megosztotta teáját a vi-

T Ö K E L E T E S 
GUmiFUZŐ 

A à 

ioXa 1 i TARTÓS HULLÀMOSÎTÀS, 
H A J F E S T É S 
SZÍNHÁZI és ESTÉLYI 
F R I Z U R Á K 

K R Á N I T Z 
Budapest, IV, Párisi-utca 5. sz. 
(Molnár és Moser 



ràggal, amelyet gyengéden becézett, 
simogatott. Nem lehet rossz ember. 
Halat és marék főtt rizst adattam 
neki . . . 

* 
Hopei felé haladtunk, szürke eső 

lógott a levegőben, s a keskeny, si-
vár sziklaúton három napja nem 
láttunk mákszemnyi zöldet, virágot. 
Az egyik életveszélyesen szűk for-
dulónál megálltunk, hogy utat 
engedjünk a mázsás terhekkel meg-
rakott kuliknak. Bivaly számára is 
görnyesztő súllyal fejükön, halad-
lak a, teaszínű rabszolgák — egy-
szerre csak megállt az első a sorban, 
mélyen előrehajtotta teherhordó-
fejét, s felélénkült arccal nézett le 
a feneketlen mélységbe. A többi gé-
piesen utánozta az életveszélyes ar-
tista-mozdulatot. Kiszálltam két-
ember-erejű »hintámból:« mit bá-
mulnak ezek olyan átszellemült arc-
cal, mintha glória lenne a fejükön, 
nem legalább száz kiló? 

A szakadék végtelen szikla-sivársá-
gának tenyérnyi földdarabkájában 
sápadt vadrózsa virított. Szirmai 
szinte szenvedtek a kétségbeesett 
kapaszkodás fájdalmában. 

— Bátorságra és hitre tanít ez a 
kis rózsa — szólt a teherhordók ve-
zére s nyögve, roppanó izmokkal 
emelkedett fel, hogy állation szívós 
társai élén folytassa kietlen útját. * 

Kínában a virág szent. Tikkasztó 
hőségben színes napernyőket teríte-
nek a kis fák és illatos cserepek 
fölé. Télen papírruhácskát kapnak a 
virágok, hogy meg ne fázzanak. 
Száraikat puha selyembe és meleg 
gyapjúba öltöztetik. Papír és se-
lyemsapkát húznak a bimbókra; a 

P A R F Ü M É R I Á K B A N : 

R Á K Ó C Z i - Ú T 1 

L I P Ó T - K Ö R U T 2 2 

R Á K Ó C Z I ÚT 5 0 



e s t é l y i é s e g y é b i n g e k 
k ü l ö n l e g e s k é s z í t ő j e 

1 9 3 7 divatja i 
Dl APIf TIP" az új angolszabââù 2 soros 1/10 

„DLHUN IlL szmoking, méret után P l*HJr 

„WHITE TIE" a modern frakk P 180.-

törékeny leánykák és asszonykák 
karácsonyra magakötötte érmelegí-
tővel ajándékozzák meg kedves vi-
rágjaikat. S milyen olcsó mégis a 
féltő gonddal, rajongó szerettei 
ápolt virág! 

— Virágért sok pénzt kérni — 
bűn! — mondta az utcai virágárus. 
— Szép fehér császárnő, tetszik ne-
ked ez a cserép liliom? Tedd boldog-
gá szegény szolgádat: neked ajándé-
kozom. Mert tudom, hogy szeretni fo-
god, hű anyja leszel drága lilio-
momnak . . . 

* 
Minden holdtölte után öt nappal 

egy-egy virág születésnapját ün-
neplik. Dalol az utca: száz és száz 
ballada zeng a virágokról. Virág-
legendákat mesél a vak koldus a 
sarkon. A teaházak vidám viráges-
téket rendeznek. Az otthonokban vi-
rágzsúrok zajlanak s a vendégek vi-
rágmagvakat és — gyökereket hoz-
nak ajándékba. — Virágpiknik! 

Az egyik előkelő peipingi dáma 
az év első hónapjának huszon-
egyedik napján nagy házibált ren-
dezett annak örömére, hogy krizan-
téimbfája virágdíszbe öltözött. Ezt az 
ünnepélyt minden évben megismé-
telte. Az idén ugyanezen a napon 
kinai gyászba — fehérbe — borult a 
ház: siratóasszonyok fogadták a 
vendégeket. A más évben örömün-
nep halotti siralom volt az idén. 
Hosszú betegség után elpusztult a 
gyönyörű krizantém-fa. Nem hajt 
többé virágot — eltemették, megsi-
ratták. 

* 
S a költők színműveket írnak a vi-

rágokról. A színészek virágruhába 



Zöld szövetkosztüm fekete perzsa diszitéssel. 

öltözve, szavalnak dalolnak a sza-
badszínpadon. A virágbimbókat ba-
lettot táncoló gyermekek személye-
sítik meg. 

Kínában a virág szent: eltévedtem 
Peipfatgben, s a sárga rendőrt kel-
lett megkérdeznem, merre vezet az 
utamf A közlekedés derék őrét 
hiába szólítottam meg a legudva-
riasabban kétszer-háromszor, nem 
sietett a válasszal. Posztján dús 
rezedabokor virított, éppen a virágot 
öntözte. Csak miután befejezte ezt a 
gyengéd munkát, válaszolt. 

Bocsánatot kért, de a virág az 
első. 

— így van ez a messzi országok-
ban is? — kérdezte búcsúzóul. — 
Ugy-e, a virág mindenütt szent? Sze-
líd és szent. Nem olyan haszonleső, 
falánk, lármás és utálatos, mint a 
— kutya . . . Fordította: Váró Andor 

í' 
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Erzsike. Báli ruhában , sajnos, prakt iku-
sat nem tudok ajánlani . Ha minden-
áron takarékosságra kell gondolni, ÚR.y 
tegjobb lenne a r u h á i fehér vagy szép 
halvány, szürkés rózsaszín árnyalatú kreppes 
selyemből vagy valami, marokénszeríi anyag-
bál csináltatnia. A téli szezonban mint báli 
ruhát viselheti az anyagot , tavaszrtai megfe j -
tetheti feketére vagy sötétkékre, és amit a 
hosszából levág, abból u j j aka t csináltat, úgy. 
hogy utcai r u h á j a is l-e»/-. Fazonnak, tekintve, 
hogy, mint i r ja , az a l ak j a elég jó, princess®-
vonalú ruhát a ján lok , alul kissé gloknte 
szoknyával, te l jesen egyenesen mély, sziv-
alakú k ivágássa l , laihova ké t sötétebb rózsa-
színű kinyíl t rózsát tűzzön. Ehhez a toalett-
hez a ha j ában nem kelil semmit viselni. — 
Bálozó. A fejdisz divatos, de azért f ia tal lá-
nyok mégis nagyon keveset viselik. Ha min-
denáron a k a r j a a f r izurá já t díszíteni, úgy na-
gyon ajánlom a virágot a ba jba , ez szép, fia-

fâ" êlL b W 

A DÁMA SZOLGÁLATÁBANl U H I T E R / A L 
- VÁCI-UTCA 11/B. 

cipői és szandáljai, for-
mában és árban vezetnek. 

Estélyi és délutáni 
kalapok különle-
ges kreálója 

IV., Haris-köz 4. Telefonszám: 1-896-69. 

R O T H és E L K Á N 
G I Z E L L A I«» O V Ö R O V I 

é s 
divatszalon 

Modellek olcsó árban. IV., Eskü-út 5. Tel.: 1-886-63 

WOLF IRMA eJ%âns toilettek 
es fazonmunkák 

V á c i - u . 1 9 , 1 . e m e l e t olcsó árban 

G E R E h s I g y f o d r á s z 

estélyi frizurái feltűnést keltenek. S ü t ő - u t c a 2 

s z ű c s - e s 
Y // t y szőrmeszalon 
• I V . , VÁCI-UTCA 7. félemelet 

CZABÁN KÁROLY 
angol 6B francia nőiruhaszalon. 
Váci-utca 9- Telefon : 1-827-10. 

/ Mode de Paris 
Robes, manteaux, tailleurs 
párisi divatszalonok v. ter-
vező szabásza. 15 év után 

Váci-utca 56. visszaérkezett. Tel.: 3-867-74 

DECKNER szűcs 
IV., Petőfi Sándor-u. 3., II. udvar I. em. T. 1-889-91. 

Simon Ásnes kozmetika Il
r-'10

LÍ1 S K 
Szőrszálak, szemölcsök eltávolítása a legmodernebb gépek-
kel. Tanítványok kiképzése. Külön kurzus külföldiek részére 

BUDAPEST VII.WESSELENYI U . Ő . 
VALÓDI ÉS 
M A G Y A R 

D C D 7 Q Á I / T O R O N T Á L I 
r C r i L O A N , SZŐNYEGEK 

Œ DÍSZTÁRGYAK 
I R O D A B Ú T O R O K 

talos, mindenkinek jól áll és nagyon olcsó 
eszközökkel megszerezhető. Külföldön; nem-
csak bálokon, hanem a legegyszerűbb estélyi-
ruhákhoz is viselik h a j b a n a virágot. Vegyen 
két darai) u j jny i nagyságú , keskeny ha jcsa to t 
és e r re drótozzon rá egészen piciny rózsaszín 
vagy fehér kamél iáka t . Három-négy darabot 
lehet mindegyik csiaíra tenni. Az egyik csatot 
tűzze elöl oldalt a ha jba , a más ika t pedig 
hátul a másik oldalon, a fül mögött. De vi-
selhet apró virágokból összeállított k is gir-
landot is a homloka felett. Legyező fiatal 
lánynak nem divatos, azt legfel jebb dámák 
viselik nagy fogadóestélyeken, operai díszelő-
adásokon. — 21 éves asszony. Ha van m á r fe-
hér estélyiruhája, a k k o r felesleges. hogy ft > 
második ruhá ja is félvér legyen. Vagy a sza-
tént, vagy a zsorzsettet festesse feketére. In-
kább a zsorzsettet festetném, főleg, h a csip-
kével a k a r j a kombinálni . Szép és p rak t ikus 
lenne egy sötétkék vagy fekete ruha, ugyan-
ilyen színű csipke tallrésszei, hosszú u j j akka l 
és esetleg alul a szoknyában tenyérnyi saéles 
csípikepánttal. Ha hosszú uj ja l cs inál ta t ja , nem 
kiéli belépő hozzá, ha azonban dekoltázst al-
kalmaz, úgy a csipke kombináció vizszimtlesen 
haladó tenyérnyi széles csikók fo rmájában 
szép lenne. Egyik es ik zsorzsettből, a másik 
csipkéből. Ehhez a ruhához cs inál ta thatna (ha 
k a p még a csipkéhez amyagot), földigérö. bö, 
hosszú u j j a s elöl nyitott csipikekabátot. Ha a 
fekete ruha uj jas és nem kiell hozzá belépő, 
úgy a fehér szatén ruhához csinál tathatna 
földigérö, színes muszlin keppet . Olyan szín-
ben, amelyet megjelenés szempontjából a leg-
előnyösebben illik. Hia a csipkévtel kombinál t 
ruha sötét, úgy azt több szezonon át viselheti. 
A kötött ruhát csináltass»—sötétkékre, ez ta-
vasszal mindig a legdivatosabb szín. Nagyon 
csinos lenne hozzá egy esipöiig érő., fehér , kö-
töttkabát. — B-i hű vásárló. ,Szőrme bundá-
jába feltétlenül tegyen vattelint, tekintve, 
hogy a legtöbb szőrme vékony és bé le l e t l en« 
nem elég meleg. T 
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/fajtái x^ 
A női hajviselet ugyancsak meg-

változott az utóbbi évekhez képest. 
Akkor fent sima és lent bodros 
voit a frizura, — ma 
fordítva! Az ú j báli fri-
zuráknál a fejet >a leg-
fantasztikusabb csigáik, 
rollnik borítják, a hom-
lok fölött, lehetőleg a 
fejtetőin, gyakran sza-
lag, masni, vagy vi-
rágcsokordísszel. Hátul 
aztán a nyakszirt an-
nál csupaszabb ; stuc-
colva, vagy ami még 
divatosabb, simán fel-
feszítjük a hajat a osi-

gák alá. Estélyi frizuránk gyak-
ran leereszti a csigákat a nyakba, 
fejtetőn laposra fésüli a hajat, leg-

fölebb pár gyönyörű 
tüllös művirág ékesíti 
a fejet, de kétoldalt a 
halánték fölött folyta-
tódnak a rollnik és lök-
ni k. Az idén a bájos és 
kicsiny női füleknek 
nagy isizerep' jutott! ök 
a frizura legfőbb dísze, 
a sziekiszepíl fodrászi 
megtestesítői. A fül és 
a homlok! Gondosan 
ügyeljenek hölgyeim 

Világoskék színű frizura, ró-
zsaszín tüll virágdísszel 

(Jeanette Gaynor) , „ 
(Fox) homlokuk simán es te-

[ A U DE COLOGNE 

Minden jobb szaküzletben kapható. Ügyeljen a nevre. 



héren tartására; félre 
ráncokozó gondok! Tisz-
tán, hófehéren világít-
son a homlok, hogy ez-
zel is emelje a nő fri-
zuráját. Igen, az idei 
hajviselet erősen hason-
lít az 1900-beldhez, de 
valahogy szabadabb, 
sokoldalúbb és művé-
szibb, — akár a viselő-
je. Sok a directoire-stí-
lusban fésült fej ; a iroll-
nik a halánték fölött a 
masnikkal, nagy magas-
ra tornyozva; frufruikkal keverve, 
a régi rómaiaktól átvett arany csa-
vart fejdísszel; néha pálmalevél for-
májú ez a hajdísz, néhia strucctoll 
hajlik szelid ívben fültől-fülig. Kü-
lönösen illik ez a viselet a sötét 
hajhoz! 

Directoire 

Szőkéknek inkább 
ajánljuk a fent lapos, 
nyakban lökni® visele-
tet és virágdíszt. 

A barna és vörös haj-
hoz kitűnően illenek a 
szabad nyakú és fejte-
tőn csigáikba rakott fri-
zurák. 

Színben pedig a vi-
lág összes színei hord-
hatók. Természetesen a 
rózsaszín, lila, kék, zöld-
re lakkozott frizuirák 
estélyire valók és több-

nyire hairmonizálinak az estélyi ru-
hia színével. Egyik legtökéletesebb 
alkotása Antoine mesternek, a hí-
res párizsi fodrász-művésznek, a 
gyöngyházszínű haj. Ma már ezt is 
tudják. Mikor a frizura kész, fino-
man belakkozzák és felékesítik a 

arany fej-

c 
P A R F Ö M 

F I N O M É S T A R T Ó S , 

K E L L E M E S ÉS V O N Z Ó . 

R E M E K I L L A T O K . 
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P U D E R 
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S Z I N Á R N Y A L A T O K . 
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stílusos fejdísszel, bátran mondhat-
juk: kész a »remekmű!« Mindezt 
másnap egyszerű siamponos mosás-
sal eltünteti az elegáns hölgy. 

Hogy azonban a hajnak ne árt-
son mindez, ajánlatos havonkint 
olajfürdőt adni a hajniak. Ez nem 
kis kenegetés olajjal, ezzel nem ér-
hetjük el a kívánt célt. Az olajfiir-
dő percekig tartó olajba-pakolást 

jelent, amit igen gondosan szakem-
berrel kell végeztetni. 

Lakkozás helyett finom és decens 
hatást érhetünk el, ha a hajat ke-
véssé bebrillantínozzuk, mielőtt roH-
niba csavarnánk. Ugyancsak így te-
gyen szemöldökével és iszempillájá-
val is! 

Meglátja, Nagyságos Asszonyom, 
a hatás nem marad el! 



Elhiszi asszonyom? 
hogy az eredményen szépség-, illetve 

testápoláshoz, a bőr ápolószereken kívül, 
megértés is kell! Sok kitartásra és ha-
tártalan bizalomra van szükség, hogy a 
kozmetikai kezelés sikerrel járjon. A 
föfeltétel mégis a bizalom az ön áltat 
használt bőr- és testápoló szerekben. 
Legyen egy állandó, önnek szimpatikus 
vizsgázott kozmetikai tanácsadója, aki-
nek a legkényesebb szépségproblémáit 
is őszintén elmondja. Ne kísérletezzen 
külsejével, hanem egy szakszerűen kép-
zett kozmetikustól kérjen egyszersmin-
denkorra egyéniségének megfelelő uta-
sítást. A legfontosabb szempont egyéni-
ségének fenntartása legyen. Tartsa szem 
előtt egyéniségét és környezetére min-
denkor kellemes és vonzó hatást fog 
gyakorolni. Ez az őscélja a kozmetiká-
nak, amit Éva anyánk kezdeményezett 
és mi akarva, nem akarva, de kövessük 
őt ebben. Legközelebbi csevegésünkben 
ennek fejlődéséről és terjedéséről, az 
asszonyi luxusnak, az arc- és testápolás-
nak metódusairól fogunk beszélni. 

A kozmetika a Napkelet tudománya. 
Nemcsak a kozmetikai kenőcsök, olajok, 
illatok köszönhetők a. Keletnek, hanem 
a nyugati kultúrájú egészség legelemibb 
követelményei is. 

Dr. Baumann Frigyesné, 
II., Gyergyó-utca 8. Tel. 1-5Ü7-30. 

AMIT MINDEN NŐNEK TUDNIA KELL 

A HÁZ KOZMETIKÁJÁRÓL 
H a az/ asztali politúr foltos, nedves 

edény kar ikát hagyott ra j ta , szórjunk be 
vastagom olajba mártot t sízivarhamúval. 
Kevés ideig így hagyjuk, azután dör-
zsöljük jól szót megszenesedett dugóval. 
Ut'ánia öblít jük tiszta vízzol, szárazra tö-
röljük és kevés petróleummal fényesre 
dörzsöljük. 

Sárga vagy foltos zongorabillentyűt 
klóirmésiszel lehet fehéríteni. Használ a 
többszöri ledörgölés texpentín o la j ja l 
vagy hidrogén hyperoxiddal is. E r r e a 
célra készítsünk 6 rész víziből, 4 rész 
hidrogeaihyperoxidból oldatot, vat tával 
bekenijük a billentyűket s több ór!án át 
ra j thagyjuk . Utána jól megdörgölendő, 
teljesen; kifehéredik. 

A GYERMEK KOZMETIKÁJÁRÓL 
Ha a 6 éven aluli kisgyerek nagyon 

hajlamos a meghűlésre, ne vigyük hóba, 
ródlizoii, labdázni, mert a nedvességet 
rosszul b í r j a s bármilyen melegen is 
öltöztetjük a hóban való áUdogálástól 
legtöbbször meghűl. De sétáltatni télen 
is (kell, h a nincs több 6° hidegnél, nap-
jában lehetőleg kétszer d. e. 1 órát és 
d. u. 1 órát. Ez feltétlen szükséges 

Szűk ruhában nem szabad gyereket 
j 'áratni! Akadályozza a mozgásban, 
gyakran hónaljban vagy könyök és térd 
haj lásúiban isi feldörzsöli >a bőrt! óva-
kodjunk: -a »leiibohenre« gombolt haris-^ 

K o z m e t i k a i M O t o i* m • 
R á k ó c z l - ú t 0 . T . I 1 3 - S 1 - B 6 

Hajszálak, szemölcsök végleges eltávolítása. Arcmasszázs 
O l c s ó b é r l e t r e n d s z e r . T a n í t v á n y o k k i k é p z é s e 

Plasztikai sebészet 
VI., Aréna-út 84-b. - T.: 12-75-74 

Arc (ránc) felvarrás, emlőplasz-
tika, fül-, orr-, heg korrekciók stb. 
Prospektus az i g a z g a t ó s á g n á l 

Feltétlen eredményes 
kezeléseket biztosít a 

KÖVESDY KOZMETIKA 
IV., Vác i u t c a 11/b I. Tol . : 1 - 8 7 5 - 5 7 
A vi lághírű Lolise-fél'e »Odelys« liliomtej, mely 
a legtökéletesebb arcápolószer, smét kapható 
minden jobb szaküzletben. Ápolja, frissíti , táp-
lálja, k is imít ja az arcbőrt, ellünteii az arc 
vörösségét, gzeplöt és mindennemű szépséghi-
bát . Mint folyékony púder is kiválóan használ-

ható a dekol tage púderezéséhez. 

D R . G L Ü C K S Z A N A T Ó R I U M 

orr-, fül-, mell-, arckorrekciók, heg-
eltávolítás, végleges, nem szálan-
kinti szőreltávolltás, kozmetika 
VI., B e n c z u r - u t c a 4. szám. 
Telefon: 11-37-31, 11-23-82. Pros-
pektussal az igazgatóság szolgál. 
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nya-tartótól! Ettől a g y e r m e k gyenge 
gerince előre hajlik, görbe leszi! A ha-
risnya-tartó külön kantáron legyen a 
gyermek inige felett. Kerek térd-gumi is 
tilos! 

ÍN agyon fontos a gyermek pontos és 
egyforma életbeosztása, pontos 4 órán-
kénti étkezése az orvos utasítása, sze-
rint! Az öltözés, étkezés ideje közti sza-
bad. időt séta és játék töltse ki! Soha-
sem szabad kisgyermek előtt a legkissebb 
előtt sem, a felnőttek gondjairól, bajai-

ról tárgyalni, vagy veszkedeni! A igye-
rek lelkülete érzékeny drága hangszer', 
amely minden benyomást felvesz és meg-
őriz későbbre. Legyen i f júsága boldog, 
derűs! 

Jó téli foglalkozás kisgyereknek késő 
délután, ha a mama dolgozik, s nincs 
játszó pajtás, a képeskönyv. Ez mindig 
legyein korának megfelelő, ne túlnehéz 
mesékkel teletömött, hanem egyszerű 
világosi képekkel pár soros versikékkel 
ellátott. 

Kéz és siker... 
Sima, ápolt kezek mindég a jólápoltság 

benyomását keltik és gyakran döntő 
szerepük van a sikerért folytatott küz-

delemben. Ne hanyagolja el kezeit : Kalo-
derma Gelée, a különleges kézápolószer 
megakadályozza a kezek eldurvulását és 
kivörösödését, bármennyire ki vannak téve 
a háztartási munka, hivatás vagy a rossz 
időjárás hatásának. A kezek üdeségét és 
puhaságát megőrzi, sőt a már megtámadott 
bőrt is egy éjszakán át ismét simává és pu-
hává varázsolja. Tegyen egy egyszerű pró-
bát : dörzsöljön szét egy kevés Kaloderma 
Geléí " " 

rozza és dörzsölje jól egy percig. Meg fog 
győződni, hogy bőre már ez alatt a rövid 
idő alatt is teljesen magába szívta a Geléet 
és észrevehetőbben simább és rugalmasabb 
lett. Próbálja ki egy éjjelen át a Kaloderma 
Geléet és f i g y e l j e meg annak hatását. 

A Kaloderma-Gelée n e m zsíroz és 
azért használata különösen kellemes 

Minden háziszert felülmúl. 

kALODIJajA 
A K Ü L Ö N L E G E S F J / ? F Û Û 
K É Z Á P O L Ó S Z E R Y 

Ára : Kistubus P —.65 Nagytubus P 1.20 

P 1 4 . P 2.20 

Kapható minden jobb szaküzletben. Vezérképviselet: Weinberger Aladár, VI., Vilmos császár-út 15/c. 
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Sacelláryné receptjei: 
SZALONNAVAL TŰZDELT CITROMOS 

BORJÚSZELET. Félkiló vékony borjúcorab-
szeieteket kiverve, jól megtűzdeljük fitetölt 
szalíoinnával, kicsit meglLsatezzük és forró zsír-
ban, hirtelen kisütjük. Ha kisütöttük, a zsír-
nak a felét leöntjük és a megmaradt zsífit ke-
vés vízziel hígítjuk, 2 citrom tevével ízesítjük 
és visszatesszük a lébe a kisütött hússzé l -
tekét. Ebben a lében 15 percig pároljak. Tá-
lalás eKitt 2 deci tejfelt öotilnk rá!, felfonraJ-
juk és tálaljuk. — GESZTENYÉS BORJÜ-
PEC SENYE. Füatöltsmlottttával megttüzdelt 
borjúgerincet karikára vágott zöldségei , 
borssal, sóval füsaerezve, forró zeirral leöntjük, 
és a sütőben megsütjük. Ha a hús jó puha, 
kivesszük a tepsiiből, felszeleteljük. A levét, 
amiben sült, szitán áttörjük, a húsra öntjük és 
újra felmelegítjük, ha nagyon «ürü, kevés 
vizet öintünk rá. Táira téve, kevés levet ön-
tünk rá, kissé édeskés, sós. gesztenyepüré vei 
körítve tálaljuk. — »TÖRLEY.-PEZSGÖKRÉM. 
Húsz deka cukrot habosra keverünk 6 tojás-
sárgájáival, a®után két deci vaníliás tejet 
adunk hozzá, és tüzön-vizen, foíytonos keverés 
közben, sűrűre főzzük. A tűzről levédte addig 
keverjük, mijr teljesen kihűlt. Ha a krém 
hideg, hozzákeverünk két deka feloldott zsela-
tint, 2 .evőkanál erős rumot és 1 vlzespoihiir 
»TÖRLEY-PEZSGŐT«, íélliter cukrozott tej-
színhabot és talpaapohanaikba töltve, jégre ál-
lítjuk. Tálaláskor minden pohárra felvert, 
cukrozott tejszínhabot é s Törley-pezsgőben áz-

^/c íacMcáuj 

1/heiul-Uctí/é fogatot*! 

szesz-
Ä kávéiőzdkészfllék »CAFFANOVA 

meghódította a kávó igaz barátalt 

„CAFFANOVA" • jenai tűzálló Bref 

„CAFFA NOVA" : t.«.». ŝ U*, 
„CAFFANOVA": A.t.«.Hk«»skM*. 
„CAFFANOVA": 
„CAFFANOVA": u ^ «tu«. 
„CAFFANOVA": %i*«. ' 

„A kávé elkészült"! 
„CAFFANOVA": Eredménye: 

a legzamatosabb 
Minden 
ras-, üveg és háztartásicikk-kereskedésben kapható 

tátott csercs/jnyeszemot teszünk. — GESZTE-
NYÉVEL TÖLTÖTT PULÁRD. 25 deka tisz-
tított gesztenyét nagyon puhára főzzünk meg. 
Kevés reszelt hagymás asiron a pulárd má-
ját, 10 deka borjúmájat, a pulard ziuzáját, szi-
vét, 5 dekia füstöltszalonnát külön puhára pá-
rolljuk. (Ha van libamáj, akkor a borjúmáj 
helyett azt veszünk.) Ha ez mind puha, hús-
darálón átdaráljuk, kevés törött borssal, sóval 
ízesítjük és a pulard bőrét felemelve, meg-
töltjük a gesztenyés péppel, a maradékot meg 
a pulard belsejébe téve, forró zsírral leöntve, 
szép pirosra sütjük. Kacsáit vagy pulykát 
ugyanígy készíthetünk, csak több tölteléket 
kell készítenünk hozzá. — NARANCSCSÓK. 
Négy egész tojást 25 deka cukorral nagyon 
sűrűre keverünk, hozzáadunk hat deka tisztí-
tott és felaprított mandulát, egy nagy narancs 
finomra vágott héját és annyi lisztet, hogy 
galuska szerű tésztát kapjunk belőle. Megkent 
tepsire kis balmocskákat rakunk és gyenge 
tűznél megsütjük. — SONKÁVAL TÖLTÖTT 
ROSTÉLYOS. A szép rostélyost csontjától le-
választjuk és jól széjjellapitjuk, kiéit rostélyos-
hoz 12 deka sonkát apróra vagdalunk, két tisz-
tított gombát és egy tisztit ott burgonyát koc-
kára felvágunk és két tojás sárgájával, két 
evőkanál tejfellel összekeverjük. A rostélyoso-
kat a sonkás keverékkel megkenjük, összeso-
dorjuk, pamuttal vagy pecse nyeösszetüző tűvel 
összefogjuk, jól megsózzuk és forró »sírtam 
időmként mindig kevéls vizet öntve rá. puhára 
pároljuk. Karikáira felvágva tálaljuk. — 

tfizmhi /ftl<x>UjÁa> Mecptjc 
KOLBÁSZ SÜTÉSI MÓDJA 

Próbálják meg így kérem ós meg'itják, 
hogy ez a legjobb módja, mert így benne 
marad minden íz. Én sohasem főzöm a 
füstölt- ós sohasem sütőm ki zsírban a 
friss kolbászt. Egy akkora edényben, ami-
nek a fenekét majdnem beborítja a kari-
kába gömbölyített kolbász (akár friss, 
akár füstölt), annyi vizet öntünk, hogy 
csak éppen ellepje. Ha olyan kicsi, hogy 
a lábas fenekét nem borítja be egészen, 
úgy annyi vizet öntök hozzá, hogy félig 
lépje el. Fedő alatt addig párolom, míg a 
vizet teljesen elforrja és csak & kolbász-
ból kisült zsír van alatta. Ekkor leveszem 
róla a fedőt és a füstöltkolbászt azonnal 
kiveszem, amint elforrta a vizét, a friss 
kolbászt azonban, fedő nélkül, mindkét ol-
dalán hirtelen pirosra sütöm a saját zsír-
jában. Ismétlem: hirtelen, mert különben 
ktszárad. 

cJ^^itakoßznvinjjek 
^ A közönség receptjei 
DIÓKRÉM-TORTA. 6 tojás sárgáját, 6 evő-

kanál vaníliás porcukorral habos,na keverjük, 
hozzáadunk 1 szelet reszelt csokoládét, 3 evő-
kanál lisztet, 6 tojás keményre vert habját 
könnyedén hozzákeverjük, Tortaf ormában 2 
lapban sütjük. Következő krémmel töltjük: 12 
deka vajat. 6 deka porcukorrai habosra keve-
rünk, 12 deka darált diót l deci cukros tej-
ben felfőzünk és ha kihűlt, a vajhoz keverjük. 
Ezzel a tortát megtöltjük és bevonjuk, fél 
dióval díszítjük. 

Balogh Ilonka 
Bevecser. 



Egy heti étlap 
CSÜTÖRTÖK 

Ebéd: 
Zöldségleves 

Veltepalaesdnta 
Sajt, mártás 

Töltött ostyalapok 
Karácsony estéje: 
Borleves pirított 

zsamlyekockák'kal 
Ráütött harcsa-

szeletek 
Majoaéizies, zeller- és 

burgonyás alátával 
Angolbélszin ve-
gyes körítéssel 

Mákosmetélt. Apró 
sütemények 

Nananca bolé 
PÉNTEK 

Ebéd 
Pulyikaaprólékleves 

Töltöttkáposzta, 
melegsonkával 

Gesztenyével töl-
tött pulyka 

párolt szilva — sült 
burgonya 

Pörkölt mandula-
torta 

Vegyes gyümölcs 
Vacsora 

Malackocsonya 
Vegyes sarvanyú 

Diós- és mákosbeigü 
SZOMBAT 

Ebéd 
ti o mib ásíkrémleves 

Fogasszeletek rántva 
francia salátával 

Szalonnával tűzdelt öz-
gerinc, 

vajas tésztácskákkal, 
áfonyával. 

Vanília .parfé, 
mandulás piskóta, 

gyümölcs. 
Vacsora 

Meleg sonka — borsó 
püré. 

Tejszínes gyümölcs-
rizs. 

VASÁRNAP 
Ebéd 

Karfiolkrémleves 
Tűzdelt borjúsült 

Majonézes burgonya 
Gombás rizs 

Kiépváselöfáak 
Gyümölcs 
Vacsora 

Sonkával töltött hideg 
tojás 

Tartármártás 
Sült gesztenye mézzel 

HÉTFŐ 
Ebéd 

Májpüréiévé» 
Paprikásosirke 

Tojásos galuska 
Töltött alma 

Vacsora 
Maradék húsokból pör-
költ makaróni» hús, 
reszelt sajttal meg-

hintve 
Gyümölcs, sajt 

KEDD 
Ebéd 

Céklaleves 
Vadas disznócomb, 
szalonnás gombóc 

Túrós liepétny 
Vacsora 

Rántott párizsiszedet 
Burgonyapüré 
Párolt alma 

SZERDA 
Ebéd 

KaTfiolleves 
T.erakott burgonya 

Sajtos metélt 
Vacsora 

P a radi c s ommántásb an 
vert tojás 

Körözött Liptói 
Alma 

CSÜTÖRTÖK 
Ebéd : 

S á rgab or s ó p ür él e ves 
Vajban sült borjú-

szelet, burgonyapüré 
Céfkla 

Karamelifeifújt 
Szilveszteri vacsora: 
Erőleves csésaéfoen 

Kocsonyázott kecsege 
Tűzdelt pularpecsenye, 
vegyes köret és befőtt 

Tejszlnesfánk 
Gyümölcs 

Éjfélkor tojásos puncs 
Éjfél után: 

Káposztaleves 
Meleg sonka 

Apró sütemények 
Pezsgős bowle 

SINGER VARRÓGÉP RÉSZV. TÁR: 
IV, Semmelweis-utca 14 VII, Rálcócri-úi 
II, Corvin-fér 1 BUDAPEST VII, Rákóczi-úl 

VI, Andrássy-út 33 VIII, 6 aross-utca ( 

Asztali kávéfőző (olasz Expresso typ.) önmű-
ködő szeszfőzésre, tiszta fémből' 1, 2, 4, 6 sze-
mélyes DETRÖI ISTVÁN háztartási üzletéből, 

Budapest, IV., Ferenciek-tere 1. 
(Foto Seidner) 

EGYSZERŰ MÉZESKALÁCS. Fél kg. rozs-
lisztből, negyed kg. porcukorral és forró méz-
ből olyan kemény tésztát kell gyúrni, hogy 
ki lehessem sodorni elég vékonyra. Szívalakú 
formával kiszaggatjuk, vízzel megkenjük, fél 
mandulát teszünk rá. Enyhe melegnél megsüt-
jük, nagyon kemény lesz, de egy hét alatt 
megpuhul. 

Weisz Rózsi, 
V i n . , Rökk Szilárdku. 17. 

FOGAS GOMBÁVAL. Egy szép nagy fogast 
megtisztítani, jól besózni és ujjnyi szélességre 
bevágni, apróm vágott gombával a réseket 
megtölteni. Vajjal és sok tejfellel leönteni, 
tűzálló edényben sütni. 

Rupp Miklósné, 
XI., Szt, Imre herceg-u. 2. 

Egy hasznos 

Karácsony 
a j a n d é 
a nélkülözhetett 

SINCE 
v a r r ó g é 
ebben az 
Íz léses kivitelbí 
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ANQCLO 
PHOTOS 

1. Divatos szövetruha, 
minden színben . . . . 

2. Gyapjú ffcorgetteruha . 

TIBOLD 
SELMECZY 

BUDAPEST, VU., RÁKÖCZI -ÚT 72-74. .szám 
N(íiruhao$ttá]y II. emelet 



A 5ZERHESZTÖU ÜZENETEI 
facUas liMJCc 

postája 
Erynn. Nem valószínű, hagy 

ebből az érzésből támadna va-
lami jó. Leihet, hogy pesszimis-
ta vagyok, de az eddigi tapasz-
talat — sajnos — azt mutatja, 

hogy éraelmeket összeföltofcnii, összedrótozni 
legalább is nagyon hajós, ün swjátmagával 
vitatkozik, az érveket, a lehetőségéket fölsora-
kostat ja és mindezeknek a harmóniájából 
szűrt le a végeredményt: a boldogságot. Bár 
így lenne! É n a magam részérül osak azt kér-
dem: neun Lehetne-e inkálbb okosam, öntudato-
san. esetleg készen a szenvedésre is, ezembe-
néxni a dolgokkal, m i n i állmokban) r ingatni 
magúinkat? Ha az előbbi tételt fogadjuk el, 
akkor melléűk szegődik búfelejtőnek — eset-
leg dladialrasegitönek is — a leghűségesebb 
fegyvertársumlk : az 8dö. — C. J., Tamási. Már 
unalomig Ismételtük a módot, a mozídarab írá-
sát illetőleg. Tessék egy szinapszist készíteni. 
Ez annyit jelent, hogy pároldalas ügye« és 
nívós leírásban tessék elmondani a inaséit. 
Másszóval a cuikor.spárgát, amire lerakódik 
később az egész filmtörténet a maga ezer 
nüanszávail. Ez osak nem nehéz és' bem nagy 
munka. Ezt tessék beküldeni, a szinopszist a 
szóbanforgó mozivállaila.tnaik. Hogy aztán mi 
történik vele, azt bízzia. a mozisokra. Ha jó a 
szinopszis, ők örülnek neki a legjobban, -r-
Napsugár. Köszönet égés® szerkesztőségünk 
nevében a szíves elismerő sorokért. — Nem 
bírom. Dehogy nem! Amit hab hónapja bírunk, 
azt majd csak kibír juk toválbh is. Maga nem 
is hiszi, drága, mennyi mindent Mbir az em-
ber. Várom a beígért levelei. Tízet — egy el-
len, hogy az a levéd már vidámabb hangú lesz. 
— K. D., Kőbányai-út. Nem irhatok levelet, 
neon tehetek kivételt. De — hogy teljesen 
őszinte legyek — nem is tudnék mit írni. Ezt 
« maguk dolgát a papa bogozta össze — neki 
kell kibogozni, nem pedig nekem! Minthogy 
pedig (igen helyesen) az ö tudtával irta e le-
velet, tessék neki megmondatni, vegye újra 
kezébe az ügyet és n e bánjon olyan nagyon 
ridegen azzal «1 szegény fiúval. Mondja meg 
neki talán azt, amit nekem írt. — az egész 
dolog amúgy is nagyon távol van attól, hogy 
komollyá fejlődjék. Qui habet tempus, habet 
vitám. A többi azután m maguk okosságának, 
jóságának és mindenekfölött korrektségének a 
dolga. — Riza. Közvetltősaerepre nem vállal-
kozom, — Tj P. Hát magam se tudom, mit 
mondjak, mert nem szeretem, ha már előre 
felel ős s-é tesznek. Tudja mit? Nem is válaszo-
lok, nem merem a felelősséget vállalni, még 
ilyen csekély ügyben sem. Mert mikor if jú 
szivekről van szó. sohasem lehet tudni: mikor, 
hol és hogyan!: kezűődiki a nagy ramazuri? 
ö n azt írja nekem: »öntőil fügig, hogy felhív-
jam-e telefonon, vagy nem?« Én visszahárítom 
ezt a dolgot. Nem tőlem függ. öatől függ. — 
Szenvedő asszony. Levele, Asszonyom, mélysé-
gesen elszomorított. Az ön t ragédiája a jók. 
a nemesek, a szenvedők tragédiája, akilk mö-
gött ott leselkedik gyilkos kegyetlenséggel a 

mai nehéz, szívtelen, lelketlen és rohanó idő. 
ön nem k é r tanácsot, csak kiönti a szivét és 
ha ez némaképpen vigasztalás, hogy valaki 
megérti, hogy a rokonszenvét, az önnel együtt-
érző szivét küldi cserébe, akikor a levele el-
találta az utat, amikor hozzám érkezett. Csak 
ne veszitsie el hitét és bizalmát a Mindenható 
jóságában továbbra sem. — Étteremben. Novel-
lának )tútegysizertt, — »magán el b e sz é 1 és « -11 elk 
túlkomplikált 1 Megdöbbentő, hogy mennyi 
minden történhetik egy emberrel egy adag 
rostélyos és túróscsuis&a közben. Nem is jó 
olvasnii. — D. Loly. Tessék szerkesztős ég üník 
elmére beküldeni. — Napsugár. Bocsálsison meg, 
még mindig nemi emiélksizem. — Dunántúli. ^Tes-
sék közvetlenül aw utazási irodához fordulni. — 
Három a kisleány. Melyikünk tetszik a leg-
jobban önnek? — kérdik kedves levelükben. 
Nem tudok válaszolni. Ha sétálok a kertben 
és látok három szép rózsát mosolyogni, talán 
rá tudok mutatnli valamelyikre, hogy: Ez — 
esetleg! De lia lefotograíálnák azokuvt a 
rózsákat, aikkor sem tudnék választani. A ked-
ves képet egyébként (amely a problémát ezek 
szerint nem oldotta meg) magyon köszönöm. — 
B. D. Bis&ony, Uram, itt nem használ semmi 
semmit — fizetni kell. Intézze el a dolgot, ne 
hadakozzék, ne lamentáljon. »Adós — fizess« 
— mondja a példaszó és bárhogyan is »tiedü-
tötték önt« — fizetni kell. Én ezeken a dolgo-
kon már Tég túl vagyok, azért adom önnek is 
&it a jó tanácsét: Fort mit Schaden! Essék túl 
rajta. Egyébként a jövőre, — engedje meg — 
hogy egy útravalót, egy kis megszívlelni valót 
írjak önnek: »A gazdag a szegényeken ural-
kodik — és szolgája a kölcsönvevő a kölcsön-
adónak!!« Tudja-e, honnan veittem ezt a böl-
csességet? A Bibliából. Bemne vian a Példa-
beszédek könyvének 22-ik fejezet hetedik ver 
sétoen. — ön írta: örök harc ez. De, amint 
leveléből kivettem, van, hála az égnek, van 
fegyverszünet Is. Én különben abban az üze-
netben csak a dolgok természetéből kifolyóan 
jeleztem, hogy a harcias állapot a" rendes — 
de ez nem azit jelenti, hogy mindenáron har-
colni bell. Sőt — ha már a szerettem, a kü-
lönféle emberi természetekkel komplikálva, 
háborúskodik, azért kell harcolni, hogy — béke 
legyen. Beesülje meg tehát ezt az álllapotot és 
tartsa fönn, minél tovább. Ismétlem., nem kell 
már semmit se 'kiverekednie, sőt ilyenkor az 
okos nő minden igyekezetével azon van, hogy 
elfelejtesse azt, hogy — valaha verekedett a 
boldogságáért. 

S Z Í N H Á Z . »Vígszínház«. G. L. elme: V., 
Sziget-utíca 34. — »Ételmüvészet — Életmüvé-
szet.« Hatfvany Lili 'könyvét csak a Színházi 
Élet előfizetői kapják a jándékba. — »Tatárjá-
rás.« Lohonyay. Kárpáti M. Géza, Bucuresti. A 
legutóbbi kép nem alkalmas reprodukcióra. A 
felsorolt darabok közül csak a Faus t kapható 
(ára P 6.—). a többi kifogyott . — »Régi elő-
fizető.« Forduljon orvosihoz. A leghelyesebb, ha 
az orvos a jánl megfelelő helyet a gyermeknek. 

F I L M . Barbara Boyerana. Már válaszoltunk 
kérésére a s'ziertkesztői tizeueibekban. Munkáit, 
sajnos, nem áll módunkban' elhelyezni. Az ú j 
ötlettel forduljon az Amatör Filmesek Szövetsé-
géhez. Cím: Budapest, Horánszky-utca. — 
Kíváncsi. Sötétkék szeme van Liane Haidnak. 

^ í^ r^^r te BERLITZ-SCHOOL 
CSAK IV., V0ROSMARTY-TÉR 2. FIÓKINTÉZETUNK NINCSEN! 



— Halállégió. A kiét férfifőazerepíö: Ronald Col-
mán és V lot or Mac LagLen volt. — Gala József. 
Bánkyék cime; Bánk y villa, Budapest, Pest-
s<zent(lörinc. — 8. Sándor. Eggerth Márta eime: 
Ufa Gelände, Bériül, 'Neúbabelsberg; Bársony 
Rózsi cime: Royal Színház, Budapest, Erzsébet-
kőrút 27; Angela SaJloker cime ismeretlen; 
Á«ay Irén: Budapest, Saéher-utca T. — »Para-
mount.« 1. Alexander Korda Esq. Londoni Film 
Co, London Grosvenor Street 52. 8. Adolph Zu-
kor Paramount Studio» Hollywood Marathon 
8fcreet U2ő2 Calif. 3. Michael Curtiz Warner 
Bro®. Studios Hollywood Buihank Calif. — 
Farkas Miklós: írjon Reflektor I'lkn elmére: 
Budapest, Sándor-tér 4. IV. — Pantomic, Olyan 
kérdéseik ezek, amelyeikre nem adhatniuk egy-
szerű váJaszt az üzeneteikben. Mindenesetre leg-
helyesebb msgbíahaífcó ügynökségre bisni a dol-
got. Mdután ön Svájcban van, könnyebben meg-
szerzS ott ilyen ügynök-
ség oímét. — Shirley 
Temple II. A hasonlósá-
got .nem lehet kihasznál-
ni. Nem célja ez a stú-
diónak. hogy még egy 
Shirley Templet fedezzen 
fel. 

KÉZIRATOK. Alex, 
Rubin, Chicago. Szép, 
tisztagondolatú és hangú 
vers. — Szabó György-
né, Mvhely. Kellemes-
haagulaiú, igazszándékú 
verskísérletek. — >H, P. 
17.« Vám érzéke a rfrae-
léshez. — Gy. 8. Oszkár. 
Áitlagotn ' felüliek. • de 
egyik sem hibátlan. — 
P. E., Ksvárda. Jólfor-
máflt, tehetséges írások. 
Reméljük,, hogy "kapunk 
még öntől közölhetőt Is. 
— V. U. M., Szeged. 
Még ez sem az igiazi. — 
S. Lujza. Formás, tet-
szetős írások. Áttlagon-
felülaek. Kár. hogy egyik 
sem hibátlan. — »Opti-
mista kezdő.« Figyelem-
reméltó kia utánérzések. 
Ezekből még nem lehet a 
tehetségére következtet-
— P. Andor. Nem me-künk való. — Z. A. Már 
nem időszerű, de kedves, hangulatos, dicséretei 
érdemlő törekvés. — P. Edith Ó-Gy. Ügyeske-
dő, jólformált verseik. — Fülöp József, Buca-
rest. Forduljon aa alábbi zeneműkiadóik valame-
lyikéhez: Niáldor Kálimán, Rákóezl-út 28; Csár-
dás, Doháiny-u. 52; Rózsavölgyit és Tsa, Szer-
vita-tér 5; Bárd F. és Fia, Kossuth Lajos-u. 4. 
— Makor Béla. Nagyon kedves, sok készségről 
tanúskodó versek. — »Igaz történet.« Nagyon 
kezdetleges, még csak stílusgyakorlatnak te-
kinthető. — Ny. Sándor, Buouresti, Kedves, de 
nem eredeti hangulat. — P—hy László joghall-
gató. Ügyesek téia formásak a versek, ele még 
egyik sem százsaázalékosan sikerűit. — Dr. 
Dezső—»H. D.« Jól felépített, tetszetős vers. 
Ügyesen gördülinetk a rímek is, de egészben 
véve még nem hibátlan. 

K O Z M E T I K A . Újpesti előfizető. Az idő-
előtti ráncképzödésmek több oka lehet. Elsősor-
ban az arcbőr szárazsága. Ha azt keüő időben 
és kellő ideig védi a külső vtlszontagiságtál, 
megfelelően táplálja az arcbőr természetének 
megfelelő zsírokkal, igy az házilag is korrigál-
ható. Néha belső 'kiválasztásos mirigyek műkö-
dési zavarai is előidéznek betegesen száram arc-
bőrt és időelötti ráncokat, elsősorban a pajzs-
mirigy, máskor a gyomorsav rendellenessége 
stb. — Beteg vagyok. A nyakon Tevő zsírpárnát 

Humberto Gazitu Vergara, a chilei »La 
Nacion« főszerkesztője ás felesége Buda-

pesten 

egy speciális géppel, szakorvosi kezeléssel le-
het kisebbíteni. Ez csak megfelelő diszpozíció 
mellett jön létre, nincsen semmi jelentősége. 
Házi kezeléssel nem oldható meg. — Szép arc-
bőrre vágyó. Használja tovább a szereket 
ugyanúgy, ahogy azt eddig tette, mitesszerei 
feltétlenül ki fognak pusztulni; ne egyék vajat 
és zsíros ételeket. Ezzel szemben sok főzeléket 
és gyümölcsöt fogyasszon, gondoskodjék a napi 
pontos emésztésről. Tartózkodjék sokat friss le-
vegőn. — Ifjúság, Címére levélben válaszoltunk. 
— Fiatalember, Haját ugyanúgy ápolja még 
hónapokon keresztül tovább és az eredmény 
végleges lesz. — Reménykedő. Naponta szára-
zon fésülködjön, vizet nie használjon erre a oél'-
ra. ötnaponkémt egyszer, meleg vizben, a szap-
pannal. — Mit tegyek? Minden téli «pont any-
nyiira egészséges, hogy abbahagyni, vaigy el 
nem kezdeni még akkor is hiiba voltna, ha az 

az arcbőr rovására men-
ne. De hia nem feledke-
zik meg arcbőréről és azt 
kellőképpen Tédl és ápol-
ja, úgy a hideg «em hat 
károsan a bőrre. — Szé-
pen iveit. 1. Nemcsak a 
szerek megválogatására 
kell a fősúlyt helyeznie, 
hanem arra is. bogy azt 
milyen módod végzi* 3. 
Ne hagyja éjszakára raj-
ta, mert azzal osak árt 
arobőrének. 8. Nem is-
merjük összeállításáit és 
eiért véleményt sem 
mondhatunk arról. 

KÉZIMUNKA. D. B. 
H. Lapunk kézimunka-
mellékletén többszőr meg-
jelentettünk filorátétes 
mintákat úgy terítők, mint 
párnák résziére. Ha a pesti 
kézlmumkakereskedések-
ben nem talált ilyeneket, 
akkor lapozzon vissza a 
mellékleteink kőzött, ott 
fog találni. — Vidéki 
lány. Vékony (löO-es) hor-
golócéitnával két rácsava-
rás és négy levegőszem-
m el készítse. A 3037-es 

minta bármiilyen szélességre megcsinálható. — 
K. J.. Füred, Készem nem fog találni olyat, 
amelyik mintában, forma- é® méretben egy-
aránt megfelelő. Ha niem sokall érte 8 pengőt, 
akkor megrajzoltatjuk önnek tökéletesen kí-
vánsága szerint. Ez esetben portóköltség meg-
takarítása végett küldje he fenti összeget a 
Színházi Elet Boltba és Írja meg pontosan a 
szükséges mérettet és azt, hogy mekkora lyu-
kakkal akarja csinálni. Néhány nappal később 
megkapja felelősség mellett a kívánt rajzot, — 
Előfizető lánya. A karácsonyi számolt már le-
késte, de az 1937. I, számban megjeleniki és 
remélem, épúgy megnyert tetszését, mint 'a 
párna mintája. Elismerő sorait köszönöm, na-
gyon örültem» azoknak. írjon máskor is, ha el-
készül valamely munkájával. 

K O N Y H A Bajai fiatalasszonynak. Ahogy 
leirja a kocsonya készítését, nagyon helyes, 
csak az a fontos, hogy nem szabad soha lo-
bogva főni a kocsonyának. Műnél több a bőrke 
benne, ainnáá hamarabb fagy meg, ebben ma-
gának volt igazia. Háztartási alkalmazottja 
csak fogadja meg a maga tanácsait, mert leve-
leiből és receptjeiből azt látom, hogy maga 
többet ért hozzá, minit ő. Az igazi magyar 
konyha bizony fűszeres, hagymás. A modern 
fogyókúrás konyha vagy diétás konyha az bi-
zony semmi fűszert nem enged meg. 
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(2. folytatás) 
Amikor a vonat a Gare de l'Est-re 'begördült, elvben már kész volt a 

megegyezés a két fiatal hölgy között. Vica természetesen egyelőre nem 
hagyja cserben Mme Melaniet, de balkézről Marionnal is dolgozik. Hogy 
aztán később mi lesz, arról majd ráérnek Párizs után határozni. 

De Wolkenbergné nem érte be ennyivel. Kezében akarta tartani a 
mannequint, ezért tervezgetés közben azt a meglepő ajánlatot tette neki, 
hogy mondja föl lefoglalt szobáját a Hotel Reginában és költözzön át a 
Criüonba. A különbség körülbelül az, mintha a pincér rá akarná beszélni 
a vendéget, hogy hering helyett egy tucat osztrigát rendeljen előételnek, 
francia pezsgővel. Vica csak mosolygott, de Marion fölvilágosította: 

— Ne gondold, hogy maharadzsa-lakosztályra akarlak rábeszélni. 
A legelőkelőbb szállókban is vannak úgynevezett kurir-szobák, ahol a 
nlagyurak személyzetét helyezik el. Valószínűleg rosszabb szobád lenne, 
mint a Reginabeli, de mégis csak másképp hangzik, ha valaki azt mond-
hatja, hogy én a Place de la Concorde-on lakom, a Crillonban! 

— Es te? 
Marion kényszeredetten mosolygott. 
— Nevetni fogsz, én is! Lehet, hogy éppen a komornám két év előtti 

szobáját jelölték ki számomra, de aludni jó lesz ez is, Reprezentálni pedig 
ráérek hat emelettel lejjebb, a hallban. 

Az ötlet azonban egyelőre kivihetetlennek bizonyult. A Hotel Regina» 
— a nemzetközi nőiszabó társiaság megszokott tanyája — nemcsak szállást 
jelent, h an e/m főhadiszállást is, amelyet ezekben a napokban ügynökök, 
szövet- és selyemkereskedők, divatrajzolók, alkalmi kalauzok, sőt divat-
kalózok ra ja lep el. Az embernek a forrásnál kell tartózkodnia, ha inni 
akar. A Reginában laikik Madame Melanie római üzletfele is, Signor 
Paolini, a »szép Gino«, akivel közös számlóra szokták lebonyolítani párizsi 
vásárlásaikat. 

Csakugyan, (amikor a Szabó-vonat utasai harminc órás utazás után 
kissé megviselt állapotban lekászolódtak a Gare de l'Est-en, a csarnokban 
a »nagyokat« már ott várták az állandó társak. Flóráék a prágai Mme 
Pelikan dús kebelén kötöttek ki, a Dobay sisters-t Pán Sevicky várta 
Varsóból. Bellák Poldi és leánya az athéni Tetrakopulosz karján távoztaík 
és volt ott még egy sereg berlini, belgrádi, bukaresti, stockholmi nagy 
szabó, akik alkalmi társuláshoz jöttek a partnert megkeresni. A Párká-
kat persze nem várta senki. Szerényen eltűntek a sokadalomban, a »szer-
kesztők« csoportjával együtt. Névtelenül olvadtak föl a világváros vér-

átm> mmm jMk mm ^ m mm Ék • J A B f ezemölc .ök véglege«, nyomtalan eltávolít*»« 
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keringésében, amely lenyelte, vitte és elraktározta őket a roppant test 
megfelelő sejtjeiben. 

A szép Gino az aszfaltkifutó csöndesebb részén helyezkedett el és 
táviratot lobogtatva átnézett az izgatottan viselkedő emberek feje fölött. 
Majdnem kétméter 'magas és a legapr ólékosabb részletekig kitervezett 
megjelenésű fiatalember volt, átmenet az atléta, a női fodrász és a mar-
quis között. Vízzel kefélt, szénfekete haja úgy csillogott, mintha belak-
kozta volna. 

— Mademoiselle Bánáth! — kiabálta időnként. Ugyanakkor Bertalan, 
a pesti szövetkereskedő azt az ajánlatot tette a mannequinnek, hogy 
elviszi a Reginába. Gavallér gesztus és főként nem kerül pénzbe. A taxi 
így is, úgy is szerepelni fog a költségszámlán. 

Vica átkígyózott a tömegen és kezet nyújtott a hosszú olasznak. 
— Signor Paolini? 
— Si, si — sziszegett vidáman a szép Gino és úgy nézett végig a 

mannequinen, mint aki egy pompás paripát, vagy egy 'műremeket vesz 
szemügyre. A mosolyban két rész elragadtatás és egy rész érdektelenség 
volt. De Bertalan úrnak nem volt szeme a lelki megnyilvánulások fino-
mabb árnyalataihoz, csak az elragadtatást látta és ugyanakkor gyors 
összehasonlítást tett önmaga és az olasz óriás között. Az eredmény 5 :0 
volt Olaszország javára. Mérgében nagy kedve lett volna megtépázni a 
saját üstökét. Ez a malacszőrszerűen kunkorodó, makacs ha j volt az oka, 
hogy 'sohasem tudott igazán mondain lenni, ez rontotta el a legkifogásta-
lanabbul szabott ruhái hatását is, bár el kell ismerni, hogy viszont az 
alacsonyabbrendű hölgyközönség körében ugyanez a durvaszálú, fekete, 
göndör gyapjútölmeg nem egy gyors sikerhez segítette. Sértődött lélekkel 
meghátrált és elfogadta Rösleiv úrnak, a pocakos konkurrenciának mutyi-
ajánlatát, ami végeredményben jolbb üzlet volt az előzőnél, mert félkölt-
ségen teljes tételt jelentett mindkét kereskedő költségszámláján. 

A mannequin Gino kék Lanciáján robogott a Rue Rivoli felé. Először 
járt Párizsban, de egyelőre nem érzett se meghatottságot, se csodálatot, 
se csalódást. Ügy volt a várossal, mint az óceáni utas, aki a végtelenből 
mindig csak egy szemhatárnyit kap. Legfeljebb az utcák forgataga 
lepte meg: a torlódó, megtorpanó, nekiiramodó jármüvek játéka, a kocsi-
vezetők szemtelen biztonsága, a rendőrök jóindulatú fölénye és a tömér-
dek ember. Ámbár ezek is csak emberek, és semmivel sem mások, mint 
odahaza. Mindez kevés volt egyelőre, hogy sebesebb imozgásha hozza a 
vérét. Ehhez még a szép Gino is kevés volt, aki könnyed otthonossággal 
vezette gépét ebben a harmonikázó vonalban, amely megfelelő magas-
ságból nézve olyan lehetett, mint egy motorokból összeszerkesztett, rend-
kívüli méretű boa konstriktor. 

— Pauvre Madame Melanie! — mondta Gino és nem tudni, miféle 
olasz tájszólásban átkot morgott egy elszánt gyalogosra, aki úgy ugrált 
a hűtők előtt, mint egy veréb az úttesten. 

— Sajnálja, hogy én jötteim helyette? 
Signor Paulini elég értelmes félmosollyal utasította el ezt a feltevést. 

Melanie fonnyadt 'bájait valószínűleg könnyen nélkülözte, ha ízlésében 
vakon 'megbízott is. Feleletül ennyit mondott: 

— Madametól ta legjobb referenciákat kaptam^ Hallom, istenien rajzol. 
— Megteszem, ami tőlem tellik. 
Többet nem is szóltak egymásthoz. Vica kinézett a gyalogjáróra és 

arra gondolt, mi lenne, ha a járókelők közt megpillantaná Lászlót? 
Istenem, gondolta, talán rátaposnék a kerékfékre. Paolini ú j ra csúnyán 
káromkodna, de még inkább annak a nagy, ezüst Liimousinnak a vezetője, 
aki szorosan mögéjük tapadt. Kisebb botrányon alul aligha úsznák meg 
az ügyet. Szerencsére még csak (megközelítőleg sem látott a tömegben 
olyan férfi figurát, mint az ura. Ez a Gino fél fejjel magasabb és mégis 
szinte eltörpülne a festő mellett. Nem is tudott több, hozzá hasonlót. 
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Csak egyszer jött a szalonba egy túladunai főszolgabíró, egy vidéki pri-
madonnának vett ruhát, az volt olyan gránitból faragott, tiszta arányú, 
szélesvállú, keskenycsipejű, tömöri zinú, szabad- és vidámtekintetű férfi-
szobor. Vica fogai összekocódtak, a bátán melegen és hidegen megborzon-
gott a finom!, pihés, bőr, hogy az ura királytigris rugalmasságát össze-
hasonlította ezzel az olasz kirakatbabával. Gino is észrevett valamit a pil-
lanatok alatt lezajlott lelki ciklonból. 

- - Nagyon összetörhette az út! — mondta szánakozva. 
— Igen — felelte a mannequin. Hátradőlt az ülés támlájára és behunyta 

a szemét. A néhány percnyi képzelődés jobban elbágyasztotta, mint a 
hanmdncórás út. iSem a szemét, sem a száját neun' nyitotta ki többé, amíg 
a Lancia pu!ha zökkenéssel le nelm fékezett a Regina bejárója előtt. 

— A szobája a negyedik emeleten van — mondta Gino és a helyettes 
társat udvariasan elkísérte a (portáig. A hall tele volt 'hangos csopor-
tokkal. 

— Mademoiselle Bánáth, 444! 
A szép olasz a felvonóig kalauzolta a mannequint, közben jobbra-

balra köszöngetett. 
— Pihenje ki magát kisasszony, holnap kezdődik a komoly munka. 

Ha valamit óhajt, csengessen föl, itt lakom a második emeleten. Egyéb-
ként este elviszem valahová vacsorázni. Azalatt megbeszéljük a holnapi 
haditerveit. Találkozás reggel negyed kilenckor a 'halliban. Arrividerci ! 

A 444-e.s sötét, kormos udvarra nyilt, amelyet négyszögben fogtak 
körül az épületszárny (ablakokkal meghasogatott, dísztelen belső falai. 
A szoba azonban elég csinosnak mutatkozott sötét, cseresznyeszín búto-
raival, pár kelleimes színhatású perzsaszőnyegével és a tizennyolcadik 
századból való, illedelmes tárgyú metszeteivel. Vica hozzálátott a kicso-
magoláshoz, közben megengedte a fürdőszoba csapjait és előre örült a jó 
langyos víznek, amelyben végre kinyújthatja összerázott, merev tagjait. 

Éppen a lába hüvelyujjával próbálgatta a víz ihőfokát, amikor a szo-
bában megszólalt a telefon. Magára dobta a fésülőköpenyét és kedvet-
lenül fölemelte a kagylót. Az volt az érzése, bogy az erőszakos Bertalan 
akar tőle valamit. De örömére Marion jelentkezett. 

— Neda volna kedved Ihat óra tájban átjönni bozzáim? Képzeld, leköl-
töztem a harmadikra . . Mindössze öt percig bírtam a kurir-szobában . . . 
Rémes, még szekrény sincs benne. Egy ágy, egy vacak: asztal és az a 
rettenetes szag! 

A 'hangja síróssá vált, de fokról-fokra felderült. 
— Nézd, annyira rosszul mégsem állok, inkább csak gyakorolni akar-

tam az aszkézist (itt gúnyosan pat'hétikus lett) egy munkás élet hajnalán. 
Hát nem megy, vagy egyelőre még nem megy. A gőzlben sem ugrik az 
ember rögtön a jéghideg v ízbe . . . Szóval, ha nincs okosabb programod, 
fel hétkor gyere át hozzám koktélre.. . Ot perc az egész, taxi sem kell. 
Akárki útbaigazít , . . Szerencsére találtam már ismerőst is, bár mondha : 
tom, nehéz volt, mort tout Paris a tengerparton van. Magasrangú állam) 
hivatalnok, nagyon kedves fiú, annak idején többször volt nálunk, Vicomte 
Grandpierre. Ha altarod, neked is szerzek valakit, vagy hozd magaddal 
az olaszodat, láttam a pályaudvaron, nett fiú, nekem tetszik, neked is? 

Valóságos szózuhatagot árasztott Vicára, olyan boldog volt, mint a 
hal, amely a háló széléről az utolsó pillanatban vissza tudta magát dobni 
a vízbe. Lélekzethez sem hagyta jutni Vicát, csak félszavakat engedélye-
zett neki, végül meg: se várva a beleegyezését, letette a kagylót. Vica 
újra átment a fürdőszobába, ledobta magáról a könnyű selyemrongyot 
és tekintete w tükörre tévedt. De minthia a tiükör is beleizzadt volna a 
látvány izgató szépségébe: csiszolt lapját gyöngyöző pára felhőzte be. 
Olyan volt most, imint az a sejtelmesen elmosódott, rózsaszín hússzíriben 
tartott pasztell, amely most is ott fekszik valahol a padláson, az ura 
odavetett vázlatai között. 
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Amikor fél hat táján lejött az előcsarnokba lehelletkönnyű, virágos 
kompiéban, nagyszélű florentin kalapjában, minden tekintet feléje for-
dult. A jó fürdő, a másfélórás könnyű alvás és némi kozmetika megtet-
ték a maguk jótékony munkáját, a töblbit pedig elvégezte a fiatal kedély. 
Akár ne is nézett, volna tükörbe, a szembejövők arcán, megváltozott tar-
tásán látta, hogy szép, és ez teljes biztonságérzést adott neki ezen az 
ismeretlen terepen, Idegen nyelvű és gondolkozású emberek között. 

Bertalan, aki azzal az elhatározással táborozott le a ki járat mellett, 
hogy lesz, ami lesz, autósétára fogja hívni a mannequint, a döntő pilla-
natban elkotródott az útból, mint egy megszégyenült kutya. A boldog-tálán 
kereskedő az egész délutánt céltalan ábrándozással töltötte, egyáltalán 
nem törődött az üzlettel és e pillanatban még mindig Sárkány Annie 
Volt az egyetlen kötése, mialatt a kövér Rosier teljes gőzzel dolgozott. 
Hallotta, amint Vica a Crillonról érdeklődött és elhatározta, hagy né-
hány perc múlva ő is odamegy. Nem volt tisztában a szó horderejével, 
az ő világát a Regina is meghaladta. Előkelőnek találta a szobáját maga-
sabb rendű lénynek a frakkos, kopasz szabapincért, a spenceres groomo-
kat és megilletődött csodálattal adózott a folyosók piros, neszfogó szőnye-
geinek, a lépcsőház rézkorlátjának és Jeanne d'Arc aranyveretű lovasszob-
rának, amely ott szikrázik a szálló előtt a lefelé hanyatló augusztusi nap 
fényében. 

Biztosían az olasszal találkozik gondolta, de majd elmérgeztím. kissé a 
fiatalok öröméi Mentől közelebb ért la Place de Lai Concorc.hoz, annál 
jobban lelankadt vállalkozási kedve. Szegényes képzeletét megfogta és 
gúzsbakötötte a nagyság igézete. A luxori obeliszk a tér közepén úgy me-
redt rá, mint egy égignyúló fölkiáltójel, amely a saját jelentéktelenségére 
akarja .figyelmeztetni a művészetnek és az előkelőségnek ebben a gran-
diózus világában. A Grillon előtt már olyan félsz fogta el, mint kis-
gyerek korában, amikor az édesanyja először vitte iskolába és magára 
hagyta egy sereg érthetetlen okból visongó, vigyorgó és bömbölő gyerek 
közt. A bejáratig imár el sem jutott. Tudt'a, hogy ide nem fog bemenni 
és úgy állt meg (háttal az épületnek, mint aki elhatározta, hogy éppen 
erről a pontról fog gyönyörködni a tér szépségében, mert figyelmeztet-
ték, hogy innét nyilik a legszebb kilátás. Egyszerre rettenetesen gyűlölni 
kezdte a mannequint, — mert királyi vadra akart vadá?.,;ni sörétes pus-
kával. .',; , ! ;, ,i -, 

* 
Vicomte Grandpierfre valóban kedves fiú volt, >ha fiúnak lehet ne-

vezni a negyven és ötven év között lavírozó urakat. Vicát egyenrangúak-
hoz illő modorban kezelte, mert Marion, óvatosan elhallgatta párizsi tar-
tózkodásának igazi célját. Igaz, hogy ia ruhabemutatók miatt ejtették útba 
Párizst, de ez inkább sportszerű szenvedély, a divathölgy érdeklődése az 
ú j modellek iránt. A vicomtenak semmi oka sem volt kételkedni, örült a 
két kellemes, fiatal hölgynek, akik a pesti szép napok emlékét idézték 
föl benne. A barátnője különben is Juan-les-Pins-ben üdül, a társa-
ságbeliek szerteszét bolyonganak a világon, őt magáJ: a 'hivatal köti ide, 
mert újabban a szépművészeti minisztériumba osztották be és őt bízták 
nleg a Velazquez-kiállítás rendezésével, amely odlaát van az Orangerie-
ben. Épp vasárnap <nyilt meg. Ha a hölgyek elfogadják kalauznak, hol-
nap fél egykor értük jöhet a szállodába. 

— Holnap? — húzta össze szemét a grófnő. - - Apropo, mit is ter-
veztünk holnapra1? 

—A Patou-kollekciót nézzük meg. 
Marion a meztelen könyökével oldalba boxolta Vicát, nehogy többet 

mondjon a kelleténél. 
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— Kezdetnek nem rossz — mentegetőzött Wolkenbergné. — En ugyan 
a magam részéről inikább Schiaparelli-rajongó vagyok. 

A vicoimte nevetett 
— őszintén szólva a számlákhoz jobban értek, mint a ruhákhoz és 

•a hölgyeknek ezt a költséges szenvedélyét a modell első és kizárólagos 
birtoklása körül úgy tekintem, mint a jus primae noctis modern váltx> 
zatát, amit gazdag dámák gyakorolnak. A képek között inkább ottíhoi 
vagyok. Különben olyasmit is hallottam; hogy a Velazquez-kiállítás állí-
tólag hatással lesz az idei divat kialakulására. 

— Akkor természetesen megnézzük. Szóval abban maradunk, hogy 
fél egykor értünk jön Patouhoz. 

— En nem tudom.. . — mondotta határozatlanul a mannequin, de Ma-
rion nem engedte szóhoz jutni. Wolkenbergnének ma különösen szeren-
csés napja volt. A kazakot imdntha egyenesen az ő ingerlő formáinak 
találták volna föl. Tömör, szépen boltozott melle szabadon és boldogan 
végezte könnyű ringását a selyem alatt, ïami a vicomte figyelmét sem' 
kerülte el és zsebkendőjével sűrűn nyúlt hátra, a tarkójához. Marion kü-
lönben sem töltötte, hasztalanul a délutánt. Már meglátogatta Antoine 
úr műtermét is, amiről újonnan átépített, 'görögösen loknis, aranyszőke 
frizurája tanúskodott. Grandpierre szívesebben foglalkozott vele, mint 
a tartózkodó modorú, megfigyelése szerint túlelőkelő Vicával. Utóbbi 
őszinte örömére, a diner-re való meghívást is elutasította azzal, hogy a 
mai estéje már foglalt. 

— Hát akkor, drágám, vacsorázz a szép olaszoddal — mondta Marion 
láthatóan neheztelve. Vica kérte Grandpierret, hogy pár pillanatra 
négyszemközt beszélhessen a barátnőjével. 

— Kérlek — mondta komolyan — egyénileg semmi kifogásom a 
párizsi időbeosztásod ellen, de mint jövendőbeli cégtársad figyelmeztet-
lek, hogy így nemi visszük sokra. 

Marion olyan volt, mint egy megszeppent gyerek. 
— Miért? Mit vétettem? 
— Egyelőre semmit, de nem vagy tisztában a teendőinkkel. Azt 

hiszed, hogy csak ennyiből áll Párizs? Nappal modellt nézünk, este 
szórakozunk? Hogyan akarod az üzleteidet lebonyolítani, amikor még 
társad sincsen? Egyedül nem tudjuk megfizetni a modelleket. Ma este 
akartam Paolini révén összehozni az ú j társulást valami jobb külföldi 
szalonnal. 

— Istenem — mondta Marion őszinte bűnbánattal — milyen szörnyű, 
hogy nem értek a dolgok gyakorlati részéhez. De ennek most már nem 
mondhatok le, nagyon sértő volna. A társadalmi formáikat nem hanya-
golhatom el teljesen. 

— Jó, ma még fölmentelek. De jegyezd meg, hogy a harmadik eme-
leti iappartement-t nem számolhatod föl a rezsi terhére. . . 

— Hogy te milyen szigorú vagyl — nevetett Marion és megcsókolta a 
barátnőjét. — A Crillon privátszámlára megy, de a kurír-szobát föl-
számítom. 

Visszacipelte Vicát a bárpulthoz, ahol Grandpierre újabb koktélt 
kevertetett. 

— Ez itt az én nevelőnénim. Kérjen tőle kimaradási engedélyt éjfélig, 
különben bezár a szobámba és magához veszi a kulcsot . . . 

A mannequin másfél óra múlva a magyar vendéglőben vacsorázott 
Paolinivel. ö akarta, hogy ide jöjjenek. Azt gondolta, hogy itt talán 
összekerül Lászlóval, vagy olyan pesti művésszel, aki tud róla. De a 
helyiségben egyetlen ismerős arcot sem látott, kivéve egy hollywoodi 
filmcsillagot, aki vidám és hangos társaság közepén tündökölt impregnált 
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és világszerte márkázott mosolyával. Vica megnézte a sztárt, az is 
visszanézett rá. A tekintete ezúttal komoly és figyelmes volt. Talán a 
feltörő, diadalmas utódot szimatolta benne. De ez a komor sejtés, amely 
ott lappang a legédesebb diadalok mézében, csak pillanatokig tartott. 
Maga a színésznő figyelmeztette az oldialán ülő rendezőt Vicára. A rendező 
éppen egy szelet almával megtetézett sajtot dugott a szájába. 

— Igen, — mondta vontatottan — tényleg csinos. Ilyenek tucatjával 
szaladgálnak Párizsban. . . A kezdőket rendszerint be is döntiik. A gép 
előtt aztán minden kiderül. 

És németül hozzátette: »Nicht anrühren.« De azért, ha a művésznő 
másfelé volt elfoglalva, makacsul és vágyakozva nézte a maneként 
Vica sem vele, sem a filmsztárral nem törődött többé. A vágyai és 
reményei elől az üzleti kérdésekhez menekült. Megbeszélték a divatnagy-
hét teljes és pontos menetrendjét. Két jegyzőkönyv került az asztalra, 
dátumokat jegyeztek és felosztották egymás között a munkát. A commis-
sioneur-ökkel való tárgyalás Paolini dolga lesz. Vica a modelleket rajzolja. 
Nem kell félni, jobb emlékezőtehetsége és biztosabb keze van à rajzhoz, 
mint Madamenek. 

Ha valaki megfigyelte őket, azt hihette, hogy fiatal jegyespár, akik 
jövendőbeli fészkük fölépítésének, költségvetését készítik, mindenre kiter-
jedő gonddal. A vacsora társaságok rég szétszóródtak: színházakba, 
bárokba, mulatókba mentek ünnepelni a vidám párizsi éjszakát. A ma-
nekén és a szép Gino majdnem záróráig ott ültek jegyzeteik fölött a ren-
dezkedő pincérek bosszúságára. 

* 
Az aranylift fölvitte őket a második emeletre. Kisebb előcsarnokban 

kötöttek ki, ahol egy sereg hangos boy állta útjukat. 
— Quelle-est votre vendeuse? — kérdeztek meg minden érkezőt 
— Mademoiselle Yvette! — mondta Vica, aki Melanie tői külön levelet 

és, egy üveg »barackot« hozott ajándékba az évek óta megszokott eladó-
nőnek. 

— Mademoiselle Y vett! — visított a groom és ugyanakkor más öt 
fiatal torok iparkodott versenyre kelni vele. — Mademoiselle Claire. . . 
Zizi . . . Marie . . . Grace . . . 

A művészi kovácsolású, embermtagas vaskapun át, amely a Patou-
palota másodemeleti előcsarnokát a bemutató-termektől elválasztja, 'hat 
kedvesmosolyú, fiatal hölgy nyomult elő és mindegyik birtokba vette a maga 
régi üzletfelét. Marionnak, aki mint privát jelent meg és a belépésnél az 
oláSz követség egyik előkelő hölgyére hivatkozott, nem jutott vendeuse. 
Különben sokkal inkább otthon érezte magát, mint Vica, akit az ilyenkor 
szokásos szertartás külső részletei is érdekelt^. A selyemharisnyás rokoko 
marquis, aki a hölgyeket az autókból (kisegítette, —ők magúik ugyan gyalog 
sétáltak át a szomszédos Crillonból, — a palota ősi, nemes eleganciája, az 
aranycirádás. fehérre lakkozott falak, a selyemhuzatú székek, a közönség, 
az eladónők, a hat egymásba nyíló terem és a konferenciere, aki olyasféle 
magas alkotmányon ül, mint nálunk a teniszbíró és minden modell nevét 
hangosan bemondja: »Engem válassz . . . Májusi d a l . . . Csak a t i é d . . . 
Szférák zenéje . . .« tagadhatatlan, hogy a drága selymek művészei a leg-
olcsóbb romantikával dolgoznak. 

— Most épp a negliz&ék bemutatója folyik, — súgta a párizsi vendeuse 
pesti kollégája fülébe — remélem, Madame Melanie túl van már minden 
veszélyen, oh nagyon, nagyon sajnálom.. . figyel je kérem ezt: »A halhatat-
lan szépség« . . . nézze, milyen istenien adja ki az alakot, azáltal, hogy... 
Gyors, szakszerű magyarázatot tartott >az újszerű szabásról és az anyagról, 
amelyre a Patou-oégnek van kizárólagos joga. 
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Vica feljegyezte magáinak a »Halhatatlan iszépség«-et, de a szemével 
intett Marionnak, hogy ezt a modellt mellőzheti. A mellettük lévő szobában 
néhány korábban érkezett pesti szakmabeli ült. A Flóra-szalón tulajdonos-
nője már ú j lapra fordított a jegyzőkönyvében. Kleinholz úr, mint iga-
zán gyengéd és lovagias fér j kiment az előcsarnokba cigarettázni, mert 
a fehérneműrevűnefo túlságosan pikáns jellege volt. A manekének a 
csipkébe és selyembe pólyált meztelenség élő képeivel szinte felgyújtották 
maguk körül a levegőt és a Journal Amusant, vagy a Paris Plaisirs 
képeinek hangulatát idézték. Voltaképpen Kleinholz úr keresett az üzle-
ten, mert a lányok a vaskapun és az előcsarnokon át tűntek el a nézők 
szeme elől. Néha Marion is jegyzett egy kombinét, díszhálóinget, vagy 
fésülőköpenyt, ha Vica beintett neki. Az idő meglehetősen gyorsan telt, 
bár a bemutatónak ez a része inkább l 'art pour l 'art érdekelte őket. Vica 
meg is mondta őszintén Yvettnek, hogy a ruhákra kíváncsi. Ez a kíván-
csisága túlzottan teljesült. Legalább háromszáz modellt láttak gyors egy-
másutánban. A végén már nem is bírták az iramot. Vica szédült. Marion 
az órájára nézett. Félegy múlt pár perccel, Grandpierre valószínűleg leni 
vár ja már őket a vesztibülben. Csöndesen kivonultak és fejbólintással üd-
vözölték Kleinholz urat, aki a pokoli augusztusi melegre panaszkodott. 

Grandpierre a kapu előtt, az utcán fogadta őket. Gyalog volt, az autó-
ját előreküldte a néhányszáz lépésnyire levő kiállítási palotához. 

— Nos? "Láttak a hölgyek valami említésreméltót? 
— Sajnos — felelte nevetve Marion — ami nekem legjobban tetszett a 

divattárlaton, abban mindig csak egy ember előtt szokás pompázni. 
— Én a szép ós drága fehérneműt megtiltanám azoknak, akik csak 

azért hordják, mert ez is okvetlenül kell a ruhához — mondta a vicomte. 
Mélabús mosollyal nézett Marionra, de nem lehetett tudni, hogy ez a 

kis coimmedia dell'arte nem tkülön a manekén számára készült-e? Tény, 
hogy tegnap este óta volt valami szemmel le nem rögzíthető és füllel alig 
érzékelhető változás a viselkedésükben, a hangjukban, amely külsőleg 
ugyan milliméterrel sem tért le az előírt formáktól, mégis valami közös 
csíny vidám bűntudatát rejtegette. Nagyon kedélyes vacsorát költhettek 
el a Maxim's-ban. Vicának azonban nem volt ma érzéke az ilyen finom 
változás megfigyeléséhez, egy kis szagot kapott a hivatás magasabb mű-
vészetéből és egyre jobban megszerette a gondolatot, hogy nemsokára 
saját szalonja lesz a pesti Váci-utcában. Olyan lesz, mint valami rokoko 
bonbonniere, az utcáról külön kis előcsarnokkal, amelyet falba épített 
vitrinek sora díszít, úgy, ahogy Patounál látta. Annyira belemerült a ter-
vezgetés részleteibe, hogy észre sem vette, amikor a kiállítási helyiségbe 
léptek. 

* 
— Az én modelljeim következetesebbek, mint az önökéi — mondta 

Grandpierre, amikor az első terembe léptek, —• ezek a hölgyek általában 
háromszázéves ruhákat viselnek és mégsem lehet azt mondani róluk, hogy 
valaha is kimennek a divatból. 

A kiállítás Veliazquez nevét viselte a homlokán, de tulajdoniképpen 
a spanyol renaissance-ot mutatta be a nagy szevillai mester köré csopor-
tosítva. Még e művészet egészen kései hajtása, Goya is szerepelt a tár-
laton, aztán egy sereg egészségtől duzzadó, élet-piros Murilló, Zurbaran fé-
lelmetes barátja!val és a spanyol miszticizmus pár kevésbbé ismert meste-
rével. Párizs e percben még nem túlságosan lelkesedett a kiállításért, a 
termekben alig néhány látogató lézengett. 

— Diszkrét szerelmeseknek a legalkalmasabb hely — mosolygott 
Grandpierre, a teraiek során végigmutatva. 

A Mária születését ábrázoló Murillo-kóp előtt fiatal pár állt áhí-
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tattal, aztán a harmadik teremben láttak valakit, aki hátrakulcsolt 
kézzel állt egy nagy vászon előtt, mint/ha odacövekelték volna. Néhány 
diák, aki a nyarat kénytelenségből Párizsban töltötte, pár időséblb kép-
bolond jár t a falak mentén àalkain. 

— Ez it t Ribera! — magyarázta valaki elég hangosan egy másik vala-
kinek. akit Grandpierre és a két 'hölgy nem láttak e pillanatban, — neki 
köszönhető, hogy Caravaggio stílusa átkerült Spanyolországba. 

— Smokk! — nevetett föl a vicomte, — mielőtt idejött, alaposan be-
vágta a művészeti lexikon idevágó adatait. Ha kikérdeznek, valószínűleg 
hiba nélkül elmondaná Alfonzo Cano életrajzi adatait is. 

Az átjáróajtóhoz húzódtak, hogy szemügyre vegyék a spanyol re-
naissance tudósát. Marion kissé hátramaradt, hogy Velazqueznek egy ki-
sebb vásznát tanulmányozza. Vica a magyarázó férfit kereste tekinteté-
vel^ aki négy-öt lépést hátrálva kereste a megfelelő szöget, míg a társa-
ságában levő csinos, fiatal hölgy szorosan a kép alatt állt és inkább a 
keret csodálatosan szép rajza iránt látszott érdeklődni, 

Ekkor valami különös dolog történt a manekénnel. A márványpado-
zat egyszerűen ki akart futni a lábai alól. Az arcát elöntötte a vér és 
mindkét kezével meg kellett kapaszkodnia örandpierre karjában, hogy el 
ne essék. A szikár, elegáns vicomte kicsit különösen sandított rá. Úgy 
látszik, a kicsike még sincs jégből. Ez az első félperc, amikor magukra 
maradtak és máris . . . Paprika-ország hö lgye i . . . 

A Riibera-tudós most megérezte a hátán, hogy valaki mereven és áll-
hatatosan nézi. Megfordult és egy pillanatig nem tudta, Ihogy látomással 
van dolga, vagy élő valósággal. Az a fiatal hölgy, aiki bizalmasan bele-
karol a szépművészeti államtitkárba, csodálatos módon hasonlít vala-
kire, akiből tudomása szerint csak egyetlen példány van az egész vilá-
gon, egyetlen remeikímű . . . Vica! 

Olyan hirtelen szakadt rá ez a találkozás, hogy a fejét sem tudta 
megbillenteni, csak a szája próbált valami 'hangtalan üdvözletet mon-
dani. ő legalább azt hitte, hogy köszönt. Vica Párizsban, ez még hihető 
valahogy.. . de egy párizsi előkelőség k a r j á n . . . és milyen sugárzó, 
mennyire t ip-top.. . Biztosiam a Riviéráról jö t t . . . vájjon régóta Párizsban 
van m á r . . . és miért nem kereste a műtermében1?... Diadalimlaskodni 
akar, vagy bosszút állni? 

— Jöjjön már, László, — 'mondta a hölgy, aki azóta már iá htarmadik 
képet is elfogyasztotta — ez kicsoda itt? 

Bánáth rettentő izgalomban volt. Mintha odaragasztották volna a 
helyéhez, nem tudott mozdulni. Ilyen félszegnek, nevetségesnek, lealázott-
nak, megvertnek nem érezte magát soha. Legszívesebben „rátett volna a 
nőtnek, hogy menjen a fenébe. Vica azt mondta GrandpieíT ki: 

— Űgylátszik, elvesztettük Mariont. Keressük meg. 
Minden erejét megfeszítette, 'hogy egyenesen tudjon járni. Amint 

átértek a szomszéd terembe, lerogyott egy márványpadra és hevesen sírni 
kezdett. Marion és Grandpierre értelmetlenül bámultak rá. 

— Az Isten szerelméért, mi történt veled? — rémült meg Wolken-
bergné. Vica vállát rázta a zokogás. Aztán átmenet nélkül előszedte a 
retiküljéből a tükröt és a púderpamacsot és úgy, ahogy, eltüntette a 
könny-nyomokat. 

— Semmi, — mondta később — idegroham! Mostanában néha elő szo-
kott velem fordulni. Kísérjenek vissza a szállodába.... 

Bs majdnem futólépésben hagyta el az Orangeriet. 
(Folytatjuk) 
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Alexander Marton. Budapest. 
Előadták a ROYAL SZÍNHÁZBAN (először 1035 

november 7-én) a következő szereposztásban: 
William Heath, bíró . . « Bárdi údttn 
Philipp Flint, ügyész . . . Góth Sándor 
Malcolm Stevens, ügyvéd . Somló István 
Karen Andre Márkus Margit 
Dr. Kirkland Leövey Leo 
John Hutchins . . . . . . Bihary József 
Homer Vian Fleet Kabos Gyula 
Elmer Sweeney Zátony Kálmán 
Madelaine Dorain Fedák Sári 
Nancy Lee Faulkner . . . Sulyok Mária 
John Graham Whitfield . . Vértes» Lalos 
James Chandler Justh Gyula 
Slegurd Jungquist . . . . Bolty György 
Lawrence Regan Greguss Zoltán 
Roberta van Rensallaer . . Lengyei Gizi 

förvényszoLgák, tőrvényszéki hivatalnokok, ügy-
védsegédek. 

Történik mindhárom felvonás egy newyorki tör-
vényszéken.. 

Somló István 
(Várkonyi Studio) 

Ez a darab egy gyilkossági bűnügy fötárgyalása — de előre megírt esküdtszéki verdikt nélkül. 
Az esküdtek a nézőközönség köréből választandók, hogy valódi esküdtek gyanánt legyenek a tár-
gyalás tanúi és hozzanak a harmadik felvonás végén ítéletet. Ehhez képest a darab-
nak két, röviden megírt vége van aszerint, hogy miképpen szól 
az esküdtszék verdiktje. 

A darab olyképpen van felépítve, hogy a vádlott bűnös, vagy ártatlan volta melletti bizonyí-
tékok egyenlő mértekben vannak felsorakoztatva és a döntés kizárólag az esküdteknek az ügyről 
való véleményétől és az esküdtszék tagjainak jellemétől függ. A tárgyaláson szembenálló két párt 
épp olyan szöges ellentétben áll egymással, mint — minden valószínűség szerint — maga a kö-
zönség is. Lesz, aki a meggyilkolt bankár özvegye iránt és lesz, aki a gyilkossággal gyanúsított 
kedvese iránt fog rokonszenvet érezni. Bármily irányú verdikt feltétlenül ellenvéleményt fog 
kiváltani, szóval ez az eset óhatatlanul okot fog adni vitára és az ügy megtárgyalására, mert az 
alapját képező konfliktus egyben két különböző felfogású embertípus konfliktusa is. Valójában 
nem is annyira a vádlott, mint inkább az esküdtek kerülnek itt ítélőszék elé, mint ahogy a védő-
ügyvéd mondja: >Ki áll itt vizsgálat alatt? Karen Andre? Nemi Hanem Önök, Hölgyeim 
és Uraim ! az esküdtszék tagjai ! Ez az eset próbakő, amely rejtett és veszedelmes mérgek jelen-
létét mutatja ki és világot vet az önök lelkére, érzéseire és szívük legtitkosabb hangjait árulja el 
abban a pillanatban, amidőn ítéletük a nyilvánosság elé kerül.* 

Az esküdtek padjai a színpadon állanak, a tárgyalási teremben és a közönség abba a kivé-
teles helyzetbe kerül, hogy részt vehet az előadásban, a színpadon. 

Ilyenformán ***qadható a közönségnek egy bűnügyi tárgyalás minden izgalma és szenzációja, 
már pedig az % ajta tárgyalások népszerűsége közismert. És a közönség érdeklődése azzal 
növelhető, hogy a döntés az 6 kezébe van letéve, annak hozzáfűzésével, hogy ez a döntés teljesen 
bizonytalan és a darab minden előadása alkalmával más és más lehet. 

A darab előadásának mikéntje : állandó harc az ügyész és a védőügyvéd között. 

ELSŐ FELVONÁS 
(Szín s Törvényszéki tárgyalóterem, Newyork-
ban, szemben a közönséggel, úgyhogy a nézők egu 
valódi bűnügyi tárgyalás résztvevői gyanánt vannak 
elhelyezve. Középen, hátul van a bírói pulpitus, 
magas emelvénnyel, mögötte ajtó vezet a bírói szo-
bákba. A pulpitus mellett, baloldalt, van a tanuk 
emelvénye, szemben a közönséggel, ettől balra a 
törvényszéki tudósítók asztala, jobbra a törvény-
széki hivatalnokoké. Jobb elől ajtó, amelyen át 

az ügyvédek, hivatalnokok és törvényszolgák 
léphetnek a tárgyalási terembe. 
Flint, kerületi ügyész, testes, középkorú, kellemes 
megjelenésű férfi, akinek részben tiszteletreméltó 
családapa — részben ravasz, átható tekintetű 
zálogkölcsönző — jellege van. Stevens, a védő-
ügyvéd, magas, fiatal férfi, a társaságbeli ember 
minden kellemes tulajdonságával ellátva. Ügyfele, 
a gyilkossággal vádolt Koren Andre, huszonnyolc 



éves. Már első pillantásra látszik rajta, hogu a 
kezelésére alkalmasabb volna bármely ügyvédnél 
egy állatszelidítő. Ruhája komoly, de a szabás-
művészet minden drága egyszerűségével készült. 
Amikor a függöny felgördül, a nézőtéri lámpák 
nem alszanak ki. A függöny felgördültekor egy 
törvényszéki hivatalnok, ötven év körüli, tipikus 
paragrafus-ember, a gyorsírókkal beszélget a bírói 
emelvény elölt. Egy egyenruhás törvényszéki szolga 
lép be és kinyitja a jobboldali ajtót. Két ügyvéd-
segéd jön be rajta, aktatáskákat hoznak. A jobb-
és a baloldalon elhelyezett ügyészi, illetőleg védő-
ügyvédi asztalokhoz lépnek. Ezen asztalok mind-
egyike mellett négy-négy kis szék áll. Az ügyvéd-
segédek iratokat rendeznek. Másik törvényszéki 
szolga lép be és bal hátul, a bírói pulpitus mellé áll.) 

Stevens (jobb elől lép be és a jobboldali asztal 
jobboldalához megy, ott leül). 

Flint (ugyancsak jobb elől jön, de a baloldali 
asztal baloldalán ül le). 
(Most kinyílik a rács mögötti ajtó, amelyen át egy 
törvényszolga bevezeti Karen Andret. Majd ki-
nyitja a rács ajtaját is és Stevens asztalához vezeti 
a vádlottat. Stevens és az ügyvédsegéd felállanak 
és az asztal jobboldalán, hátul ültetik le, a bírói 
pulpitussal szemben, amely mögött kisvártatva 

szintén kinyílik egy ajtó.) 
Törvényszolga s Tisztelet adassék ! (Mindenki 

felemelkedik a helyéről és Heath bíró belép. A 
Törvényszolga kopog.) New y or k állam tizen-
egyes számú felsőbírósága. William Heath 
bíró elnököl. 

Heath: A főtárgyalást Karen Andre ügyé-
ben megnyitom. 

Flint (feláll) : A vád képviseletében . . . 
Stevens : A védelem képviseletében . . . 
Heath s Köszönöm. 

(Flint és Stevens leülnek.) 
Heath : Kérem az esküdteket ! 
Törvényszéki hivatalnok s Hölgyeim és Uraim, 

a megejtett sorsolás alapján felkérem a követ-
kező helyeken ülő urakat és hölgyeket, szíves-
kedjenek ide fáradni. Foglalják el helyüket és 
járjanak el az elnök úr utasítása szerint. (Midőn 
a tizenkét esküdt együtt van és a helyére ült, a néző-
téri lámpák kialszanak. Aztán, ünnepélyesen.) 
Kérem, álljanak fel . . . És most kérdem : 
esküsznek-e, hogy a tárgyalás alá kerülő ügyet 
igaz lelkiismeretük szerint fogják követni és 
megítélni? . . . Mondják utánam : igen. (Amint 
ez az igen elhangzott, visszatér a helyére a jobb-
oldali székbe.) 

Heath: Hölgyeim és Uraim, a most következő 
ügy tárgyalásán önök az esküdtek. A tanúvallo-
másokat a legnagyobb figyelemmel hallgassák 
végig és a legjobb tudásuk, érzésük és vélemé-
nyük szerint Ítélkezzenek. Döntsék el önök, 
hogy bűnös-e vagy ártatlan Bjorn Faulkner 
bankár meggyilkolásában a vádlott, akinek 
sorsa most az önök kezében fekszik . . . A kerü-
leti ügyész úré a szó. 

Flint (feláll és az esküdtek padja elé lép) : Es-
küdt urak és hölgyek ! Január tizenhatodikán 
éjjel, tizenkét óra tájban, egy emberi test zuhant 
a kövezetre és zúzódott alaktalan tömeggé a 
Faulkner-ház előtt. Ez az emberi test kevéssel 
azelőtt Bjorn Faulkner, a világhírű svéd pénz-
ügyi zseni volt. A védelem azt állítja, hogy ön-
gyilkosságot követett el, hogy ez az ember kép-
telen volt beletörődni az őt fenyegető vagyoni 
romlásba, hogy egyszerűbb és könnyebb volt 

számára leugrani egy felhőkarcoló tetejéről, 
mint leszállni a pénzvilág diktátori t rónjáról . . . 
Néhány hónapja még csak, hogy ez a közismert 
egyéniség, egy óriási méretű aranytranzakció 
után, úgy élt a köztudatban, mint olyasvalaki, 
aki az egyik kezében korbácsot tart, a másik-
ban nemzeteket és királyságokat. Kérdem: mért 
követett volna el öngyilkosságot? . . . Két nő 
látszott szerepet Faulkner életében és halálá-
ban. Az egyikük — (Karenra mutat) — köz-
tudomás szerint a kedvese — Karen Andre, 
Faulkner mindenható titkárnője. A másik ak-
kor került az útjába, amidőn, hat hónappal 
ezelőtt, Amerikába jött, hogy itt kölcsönt sze-
rezzen, megmentse vagyonát és a sors olyan 
eszközt adott a kezébe, amely valóban meg-
menthette volna Őt. Ez az eszköz a másik nő 
volt, esküdt uraim és hölgyeim, aki őt mint 
özvegye gyászolja. Nancy Faulkner, John Gra-
ham Whitefieldnek, az ismert emberbarátnak 
egyetlen leánya. Faulkner úgy érezte, hogy 
fiatal hitvese ártatlanságában megtalálta az új 
életet és a feloldozást. Szakítani akart a múlt-
tal, amit bebizonyított azzal, hogy két héttel 
az esküvője után elbocsátotta titkárnőjét, 
Karen Andret. Szakított vele. Csakhogy, höl-
gyeim és uraim, nem olyan könnyű szakítani 
olyasvalakivel, mint Karen Andre. Mert, hogy 
ennek a nőnek a szívében micsoda pokoli gyű-
lölet és bosszúvágy égett, azt sejthetjük. De azt 
már nem is sejtjük, hanem teljes bizonyosság-
gal tudjuk, hogy miként elégítette ki* ezt a 
bosszúvágyat január tizenhatodikán éjjel. Bjorn 
Faulkner nem lett öngyilkos, Bjorn Faulknert 
meggyilkolták. Meggyilkolta az a nő, aki itt ül 
az önök ítélőszéke előtt. (Karenre mutat.) Ez 
az, esküdt uraim és hölgyeim, amit, mint a vád 
képviselője be fogok önöknek bizonyítani. (Kis 
szünet után.) Az első tanú doktor Kirkland. 

Kirkland (öregecske, barátságos és jelenték-
telen emberke, a hallgatóság soraiból a tanuk 
emelvényére megy). 

Flint : Lesz szíves megmondani a nevét? 
Kirkland : Doktor Kirkland. 
Flint : Foglalkozása? 
Kirkland : Kerületi törvényszéki orvos. 
Flint : Milyen hivatalos kötelesség teljesíté-

sére szólították önt fel január tizenhatodikán 
éjjel? 

Kirkland : Hogy vizsgáljam meg Bjorn Faulk-
ner holttestét. 

Flint : Ugy találta, hogy a tetem az esés kö-
vetkeztében nagyon szétroncsolódott? 

Kirkland : Igen. 
Flint : És azonkívül nem állapított meg 

semmit? 
Kirkland : De igen. A tüzetesebb vizsgálat 

során megállapítottam eg^ ijfclyó által okozott 
testi sérülést is, a negyedik és ötödik borda kö-
zött, a szív tájékán. 

Flint : Mit tart ön a halál okának? 
Kirkland : Azt lehetetlen volt megállapítani. 

Lehetett a seb ls, de lehetett a zuhanás is. 
Flint : És az ön véleménye szerint okozhatta 

az előbb említett sérülést egy 7.63 kaliberű 
golyó? 

Kirkland : Okozhatta. 
Flint : Mennyi ideje volt már Faulkner 

halott, amikor ön a holttestet megvizsgálta? 
Kirkland (óvatosan) : Én a zuhanás után 

mintegy harminc perccel érkeztem oda. 
Flint : Igen. De a holttest állapotáról ítélve 
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nem tudta pontosan megállapítani, hogy mikor 
állt be a halál? 

Kirkland: Nem tudtam. Ugyanis a nagy 
hideg következtében azonnal megfagyott a ver, 
ami a pontos becslést lehetetlenné tette. 

Flint (feláll) : Vagyis lehetséges, hogy Faulk-
ner már több mint egy félórája halott volt? 

Kirkland: Lehetséges. 
Flint! Több kérdésem nincs. , 
Stevons : ön azt mondja doktor úr, hogy 

Faulknert lelöhették és már halott lehetett azelőtt, 
mielőtt az üzletház tetejéről lezuhant. De vájjon 
teljes bizonyossággal tudja állítani, hogy a lőtt 
seb következtében halt meg? 

Kirkland : Nem. Ezt a test roncsolt állapotá-
nak következtében nem állt módomban eldön-
teni. 

Stevens : Lehetséges tehát, hogy Faulkner a 
sebesülése után se vesztette el az eszméletét, sőt 
esetleg helyváltoztatásra is képes volt? 

Kirkland: Lehetséges. 
Stevens : Több kérdésem nincs. 
Kirkland : (elhagyja a tanuk emelvényét és 

kimegy a színről). 
Flint : John Hutchins. 
Hutchins : Jelen. (Hutchins félénk öregember, 

tiszta, de igen viseltes ruha van rajta. Elfogódottan, 
az ujjait tördelve, idegesen óvakodik a tanu-
emelvényre. A hallgatóság jobboldali soraiból lép 
a színre.) 

Hutchins : Igenis, kérem. 
Flint: A neve? 
Hutchins (elfogódottan) : John Hutchins. 
Flint: Foglalkozása? 
Hutchins: Éjjeliőr vagyok a Faulkner-féle 

üzletházban. 
Flint : Tudja, ki volt az üzletház legelső eme-

letén, a tető alatt levő magánlakás tulajdo-
nosa? 

Hutchins : Hogyne, kérem. A megboldogult 
Faulkner úr. 

Flint : És ki lakott abban a lakásban? 
Hutchins : Hát a Faulkner úr, meg az Andre 

kisasszony. Márminthogy mielőtt a Faulkner úr 
megházasodott. 

Flint : És . . . azután? 
Hutchins : Azután . . . csak a kisasszony . . . 

egyedül, 
Flint: Tud ön arról, hogy Faulkner megláto-

gatta volna Andre kisasszonyt a házasságkö-
tése óta? 

Hutchins : Csak egyszer, kérem. 
Flint: Mikor? 
Hutchins : Január tizenhatodikán éjjel. 
Flint : Mondja el, amit erről tud. 
Hutchins : Hát kérem : úgy féltizenegy óra 

tájban . . . 
Flint: Honnan tudja, hogy akkor? 
Hutchins : Onnan, hogy én tíz órakor lépek 

szolgálatba és attól fogva nem telt el több, mint 
egy félóra, amikor egyszer csak becsengetnek 
a kapun . . . 

Flint: Melyiken? 
Hutchins : A priváton. Márminthogy amelyi-

ken át a lakásba szoktak jönni. Lemegyek, ki-
nyitom, hát ott látom a kapu előtt a Faulkner 
urat a kisasszonnyal. Nagyon meg voltam le-
petve, merthogy a kisasszonynak kapukulcsa 
van, aztán mindig maga szokja kinyitni. 

Flint : És a kisasszony társaságában nem volt 
senki más, csak Faulkner? 

Hutchins : De igen, kérem. Még két másik 
úr is. 

Flint : Kí volt az a két úr? 
Hutchins : Nem tudom, kérem. 
Flint : Le tudná írni a külsejüket? 
Hutchins : Hát olyan hosszú, magas emberek 

voltak, mind a ketten. Az egyiknek kék szeme 
Jffilfr fa fekete haia. ha ugyan iól emlékszek. 

A másik m e g . . . hát azt nemigen tudnám így 
megmondani, merthogy a kalapja nagyon a sze-
mire volt neki húzva. De annyit mondhatok, 
hogy alighanem bevett vagy harminc cseppet, 
tisztelettel szólva. 

Flint : Hogy érti ezt ? 
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Hutchlns : H á t . . . olyan pityókosforma volt. 
Nemigen tudott megállni a lábán, csak úgy, 
hogy a Faulkner úr, meg az a másik úr támo-
gatják. Azt lehetne mondani, hogy nem is maga 
szállt be a liftbe, hanem úgy vitték. 

Flint : Látott valakit ebből a társaságból az éj 
folyamán eltávozni? 

Hutchins : Igenis. Legelőször egy negyedóra 
múlva. 

Flint : Ki volt az? 
Hutchlns : A részeg ember. De már akkor 

egyedül jött le a liften, úgy látszik, közben egy 
kicsit kijózanodott, mert már akkor a saját 
lábán meg tudott állni, csak éppen hogy egy 
kicsit ingadozott. 

Flint : Látta, hogy milyen irányba távozott? 
Hutchlns: Igenis kérem. Mert hogy tekintettel 

az állapotára, segíteni akartam neki, de nem 
engedte, csak kiszaladt a kapun, hát utána-
néztem, hogy nem vágódik-e el az utcán. De 
nem vágódott, hanem belódult egyenesen egy 
kocsiba, ami ott állt a ház előtt, aztán elment, a 
másik kocsi meg utána. 

Flint : Miféle kocsi volt az? 
Hutchlns s Nagy, fekete, csukott kocsi. 
Flints Ki ült benne? 
Hutchins : Csak annyit láttam, hogy egy férfi. 
Flint : És honnan gondolja, hogy ez a kocsi a 

másik után ment? 
Hutchlns : Onnan, hogy a fekete kocsi a részeg 

ember kocsija előtt állt, el hagyta menni maga 
előtt, aztán utána kanyarodott egy kereszt-
utcába, jobbra. 

Flint s Látott még ezen a részeg emberen kívül 
is eltávozni valakit? 

Hutchins : Igenis, kérem. Ugy körülbelül tíz 
perc múlva már lejött a liften a másik úr is. 

Flint : És mit csinált? 
Hutchins : Semmi különöset. Nagyon sietett, 

elment. 
Flint : És mi történt azután? 
Hutchins : Elkezdtem az ellenőrző körútamat 

s mán a végefelé jártam, amikor úgy egy óra 
múlva, egyszerre csak kiáltozást hallok az utcán. 
Leszaladok a lépcsőházba, hát éppen akkor rohan 
ki a privát kapun az Andre kisasszony, össze-
vissza tépett pongyolában, irgalmatlanul sikol-
tozva. Na, én meg utána, ki a kapun, befurako-
dok a tömeg közé, amely a ház előtt összeverő-
dött, hát ott látom a Faulkner urat a köve-
zctcrii 

Flint : És mit csinált Andre kisasszony? 
Hutchlns : Az csak tovább sikoltozott, meg 

térdreesett. Szörnyűség volt az, kérem. Én meg-

Iártam a harcteret, de olyan szörnyen helybe-
lagyott halottat, mint amilyen a Faulkner úr 

v o l t . . . 
Flints Köszönöm. Több kérdésem nincs. 
Stevans : ön azt mondja, hogy soha nem látta 

Faulkner urat Andre kisasszonynál az esküvője 
óta, csak ezen az éjszakán. De kérdem : lát ön 
mindenkit, aki éjnek idején az épületbe lép? 

Hutchins: Nem én, kérem. Mert hogy én nem 
vagyok mindig a lépcsőházban, én a körútamat 
járom, kérem, hát ennélfogva akinek kapukulcsa 
van, az bejöhet anélkül is, hogy énvelem talál-
kozna. 

Stevens : Más szóval Andre kisasszonyt meg-
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látogathatta egész sereg ember, köztük Faulkner 
úr is, anélkül, hogy maga tudna róla? 

Hutchins : Igenis, kérem. 
Stevens : Több kérdésem nincs, elmehet. 
Hutchins (elhagyja az emelvényt és kimegy). 
Flint : Hoomer Van Fleet ! 
Fleet (megjelenik. Magas, nem éppen fiatal és 

nem éppen minden ízében »korrekt« ember. Korrekt 
a ruhája, a modora hűvös, pontos, üzletszerű; tar-
tózkodása szerény és egyben önbizalommal teljes). 

Flint: A neve? 
Fleet : Homer Van Fleet. 
Flint: Foglalkozása? 
Fleet : Magánnyomozó. 
Flint : Mi volt az ön legutóbbi megbizatása? 
Fleet : Hogy kövessem nyomon Faulkner 

urat. 
Flint : Ki bízta meg ezzel? 
Fleet : Faulkner úr hitvese. 

(Mozgás a hallgatóság körében.) 
Flint: Követte ön Faulknert január tizen-

hatodikán éjjel is? 
Fleet: Követtem. 
Flint! Lesz szíves elmondani a megfigyelé-

seit? 
Fleet (szárazon, pontosan) : Hat óra harminc 

Serekor Faulkner úr elhagyja long-islandi 
ázát. Estélyiruhát visel. Sportkocsiját maga 

vezeti, egyedül van. Szokatlan gyorsasággal 
hajt Newyork felé. 

Flint: Es Newyorkban? 
Fleet! A Faulkner-házhoz hajt, bemegy.Én 

kinn várom, a kocsimban. Este, kilenc óra har-
mincöt perckor, Faulkner úr kijön Andre kis-
asszony társaságában. Andre kisasszony szo-
katlan méretű orchideacsokrot tart a kezében. 
Kocsiba ülnek, elmennek. 

Flint: Hova? 
Fleet: Nincsen ember hiba nélkül. 
Flint : Hogy érti ezt? 
Fleet ! Ugy, hogy sajnos, elvesztettem a nyo-

mukat. Ami azonban soha nem történt volna 
meg, ha közbe nem jön egy baleset. 

Flint! Milyen baleset? 
Fleet ! Kicsi, de kellemetlen. A bal sár-

hányómmal nekimentem egy kézikocsinak. A 
sárhányó árát Faulknerné úrhölgy megtérítette, 
úgyhogy engem kár nem ért. 

Flint! Mit tett ön, amikor elvesztette a 
nyomot? 

Fleet : Visszatértem a Faulkner-ház elé és 
megvártam őket. 

Flint ! Mikor jöttek vissza? 
Fleet : Tíz óra harminckét perckor. Volt 

valami másodperc is. Egy szürke csukott kocsi 
követte őket. Faulkner úr kisegítette a sport-
kocsiból Andre kisasszonyt és amíg az becsen-
getett, addig Faulkner úr kinyitotta a szürke 
kocsi ajtaját, amelyen át egy estélyiruhás, 
magas ur lépett ki és akkor ők ketten együtt 
kisegítettek a kocsiból egy szürke sportruhás 
harmadik urat, amely legutóbb említett úron 
az alkoholmámor bizonyos jelei voltak meg-
figyelhetők. Aztán mind a négyen bementek 
a Faulkner-házba. 

Flint : Mit tett ön ezután? 
Fleet : Elhagytam a kocsimat és az utca má-

sik oldalán fekvő Gary's Grillbe mentem, 
ugyanis meg kell jegyeznem, hogy óránként 
szoktam magamhoz táplálékot venni. Órán-
ként kis folyadékot is. De közben a Grill ab-
lakánál ültem és a szemközti házat figyeltem. 

Flint : És mit látott? 
Fleet : Tizenöt percig semmit. Akkor azon-

ban a szürkekabátos ember kijött és elment a 
szürke csukott kocsival. 

Flint: És a másik idegen úr? —Finnt* Ar il flniPiit H m t y m M a 
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harmadik kocsival, amely begyújtott motorral 
állt a ház közelében. 

Flint: Látta ön Faulknert ezeknek az urak-
nak a társaságában azelőtt is? 

Fleet: Soha. Akkor láttam őket életemben 
először. 

Flint: Mit csinált ön, amikor ez a két úr 
elment? 

Fleet : Vártam. Faulkner úr egyedül maradt 
Andre kisasszonnyal a házban és ez engem na-
ïyon érdekelt — hivatalból. Elfoglaltam a meg-
figyelőhelyemet . 

Flint: Hol? 
Fleet : A Paradicsom Kapujában. 
Flint (parányi meglepetéssel) : Hol? 
Fleet (rendithetetlen nyugalommal) ; Paradi-

csom Kapuja. Egy éjjeli mulatóhely, amely on-
nan nyerte nevét, hogy rendkívül magasan fek-
szik, a Brooks-felhőkarcoló tetején, a Faulkner-
ház közvetlen szomszédságában. Jó kiszolgálás, 
olcsó árak... de ezt talán hagyjuk. 

Flint : Volna szíves megmondani, hogy miért 
választotta ezt az éjjeli mulatót megfigyelő-
helyül? 

Fleet : Mert van a tánchelyiség mellett egy 
nyitott erkélye, amelyről olyan tisztán láthat-
tam a Faulkner-házat, mint a tenyeremet. Ki-
mentem az erkélyre, lenéztem és felkiáltottam. 

Flint: Miért? 
Fleet: Mert azt hittem, hogy Karen Andre, 

a hold fényében fehéren csillámló pongyolában 
egy estélyiruhás emberi testet vonszol a tető-
terrasz mellvédje felé. Ez az emberi test min-
den kétséget kizárólag csak Faulkner lehet, akit 
Andre kisasszony megfeszített erővel vonszol 
és a mellvéden át a kövezetre lódít. 

Flint: És azután? 
Fleet : Visszarohanok a táncterembe, pár 

rövid kiáltással elmondom, amit láttam és nagy 
tömeg kíséretében levonulok a Faulkner-ház 
elé. Ott fekszik a földön a véres tetem és fölötte 
ott zokog Andre kisasszony., 

Flint : Köszönöm, elég. 
Fleet (lefelé készül a tanuk emelvényéről, midőn 

Stevens közbeszólása megakadályozza). 
Stevens : Bocsánat, uram... (Lassan Fleet 

felé megy, megáll előtte és szilárd nyugalommal 
néz a szeme közé.) Lenne szíves megmondani, 
hogy mikor lépett ön Faulknerné szolgálatába? 

Fleet : Folyó év október tizenharmadikán. 
Stevens : És nem tudja véletlenül, hogy mikor 

volt a Faulknerék esküvője? 
Fleet : Ha nem tévedek, október tizenkette-

dikén. 
Stevens : Nem téved. Pontosan akkor volt. 

Szóval önt Faulknerné az esküvőjét követő 
napon bérelte fel arra, hogy férje után kém-
kedjék. 

Fleet: Ugy látszik. 
Stevens : Es milyen utasításokat kapott a 

megbízójától? 
?leet : Hogy figyeljem meg Faulkner úr min-

den lépését és számoljak be mindenről, részle-
tesen. 

Stevens: Meglátogatta Faulkner úr Andre 
kisasszonyt a házasságkötése óta is? 

Fleet : Gyakran. 
Stevens : Na{ 
Fleet : Ritkán. 
Stevens: Jelentette ön ezt Faulknernének? 
Fleet : Jelentettem. 
Stevens : Milyen indulattal fogadta Faulk-

nerné az ön idevonatkozó jelentését? 
Fleet : Faulknerné úrhölgy előkelő úriasszony 

és mint Ilyennek, egyáltalán nincsenek indu-
latai. 

Stevens : Nem látszott rosszkedvűnek? 
Fleet: Nem hinném. (Aztán, nem túlságosan 

természetes hanghordozással). Faulkner úr ki-
tűnő férj volt és rajongva szerette hitvesét. 

Stevens : Honnan tudja ezt? 
Fleet: A hitvese mondta. 
Stevens : És most, uram, meg tudná mon-

dani pontosan, hogy január tizenhatodikán éj-
jel hány órakor indult el ön a Paradicsom Ka-
puja felé? 

Fleet s Tizenegy óra harminckét perckor. 
Stevens : Milyen messze van a Brooks-

felhőkarcoló a Faulkner-háztól? 
Fleet : Három percnyire. 
Stevens : És mikor lépett ön ki a Paradicsom 

Kat 

az erkélyre ért? Vagy közben akadt valami más 
dolga is? 

Fleet (parányi zavarral) : Hát, Istenem... van 
ott mindenesetre egy tánchelyiség is ugyebár 
és... miegymás... 

Stevens: Ugy? És hány pohárral ivott ön 
ebből a miegymásból? 

Fleet: Mindössze kettővel. De hogy ittas 
lettem volna, mint azt ön állítja... 

Stevens: Nem állítottam... eddig. Hanem, 
ön látta,,, helyesebben azt mondja, hogy látta, 
amint Andre kisasszony felvonszolta a tetőre 
Faulknert. Egészen biztos ön abban, hogy von-
szolta? Nem lehetséges, hogy küzdött vele? 

Fleet : Nahát, ha küzdött, akkor furcsán küz-
dött. Mert ha én valakivel küzdök, akkor nem 
cipelem magammal a hónom alatt. 

Stevens : Még egy kérdés : milyen utasításokat 
kapott ön Faulknernétől erre a tanúvallomásra 
vonatkozólag? 

Fleet (sértődötten) : Faulkerné úrhölgy még akkor 
se adhatott volna nekem utasítást, ha ilyesmi 
a szándékában állott volna. Többek között, mert 
nincs ls Newyorkban, hanem Kaliforniába uta-
zott az édesatyjával, megrendült egészsége 
helyreállítása végett. 

Stevens (könnyű mosollyal) : Mondja, Fleet 
úr, mennyit érne Faulknernének egy olyan tanú 
vallomás, amely beigazolná azt, hogy Faulknert 
meggyilkolták? 

Flint (felugrik) : Tiltakozom ! 
Heath: Elfogadom. 
Fleet t És én figyelmeztetem az ügyvéd urat, 

hogy engem nem lehet megvásárolni. Még 
ötszáz dollárért se. 

Stevens : Több kérdésem nincs. 
Karen (hevesen): De nekem... (Aztán hal-

kabban Stevenshez.) Én még szeretnék valamit... 
Stevens : Hogyne, csak tessék 1 Mit akar kér-

dezni? (Karen Stevens füléhez hajlik, aki igent 



bólint, aztán Fleethez fordulj Milyen színű az ön 
kocsija, Fleet úr? 

Fleet : Barna Ford-kocsi, 1927-es típus. Kissé 
öreg, de megy. 

Stevens : Es látta ön, hogy a szürkekabátos úr 
kocsiját egy másik kocsi követi? 

Fleet : Láttam. Egy fekete városi kocsi. 
Stevens: Köszönöm, (Van Fleet kimegy.) 
Flint : Sweeney felügyelő 1 
Sweeney (kerekképű, kicsit naiv egyéniség, a 

tanuemelvényre lép). 
Flints A neve? 
Sweeney : Elmer Sweeney. 
Flint: Foglalkozása? 
Sweeney : Rendőrfelügyelő. 
Flint : önt vezényelték ki január tizenhato-

dikán éjjel, hogy ejtse meg a helyszíni szemlét 
Faulkner ügyében? 

Sweeney : Igenis. 
Flint: Intézett ön kérdéseket a vádlotthoz? 
Sweeney : Igen, de csak később. Mert mielőtt 

egy szót is szólhattam volna, ez a Van Fleet, 
aki most kiment, nekemrohant és kiabálni kez-
dett, hogy látta, amint Karen Andre felvonszolta 
Faulknert a tetőre. 

Flint : Milyen hatást gyakorolt ez a vád-
lottra? 

Sweeney : Először megtántorodott, aztán ne-
vetni kezdett. Azt hittem megőrült. 

Flint : És azután mi történt? 
Sweeney : Szétoszlattam a tömeget és a vád-

lottal együtt bementem az üzletházba, ahol 
megkezdtem a helyszíni szemlét. 

Flint : És talált valami rendkívülit? 
Sweeney: Igenis. Alighogy beléptem a sza-

lónba... (Ebben a pillanatban a közönség körében 
mozgás. A jobboldali ajtón át Nancy Lee Faulkner 
jelenik meg. Huszonkét éves, szőke, karcsú, finom 
jelenség. Minden mozdulata, testének minden vo-
nala maga a kulturált báj. A szépsége tetőtől 
talpig nőies, törékeny, mint egy kis porcellánszob-
rocskáé. Csodálatos fehér bőre élénk ellentétben áll 
finomszabású, de divatozni nem akaró, tökéletes 
ízlésű gyászruhájával. Az egész terem figyelme 
ráirányul. Karen lassan feléfordul és feszülten 
figyeli. De Nancy ügyet se vet rá. Flint önkéntelen 
felkiáltással.): Elnök úr, új tanút jelentek be I 
Ez a hölgy Faulkner hitvese ! 

Nancy (halkan, lágyan, Flinthez) : Azt kívánta, 
hogy eljöjjek... 

Flint : Igen. És nagyon örülök, hogy édesatyja 
megengedte.. . 

Nancy : Nem engedte meg. Ugy szöktem ide, 
Kaliforniából... 

Flint : Köszönöm. És engedje meg, hogy a leg-
mélyebb részvétem kifejezése mellett arra kér-
jem, hogy foglaljon pár pillanatra helyet, amíg 
a kihallgatására sor kerül. 

Nancy : Köszönöm, ügyész úr. (Leül balol-
dalt.) 

Flint (Sweeneyhez) : Tehát ott tartottunk 
úgyebár, hogy amikor ön belépett a szalónba, 
valami rendkívüli dolgot talált. 

Sweeney : Igenis. Egy levelet. 
Flint (egy levelet vesz át a hivatalnoktól) : Ez 

volt az a levél? 
Sweeney (megnézi) : Ez. 
Flint : Hol volt ez a levél? 
Sweeney : Egy borosüveghez támasztva, az 

asztalon. 
Flint: Olvassa fel, kérem, az esküdteknek. 

( Átadja a levelet Sweeneynek, aki olvasni kezdi.) 
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Külföldi taní.ványok gyors, elsőrangú kiképzése. 
Pctfiß Sándor-utca 10, II. 16. Telefon: 1-885-25 

Sweeney: »Ha valami történetíró fel akarja 
jegyezni az emberiséghez intézett utolsó taná-
csomat, csak annyit említsen meg rólam, hogy 
én ezen a világon, amelynek pedig minden kapuja 
nyitva áll előttem, csak két dolgot találtam élve-
zetesnek : a korbácsomat és Karen Andret. 
Azok számára, akik élni tudnak vele, ez a tanács 
bőven megéri azt, amibe az emberiségnek ke-
rült. Bjorn Faulkner.« 

Flint: Kérem ezt mellékletül csatolni. 
Heath: Elfogadom. A) melléklet. 
Flint (Sweeneyhez) : Talált még ezen kívül is 

valamit? 
Sweeney : Igen. A tetőterraszon egy fegyvert. 
Flint (elveszi a Hivatalnoktól) : Egy 7-63 

kaliberű automatapisztoly. Ez volt az? 
Sweeney : Ez. 
Flint: Kérem mellékletül csatolni. 
Heath: Elfogadom. B) melléklet. 
Flint : Hol találta ezt a fegyvert? 
Sweeney : A terraszon, a homokban. Fel 

emeltem a zsebkendőmmel. A cső erősen puska-

Ê
országú volt, tehát csak rövid idővel azelőtt 
asználhatták. 
Flint : Megkérdezte ön a vádlottat, hogy kié 

ez a fegyver? 
Sweeney : Igen. Azt mondta, hogy az övé. 
Flint : És szerinte ki használta a fegyvert? 
Sweeney : őszerinte Faulkner. Boldogtalan 

volt, megírta a levelet és otthagyta, azzal az 
utasítással, hogy a vádlott ne nyúljon hozzá. 
Azután kivette a fiókból a vádlott revolverét, 
amit ő meg akart akadályozni, mert sejtette, 
hogy mi van a levélben és hogy Faulkner mire 
készül. De hiába birkózott vele, Faulkner elta-
szította, kirohant a terraszra, a vádlott utána, 
ott újra birkózni kezdtek, közben a revolver 
elsült és mellbe találta Faulknert. 

Flint: Szóval a vádlott azt állítja, hogy a 
revolver a Faulkner kezében volt, mikor elsült? 

Sweeney : Igen. 
Flint : Megvizsgálták a fegyveren lévő ujj-

lenyomatokat? 
Sweeney: Meg. Itt vannak a róla készült fény-

képek. 
Flint (átveszi a fényképeket) : És kinek az 

ujjlenyomatai ezek? 
Sweeney : A vádlotté. 
Flint : Volt a fegyveren a vádlotton kívül más 

ujjlenyomat? 
Sweeney : Nem volt. 
Flint (átnyújtja a fényképeket) : Mellékletül 

csatolom. 
Heath: Elfogadom. C) melléklet. 
Flint : No és mi történt a vádlott szerint 

akkor, amikor a fegyver elsült? 
Sweeney : Faulkner elejtette a revolvert, 

aztán, még mielőtt a yádlott meg tudta volna 
akadályozni, átvetette magát a mellvéden. 

Flint: Megkérdezte a vádlottat, hogy ki járt 
a házban aznap éjjel? 

Sweeney : Megkérdeztem. Azt mondta, hogy 
két férfi volt ott, Faulkner két barátja, akiket 
egy éjjeli mulatóhelyről hoztak magukkal és 
akiket ő azelőtt sohase látott. 

Flint : Nyomatékosan állította, hogy sohase 
látta őket? 

Ha a dohányosok, nők és férfiak, meg akar ják 
akadályozni a fogak színesedését, csakis az Odol-
fogpép naponkénti rendszeres használatával érhe-
tik el. Az Odol-fogpép megakadályozza a lerakó-
dást és ezzel a fogköképzödést, továbbá a fogak 
színesedését és a száj rossz szagát. Az ODOL-
FOCrPÉP a kolloid alkatrészek nagy mennyisége 
következtében erősen absorbeáló ercjlí, te-hát ala-
posan megtisztítja a fogakat és megszabadítja 
mindenféle kellemetlen szagtól és mindenféle tisz-
tátla nságtól. 



Sweeney: Feltűnő nyomatékosan. 
Flint: Több kérdésem nincs. 
Stevens: Andre kisasszony azt mondta önnek, 

hogy küzdött Faulknerrel, mert meg akarta 
akadályozni az öngyilkosságban. Látta ön a 
kisasszony ruháin valami nyomát ennek a küz-
delemnek? 

Sweeney : Láttam. A pongyolája össze volt 
szaggatva. Két gyémánt csat tartotta össze, 
amik közül az egyik eltörött, úgyhogy azon a 
helyen a kezével fogta össze a ruháját. 

Stevens : És mi volt az ön első gondolata, 
mikor ezt látta? 

Sweeney (zavartan) : Köteles vagyok erre 
felelni? 

Stevens: Az igazságot és csak a tiszta igaz-
ságot. 

Sweeney: Hát.. . az első gondolatom az volt, 
hogy kár, hogy nem törött el a másik csat is. 
(Nevetés. Heath bíró kopog.) 

Stevens (nem tudja visszatartani a mosolyát) : 
Köszönöm, felügyelő úr. Több kérdésem nincs. 
(Sweeney elhagyja az emelvényt és kimegy.) 

Flint : James Chandler ! 
Hivatalnok (hangosabban) : James Chandler ! 
Chandler (belép. Alacsony, dereshajú., tudós-

külsejű ember, a hallgatóság soraiból jön, balról. 
Dr. Kirkland mellett ült.) 

FUnt: Neve? 
Chandler : James Chandler. 
Flint (a hivatalnok felé megy, közben) : Fog-

lalkozása? 
Chandler : Rendőrhatósági írásszakértő. 
Flint (hivatalnokhoz) : Kérem az A-mellék-

letet. (Chandler felé megy, a levelet átnyújtja neki.) 
Felismeri ezt a levelet? 

Chandler : Igen. Ezt a levelet a Faulkner-
féle üzletházban találták Bjorn Faulkner el-
halálozásának a napján. Nekem adták ki véle-
ményezés végett. 

Flínt : És mi volt a véleménye? 
Chandler : Hogy ezt a levelet nem Faulkner 

írta. 
Flint: Miért? 
Chandler: Mert a kézírás egyes apró saját-

ságai arra engedtek következtetni, hogy ez a 
levél hamisítvány. 

Flint (Stevenshez) : Köszönöm. A tanút át-
adom a védelemnek. 

Stevens : Chandler úr, leszek bátor felhívni 
a figyelmét arra, hogy Andre kisasszony, ami-
kor még Faulkner szolgálatában állott, fel volt 
hatalmazva kisebb jelentőségű akták és levelek 
Faulkner nevében való aláírására, összehason-
lított egy ilyen aláírást a Faulkner eredeti 
szignaturájával? 

Chandler : Igen. 
Stevens: És az összehasonlítás után mi volt 

a véleménye? 
Chandler (őszinte elismeréssel) : Hogy Andre 

kisasszony művészete csak a legnagyobb el-
ismerésre méltó. A két írás között alig volt 
észrevehető különbség. 

Stevens : Annyira, hogy nem is volt eldönt-
hető? 

Chandler : Mindenesetre nehezen. De nekünk, 
szakembereknek, mégis vannak bizonyos mód-
szereink... 

Stevens (feláll) : És ezek a módszerek csal-
hatatlanok? Nem volt még eset arra, hogy ön 
tévedett? 

Flint : Tiltakozom ! 
Stevens (felpattan) : A tiltakozásnak nincs 

alapja. Semmi egyebet nem óhajtok, csak le 
kívánom szögezni, hogy a grafológia nem exakt 
tudomány. 

Flint : Pedig a joggyakorlat már több mint 
tíz év óta exaktnak ismeri el. Ha a védelemnek 
erről nincs tudomása, az mindenesetre nagyon 
sajnálatos. 

Heath : Rendre, uraim 1 A tiltakozást el-
fogadom. 

Stevens : Tehát Chandler úr : semmi kétség 
az iránt, hogy ez a levél hamisítvány? 

Chandler : Semmi kétség. 
Stevens : Több kérdésem nincs. 
Flint (mialatt Chandler lemegy az emelvényről) : 

Bjorn Faulknerné. 
Nancy (feláll a helyéről és lassan az emelvényre 

lép. Olyan lassan, mintha minden lépéshez ere-
jének végső megfeszítésére volna szüksége. Nyu-
godtnak látszik, de egyben azt a látszatot is kelti, 
mintha ez a tárgyalás rendkívüli módon igénybe 
venné az idegeit, úgyhogy minden önuralmára 
szüksége van, ha kötelességét teljesíteni akarja. 
Leül és egyre feltűnőbbé válik törékeny, szőke, 
szinte gyermekes fiatalsága. Félénk szemeit tágra 
nyitja, olyanok ezek a szemek mint egy-egy kinyílt 
kelyhá, gyöngéd virág, amelyet talán még egy 
kérgesszlvű ügyvéd se merne leszakítani.) 

Flint j Parancsoljon helyet foglalni. Lesz szí-
ves megmondani a nevét. 

Nancy: Nancy Faulkner. 
Flint : Milyen rokonságban állott néhai Bjorn 

Faulknerrel? 
Nancy: Én... (halkan) ...a felesége voltam. 
Flint (ünnepélyesen) : Asszonyom, tisztelet-

tel kérem : gondoljon vissza arra a férfiúra, aki 
az ön élettársa volt és mondja meg nekünk, 
igaz hitére : lehetségesnek tartja-e, hogy a saját 
kezével vetett véget az életének? 

Nancy (halkan, de meggyőződéssel) : Nem tar-
tom lehetségesnek. 

Flint » Lenne szíves megmondani, hogy 
miért? 

Nancy: Mert... mielőtt én a felesége lettem, 
akkor... annyi ember vádolta őt azzal, hogy... 
olyan életet él... (Habozva.)... Egyszóval ő egy 
kissé... hogy is mondjam... tekintetnélküli 
volt... az üzleti módszereiben, de... beismerte 
a hibáit és amikor én a felesége lettem... új 
életet akart kezdeni. 

Biztos hatású enyhe hashajtó 
Kapható minden gyógyszertárban 

Magyarországi főraktár : 
Városi gyógyszertár, IV., Váci-u.34 
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Flint: Mikor találkozott ön először Bjorn 
Faulknerrel? 

Nancy < Mult év augusztusában. 
Flint : És az első találkozás után mennyi idő 

múlva látta őt viszont? 
Naney> Három nap múlva. Meghívtam őt 

ebédre a Long-Island-i házunkba. Ez olyan... 
ismerkedési ebéd volt, az édesapám jelenlétében. 

Flint: És ettől az időtől kezdve gyakran 
látta? 

Nancy I Egyre gyakrabban. Egész addig a 
napig, amikor... (Habozni látszik.) 

Flint : Amikor? 
Nancy (alig hallhatóan) : Amikor megkérte 

a kezemet. 
Flint: Volna szíves elmondani, hogy tör-

tént ez? 
Nancy: Ugy történt, hogy ő és én... egész 

egyedül... kikocsiztunk és megálltunk egy kis, 
elhagyott úton... (Megtörik a hangja, de vissza 
nyeri az önuralmát.) Bocsánat... egy kicsit... 
nehéz most nekem... azokról a napokról... Elég 
az hozzá, hogy... hirtelen megfogta a kezemet, 
a szemembe nézett és azt mondta : Nancy, sze-
retem... (Zokogásba tör ki,) 

Flint : Tiszta szívemből sajnálom, asszonyom. 
És... ha kívánja esetleg, hogy most elbocsássák 
és a vallomását holnap akarja folytatni... 

Nancy (Fllnthez) : Köszönöm, már jobban 
vagyok. Ha kívánja : folytathatom. 

Flint: Kérni fogom. Lenne szíves megmon-
dani, mikor tudta ön meg a valóságot a férje 
vagyoni viszonyaira vonatkozólag? 

Nancy : Akkor, ott rögtön. Elmondta nekem, 
hogy... nem meri megkérni a kezemet, mert 
anyagilag nem tud nekem semmit se nyújtani. 
De... én... szerettem őt és... azt feleltem neki, 
hogy engem az anyagiak nem érdekelnek. 

Flint: És vájjon Faulkner még akkor is re-
ménytelennek látta a jövőjét, amikor az önök 
eljegyzése a nyilvánosság elé került? 

Nancy: Egyáltalán nem. Azt mondta, hogy 
az én beléje vetett bizalmam és bátorságom őt is 
bizakodóvá tette. Megmondtam neki, hogy ne-
künk kötelességünk megmenteni az ő vállala-
tait, kötelességünk nemcsak saját magunkkal 
szemben, hanem azokkal az özvegyekkel és ár-
vákkal szemben is, akik az ő részvényeibe fek-
tették a pénzüket. És ő annyira belátta ezt, 
annyira meg akart tenni minden tőle telhetőt, 
hát akkor hogy gondolhatott volna öngyil-
kosságra? 

Flint : És most, ha szabadna megkérdeznem : 
mondott önnek Faulkner valamit a titkárnőjéhez 
való viszonyáról? 

Nancy: Csak az esküvőnk után két héttel. 
Odajött hozzám és azt mondta: Drágám... az én 
életemben van egy nő... illetőleg volt egy nő... 
akiről, úgy érzem, el kell mondanom egyet-
mást... amire én azt mondtam neki : Tudom, 
drágám. És, ha jobb szeretnél nem beszélni róla, 
én igazán nem kívánom. 

Flint: De ő mégis mondott róla valamit? 
Nancy : Azt mondta : Karen Andre az én leg-

sötétebb éveim szimbóluma és el akarom 
bocsátani. 

Flint : Mit felelt ön erre? 
Nancy : Azt, hogy megértem őt és igazat adok 

neki. De — mondtam — ne legyen Kegyetlen, 
Talán lehetne Andre kisasszony számara va-
lami más állást találni. Erre ő azt felelte, hogy 

h a j h u l l á s é s k o r p a e l l e n 

gondoskodni fog róla anyagilag, de soha nem 
kívánja többé látni. 

Flint: Mit csinált az Ön férje január tizen-
hatodikán? 

Nancy: A napot a városban töltötte, mint 
rendesen. Késő délután jött haza. Azt mondta, 
hogy ma éjjel valami üzleti banketten kell 
résztvennie Newyorkban, tehát nem vacso-
rázik odahaza. Hat óra tájban ment el hazulról. 

Flint : Nem vett észre rajta semmi különöset, 
amikor ezen az utolsó este eltávozott? 

Nancy : Nem. Semmit. Megcsókolt és azt 
mondta, hogy igyekezni fog korán hazajönni. 
Ott álltam a kapuban és utánanéztem. Amíg 
csak el nem tűnt a kocsija a szemem elől, mindig 
integetett. Én meg ott álltam még egy pár percig 
és arra gondoltam, hogy... milyen boldogok is 
vagyunk mi és... hogy a szerelmünk olyan 
szép, mint egy álom... (Reszketni kezd a hangja.) 
Honnan sejtnettem volna én akkor még, hogy... 
ez a szerelem lesz a halála, hogy... meg fogják 
ölni... féltékenységből... (Mintha most merült 
volna ki minden ereje, a feje a keze közé hullik.) 

Flint : Köszönöm, asszonyom. Több kérdésem 
nincs. 

Stevens (hidegen) : Képesnek érzi magát arra, 
hogy néhány kérdésemre feleljen? 

Nancy (felnéz) : Ha úgy kívánja, ügyvéd 
úr... 

Stevens (szelíden) : ön azt mondta, hogy a 
szerelem olyan szép volt, mint egy álom... Szent 
és lélekemelő egyesülés volt ez, gyönyörű, köl-
csönös bizalmon alapuló együttélés... 

Nancy (ettől a szeltdségtől kissé meglepetten) : 
Az volt. 

Stevens (más hangon) : Akkor mért bérelt fel 
detektívet, aki a férje után kémkedett? 

Nancy (kissé izgatottan) : Mert... mert az az 
ember,., nem kémkedett, hanem... vigyá-
zott rá. 

Stevens : Mért kellett rá vigyázni? 
Nancy: Mert... egy... hogy mondjam... egy 

gangster megfenyegette őt. 
Stevens : Ki volt az a gangster? 
Nancy: Ugy hívják, hogy a »Hosszú Regan«. 

De a férjem nem sokat törődött ezzel a fenyege-
téssel, csak... én féltem rettenetesen és meg-
bíztam Van Fleet urat, hogy vigyázzon rá. 
Persze, titokban, mert a férjem esetleg tiltako-
zott volna ellene. 

Stevans : Ugy? És hogy képzelte ön azt, hogy 
egy olyan ember, aki csak távolról követi a fér-
jét, távolról mégis meg tudja védeni? 

Nancy (kissé zavartan) : Nem tudom . . .Nekem 
azt mondták, hogy a banditák az ilyesmiről 
azonnal tudomást szereznek és nem merik bán-
tani az olyan embert, akire állandóan vigyáznak 

Stevens : így tehát Van Fleet csak azzal volt 
megbízva, hogy az ön férjére vigyázzon? 

Nancy : Igen. 
Stevens : Kizárólag őrá? 
Nancy: Igen. 
Stevens : Szóval nem a férjére és Karen 

Andrere? 
Nancy: Kérem, ez a gyanúsítás távol állt 

tőlem Î 
Stevens i Nem úgy vettem észre, mintha öntől 

távol állana valakinek a meggyanúsítása I 
Nancy: Sajnálom, ügyvéd úr. Biztosítom, 

hogy senkit sem akartam meggyanúsítani. Sőt. 
Karórájára könnyen piszkolódó és kirojtosodó 

szalag vagy sxij helyett vegyen magától záródó 
fém kAróracsatot. Ez ax ideális viselet Króm és 
aranyozott kivitelben készül. Próbálja ki még 
ma ax Óragyár Kossuth Lajos-u. ö. sz. alatti üz-
letében, a Nemzeti Kaszinó palotájában. 
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Volt egy idő, amikor sajnáltam Andre kis-
asszonyt. 

Stevens s ön azt mondta, hogy Faulkner nem 
kívánta többé Karen Andret látni. 

Nancy : Azt mondtam. 
Stevens Î ÉS mégis meglátogatta. Az esküvő-

jük után is. Gyakran. A detektív jelentette ezt 
önnek? 

Nancy : Jelentette. Tudtam. 
Stevens : Mivel tudja ezt megmagyarázni? 
Nancy: Semmivel. Honnan tudjam én, hogy 

milyen zsarolással kényszerítették... 
Stevens (a szavába vág) : Rendben van. És mi-

vel magyarázza, hogy a férje hazudott önnek? 
Hogy azt mondta : egy bankettre megy, holott 
január tizenhatodikán este egyenesen Karen 
Andre lakása elé vezette a kocsiját? 

Nancy : Ha én ezt tudnám, ügyvéd úr, akkor 
talán megkímélhetném magam ettől a tárgya-
lástól, amelyen csak azért jelentem meg, hogy 
világosságot" deríthessünk az én szerencsétlen 
férjem titokzatos halálára. Én semmit se tudok. 
Legfeljebb gondolkozni. Én azt gondolom, hogy 
a férjemet valami előttem ismeretlen okkal oda-
csalták, ahol... aznap éjjel meghalt. 

Stevens : Több kérdésem nincs. 

Karen (fojtott izgalommal) : Elnök úr... szabad 
nekem is egy kérdést? 

Heath : Engedélyezem. 
Karen: Szerette "ön Faulknert? 
Nancy: Szerettem. 
Karen : Akkor hogy beszélhet róla így? Hát 

nem tudja, hogy miért vette el magát? (A bíró 
kopog.) (Karen elhagyja a helyét és a tanuk emel-
vényéhez lép.) Hát hogy hazudhatik ő ilyeneket 
egy emberről, aki nem jöhet ide, hogy megvédje 
magát? 

Nancy : Elnök úr, hát kérdezhet tőlem ilyes-
mit az a nő, aki megölte a férjemet? (Elhagyja 
az emelvényt. Amikor Flint asztala elé ér, Karen 
hirtelen utána fordul és rászól.) 

Karen : Idehallgasson I 
Nancy (önkéntelenül szembefordul vele) : Mit 

akar? 
Karen: Kettőnk közül az egyik hazudik... 

És mi mind a ketten nagyon jói tudjuk, hogy 
ki az I 

Heath (hangja felcsattan) : A tárgyalást holnap 
délelőtt 10 órakor folytatjuk. 
(A függöny, amely már Karen utolsó mondata 
alatt megindult, a bíró szavai közben hull le.) 

(Függöny.) 

MÁSODIK FELVONÁS 
{Szili ugyanaz. A függöny felgördültekor a törvény-
szolga a helyükre vezeti az esküdteket, azután el-
foglalja előbbi helyét a bírói pulpitus mellett bal-
oldalt. Az esküdtek a szünetet egy kis különterem-
ben töltötték el, amely a színpad háta mögött 

esküdtszéki tanácskozónak van berendezve.) 
Hivatalnok (jobbról jön). 
Törvényszolya (aki az első felvonásban jobb-

oldalt állolt és most a jobboldali asztal mellett ül, 
feláll és kinyitja a jobb ajtót). 

Gyorsírók (bejönnek ezen az ajtón és elfoglalják 
előbbi helyeiket)... 

Stevens (jön, leül). 
Üuyvédsegédek (jönnek és helyet foglalnak). 
Flint (John Graham Withfield és Nancy Lee 

Faulkner kíséretében érkezik. Mind helyet fog-
lalnak). 

Nancy (előbbi helyére ül, Flint asztala mellett, 
a közép felé néz). 

Withfield (mellette foglal helyet). 
Törvényszolga (a rácsos bajáraton át érkezik és 

bekíséri Iiarent. A bírói ajtó nyílik. A törvény-
szolga kopog) : Tisztelet adassék. 

Heath (belép, mindenki feláll): A Karen 
Andre ügyében tartott és tegnap felfüggesztett 
főtárgyalást folytatom. 

Flint: A vád képviseletében... 
Stevens: A védelem képviseletében... 
Heath : Köszönöm. A kerületi ügyész úré a 

szó. 
Flint : Madelaine Dorain ! 
Madeleine (a hallgatóság jobboldali sorai mögül 

lép elő és kissé bizonytalanul tart a tanuk emel-
vénye felé. Középkorú, kövér nő, keskeny, össze-
szorított ajka, gyanakvó szeme van, állandóan úgy 
érzi, mintha becsületsértő szándékkal beszélne 
hozzá az egész emberiség. A ruházata egyszerű, 
régimódi és kínos tisztaságával tűnik fel). 

Flint : Mi a neve? 
Madelaine (svéd akcentussal, nyelvtani hibák-

kal beszél) : Úgyis tudja, 
Flint : Kérem : feleljen a kérdéseimre fele-

selés nélkül. Mondja meg a nevét. 
Madelaine : Madelaine Dorain. 
Flint : Foglalkozása? 
Madelaine : Házvezetőnő. 
Flint: Kinél volt utoljára alkalmazásban? 
Madelaine : Istenben boldogult Bjorn Faulk 

ner úrnál, azelőtt az apjánál. 

Flint : Mennyi ideig? 
Madelaine : Huszonnyolc évig. 
Flint: Mikor jött Amerikába? 
Madelaine : Én vagyok itt öt éve. 
Flint : Mi volt a * kötelezettsége Faulkner 

szolgálatában? 
Madelaine : Én tartottam neki a házat. Az 

üzletházat. Egyedül. Ő utánanézett csak 
minden évben egyszer. És én maradtam ott 
akkor is, amikor ő megházasodott. De soha 
nem szolgáltam ki ezt itt . . . (Leplezetlen gyű-
lölettel mutat Karenra.) 

Flint : Na már most, Dorainné asszony. . . 
Madelaine (sértődötten) : Kisasszony ! Re-

méllek Istentől, az is maradok. 
Flint: Bocsánat. Mit tud ön Andre kisasz-

szonynak Faulkner-hez való viszonyáról? 
Madelaine (kihangsúlyozott, méltatlankodással): 

Én egy tisztességes nő vagyok, ilyen dolgokról 
nem akarok tudni. 

Flint : Lenne szíves erről egy kissé részle-
tesebben beszámolni? 

Madelaine : Kérem. Mert azt határozottan 
tudok, hogy ez a nőszemély az első naptól, 
amikor jött, már a Faulkner úrral aludt. Soha 
nem jó, ha egy ember nem tud elválasztani az 
ágyat az irodától. És ez itt a karmába tartott 
mindakettőt. Néha mindenféle kölcsönöket 
beszéltek az ágyba, néha meg bezártak az 
irodaajtót és amikor én benéztem a függöny 
alatt... 

Promontori extra 
a szolid társasig pezsgője ! 
Kvalitása meglepetés 
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Stevens (felugrik) : Tiltakozom ! Ez a tanú-
vallomás durva sértés. 

Flint : Szerintem csak a tényállás leplezetlen 
leirása és, mint ilyen . . . 

Heath (kopog) : Rendre, uraim ! Kérem a 
tanút, hogy a szavait jobban válogassa meg ! 

Madelaine: Én válogathatok így, vagy úgy, 
a bún mindig bűn marad. 

Flint s Kérdem a tanút : tud-e arról, hogy 
a vádlott nemcsak erkölcsi, hanem anyagi kárt 
is okozott Faulknernek? 

Madeleine Ï Nagyon tudok. Mert ha én az 
zsebemben volna, ami pénzt a Faulkner úr erre 
a személyre köl tekezet t . . . 

Flint s Ha tud erre egy p é l d á t . . . 
Madelaine : Tudok. A Faulkner úr csináltatott 

neki egy inget, platinából. Igen. Platina, mon-
dom. Egy háló, platinából, finom, lágy, mint 
egy selyem. És ő felvette, egész meztelenül. 
És a Faulkner úr adta rá, a saját két kezeivel. 
Előbb megmelegítette, kályhánál, aztán ráadta. 
És amikor ettől olyan fényes lett a teste, mintha 
lett volna ezüstből, akkor még szebb volt. 

Flint : Most kérdem a tanút : Milyen volt 
Faulkner lelkiállapota a házasságkötése utáni 
időben? 

Madelaine : Boldog. Először, amióta él. 
Boldog volt, mint egy rendes ember, aki a jó 
útra tér. 

Flint : Tud ön olyasvalamiről, ami ezt a 
boldogságot annyira megzavarta volna, hogy 
Faulkner az öngyilkosság gondolatával foglal-
kozhatott? 

Madelaine : Nem tudok. 
Flint : És volna szíves megmondani : milyen 

magatartást tanúsított a vádlott Faulkner 
házasságával szemben? 

Madelaine : Semilyet. Hallgatott, mint 
egy kőszobor. Az esküvő után, éjjel, akkor 
hallottam sírni. 

Flint : Szóval úgy látszott, hogy . . . szen-
ved? 

Madelaine: Szenved? Nem. Azt ő nem. Egy 
férfi több vagy kevesebb, az ilyeneknek az 
nem különbség. O megvigasztalta magát egy 
másikkal már az esküvő után a legelső éjjel. 
(Általános mozgás. Még Karen is meglepettten 
pillant, fel.) 

Flint : És . . . ki volt az Illető? 
Madelaine : Nem tudom. Én aznap éjjel 

legelőször láttam. 
Flint: Milyen körülmények között? 
Madelaine : Az úgy volt, hogy én elmentem 

az esküvőre. Nagyon szép volt. Szegény Isten-
ben boldogult Faulkner úr olyan elegáns és a 
menyasszony fiatal és fehér, mint egy liliom. 
(Elérzékenyedik.) Én sírtam, mintha hogyha az 
én gyerekeim lettek volna. 

Flint : Kisasszonynak vannak gyerekei? 
Madelaine : Kérem, csak szimbolikum-gyer-

mekről van szó . . . (Hirtelen, gyűlölettel mutat 
Karenra.) De ő nem volt az esküvőn ! 

Flint : Otthon maradt? 
Madeluine : Otthon. Én hazamentem korán. 

Bementem a privátkapun, ö nem hallott 
engem. És otthon volt. De nem egyedül. 

Flint: Hanem kivel? 
Madelaine : A másikkal. Kinn, a tetőn, a 
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kertben, jól láttam őket. Az az ember szoron-
gatta őket, de úgy, hogy azt hittem : szét-
ropog a csontja. És hátrahajlította, hogy 
majdnem beleesett a kis vízmedencébe, ami 
van a kertben. És aztán csókolta, mindenütt, 
mintha sose nem akarná abbahagyni. 

Flint: Aztán? 
Madelaine : Aztán ő eltolta az embert és 

mondott neki valamit. Én nem hallottam, 
hogy mit, de egész szelíden mondta. Az ember 
nem szólt semmit, csak megfogta a kezeit neki 
és csókolta olyan soká, hogy én már megúntam 
nézni és mentem az én szobámba, lefeküdni. 

Flint : Látta ezt az embert azon az éjszakán 
a házból el is távozni? 

Madelaine (jelentőséggel) : Azt én már nem 
láttam. 

Flint : És látta az illető urat azóta is? 
Madelaine : Egyszer. 
Flint: Mikor? 
Madelaine : Január tizenhatodikán éjjel. 

( Mozgás.) 
Flint : Mondja el kérem, amit erről tud. 
Madelaine : Hát az úgy volt, hogy ő (Karen 

felé biccent a fejével.) már egész nap nagyon 
különösen viselkedett. Azt mondta, hogy ad 
nekem szabadnapot, egész este. És én gyana-
kodtam. 

Flint: Mire? 
Madelaine : Mindenre. Mert mért ad ő nekem 

szabadnapot szerdán, mikor az én szabadna-
pom van csütörtökön és én nem kértem őtőle 
egy másik szabadnapot. Ezt meg is mondtam 
neki, de ő azt mondta, hogy nincs énrám szük-
sége és csak menjek. Hát mentem. 

Flint : Hány órakor ment el hazulról? 
Madelaine : ötkor. De akartam tudni, hogy 

mi van itt és visszajöttem. 
Flint : Mikor? 
Madelaine : Este tízkor. A ház sötét, ő nincs 

otthon. Hát várok. Egy fél óra múlva hazajön. 
Az Istenben boldogult Faulkner úrral. Hát 
emiatt akkor már nem mertein otthonmaradni. 
De mielőtt elmentem, még láttam azt a két 
másik embert, aki velük volt. Egyet, akin lát-
szott, hogy sokat ivott, de azt nem ismertem. 

Flint : Es a másikat? 
Madelaine » Azt ismertem. Egy magas, 

vékony, feketehajú, kékszemű. Az volt, aki őtet 
akkor éjjel megcsókolta. 

Flint (majdnem diadallal) : Köszönöm, elég. 
Madelaine (lefelé készül az emelvényről, amikor 

Stevens megállítja). 
Stevens : Még egy pillanatra, kisasszony. 

Volna még egy pár kérdésem. 
Madelaine (ellenségesen) : Amit én tudok, 

elmondtam. 
Stevens : Még nem mindent. Például azt nem 

tisztáztuk még, hogy az a bizonyos feketehajú, 
kékszemű ember az ön által leírt tetőkereti 
jelenet után elment, vagy ottmaradt? 

Madeluine : Honnan tudjam én azt? Az én 
szobám messze van, nem hallom én azt. 

Stevens (szelíden) : Szóval eskü alatt meri 
vallani, hogy az az ember akkor egész éjjel ott-
maradt? 

Madelaine (bizonytalanul) : Neeem. Azt nem. 
(Aztán diadalmas malíciával.) De azt se nem 
merem vallani, hogy nem maradt ott ! 

Stevens : És most egy másik kérdés ; amikor 
ön azt az idegen urat először látta, akkor úgye-
bár sötét volt? 

Madelaine : Sötét. 
Stevens : És január tizenhatodikán éjjel csak 

azért sietett el hazulról, hogy a vádlott kísére-
tében érkező Faulkner úr rajta ne kapja önt? 
Ha jól emlékszem : így mondta. 



Madelaine : Nem így mondtam, de ezt 
mondtam. 

Stevens : Azonban arra még volt Ideje, hogy 
egy futó pillantást vethessen a velük érkezett két 
úrra? Vagy nem? 

Madelaine : De igen. 
Stevens: Le tudná írni azt az urat, aki olyan 

sokat ivott? 
Madeluine : Honnan tudnám? Nem volt 

nekem időm úgy megnézni őtet és elég sötét 
is volt. 

Stevens: Ugy? Olyan sötét volt? És olyan 
kevés ideje volt? Ennek ellenére mégis felismerte 
azt a másik embert, akit azelőtt csak egyetlen-
egyszer látott életében, akkor is sötétben? 

Madelaine (úgy érzi, hogy ismét megsértették 
a becsületét) : Hallja, kérem ! Én eskü alatt 
mondok, amit mondok, pedig én hiszek az Istent 
és tisztelek az esküt. És ha én kijelentek it t , 
hogy az az ember volt, hát akkor az volt. Azt 
hiszi : én sose nem láttam még férfit? Elme-
hetek? 

Stevens : Köszönöm. Több kérdésem nincs. 
(Madelaine elhagyja az emelvényt, miközben tünte-

tőleg elkerüli Karen tekintetét.) 
Flint : Ha az elnök úr megengedi, a vád kép-

viseletében egy újabb tanút jelentek be. John 
Graham Whitfield urat. 

Whitfield: (feláll. Magas, őszülő hajú, töké-
letes gentleman. Mielőtt a tanuk emelvénye Jelé 
indul, bátorítólag paskolja meg a mellette ülő 
Nancy kezét). 

Flint : A neve? 
Whitfield : John Graham Whitfield. 
Fl int : Foglalkozás? 
Whitfield : A Whitfield bank elnöke. 
Flint : Milyen rokonságban állott Faulknerrel? 
Withficld : Az apósa voltam. 
Flint : Kétségtelenül olyan embernek tartom 

önt, akinek joga van ahhoz, hogy pénzügyi kér-
désekben ítéletet mondjon. Ez okból meg-
kérdezem : milyennek tartotta ön Faulkner 
vagyoni helyzetét a halála előtti időben? 

Whitfield : Igen súlyosnak, de nem remény-
telennek. Én magam nyújtottam neki egy 
két és fél millió dolláros kölcsönt a vállalatai 
megmentésére. Felesleges megjegyzem, hogy ez 
a pénz elveszett. 

Flint : Mi késztette önt arra, hogy Faulkner-
nek ezt a kölcsönt folyósítsa? 

Whitfield : Az egyetlen leánykám férje volt 
és én elsősorban mindig a lányom boldogságát 
tartottam szem előtt. Azonban az indító okaim 
nem voltak kizárólag személyes jellegiek. Tisz-
tában voltam azzal is, hogy Faulkner esetleges 
bukása a kisemberek egész légióját juttatná 
koldusbotra és ennek megakadályozására meg 
akartam tenni minden tőlem telhetőt. 

Flint : És vájjon kockára tette volna ön ezt 
az igen tekintélyes összeget abban az esetben is, 
ha a Faulkner-féle vállalatok helyzetét remény-
telennek látta volna? 

Whitfield : Sennni esetre sem. Meg voltam 
győződve arról, hogy az ő pénzügyi zsenije és 
az én óvatos előrelátásom meg tudta volna men-
teni a vállalatokat — ha Faulkner életben 
marad. 

Flint : Vagyis ezek szerint az anyagi helyzete 
miatti kétségbeesés semmi esetre sem kerget-
hette öngyilkosságba? 

Whitfield : Szerintem minden oka megvolt 
arra, hogy életben maradjon. 

Flint : Mi volt az ön egyéni véleménye Faulk-
nerről? 

Whitfield: Becsületbeli kötelességemnek tar-
tom kijelenteni, hogy voltak olyan tulajdon-
ságai, amelyek szöges ellentétben állottak az 

enyémekkel. Én elsősorban az emberi köteles-
ségek szentségében hittem — ő nem hitt semmi-
ben, csak sajátmagában. Ennek ellenére is 
atyai szeretettel éreztem iránta. 

Flint : Mindezt összegezve : lehetségesnek 
tar t ja ön, hogy Faulkner öngyilkosságot köve-
tett el? 

Whitfield: Teljesen kizártnak tartom. 
Flint : Köszönöm. Több kérdésem nincs. 
Stevens : ön azt mondotta, Whitfield úr, 

hogy Faulkner iránt atyai szeretetet érzett. 
Whitfield: Igen. 
Stevens : Nem volt önök között soha olyan 

nézeteltérés, amelynek folyamán ön elveszí-
tette volna a nyugalmát? 

Whitfield (elnéző, fensőbbséges mosollyal): 
Ügyvéd úr, én soha nem veszítem el a nyugal-
mamat. 

Stevens : Ha az emlékezetem nem csal : azért 
volt valami kis zavar a körül a csodálatraméltó 
kölcsön körül, amelyet ön Faulknernek nyújtott . 
Nem történt esetleg olyasmi, hogy ön meg-
igérte ugyan a kölcsönt, de megtagadta a folyó-
sítását? 

Whitfield : Ez az értesülése félreértésen alap-
szik. Elismerem, hogy Faulkner a kölcsön 
siettetésére használt bizonyos . . . erkölcsi szem-
pontból nem egészen kifogástalan eszközöket, 
azonban ez teljesen felesleges volt, hiszen én 
szívesen álltam a rendelkezésére, már csak a 
lányom kedvéért is. 

Stevens : Fenntartja azt az állítását, hogy a 
Faulkner-ház összeomlása következtében az ön 
vagvona is érzékeny kárt szenvedett? 

Whitfield : Igen. 
Stevens : Annyira, hogy minden felesleges 

kiadástól tartózkodnia kellett? 
Whitfield : Mindenesetre. 
Stevens : Akkor milyen okból ajánlott ön fel 

egy huszonötezer dolláros jutalmat annak, aki 
a »Hosszú Regan« néven ismert gangstert a 
törvény kezére adja? 

Flint : Tiltakozom I Ez a kérdés nem tartozik 
a tárgyhoz. 

Wbltfteld : De én felelek rá, nagyon szívesen. 
A szóbanforgó bandita ugyanis azzal a fogással 
élt, hogy vagyonos emberek testi épségének 
védelmére ajánlkozik, bizonyos összeg fejében. 
Aki pedig ezt a védelmet nem óhajtja igénybe 
venni, azzal pár napon belül csodálatosképen 
mindig történik valami. Nos : ez az ember nem-
csak Faulkner védelmére ajánlkozott, hanem a 
leánykáméra is. Ezért ajánlottam fel huszonöt-
ezer dollárt bárkinek, aki olyan bizonyítékkal 
tud szolgálni, amely a »Hosszú Regan« törvény 
elé való állítását lehetségessé teszi. 

Stevens : És most volna szíves megmondani, 
hogy mért utazott ön el olyan sürgősen Kali-
forniába a Faulkner ügyében folyó vizsgálat 
elől? 

Whitfield: Nem a vizsgálat elől utaztam el, 
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hanem azért, hogy megmentsem a lányom 
egészségét, sőt talán az életét. 

Stevens : Annyira szereti a lányát? 
Whitfield: Annyira. 
Stevens : Ilyen esetben a pénz nem számít? 
Whitfield: Büszkén mondhatom, hogy nem 

számít ! 
Stevens : Azért vásárolta meg neki azt a 

férfit is, akit szeretett? 
Flint, Whitfield (egyszerre): Uram ! 
Stevens : Nos akkor talán formulázzuk a kér-

dést másképen. Nem volt semmi összefüggés az 
öri vagyona és aközött a tény között, hogy 
Faulkner elbocsátotta az állásából Karen 
Andret? Nem volt ez az ön ultimátumszerű 
akarata? 

Wliitfield (aki lassankint elveszti az önuralmát): 
Uram, ez a beállítás teljesen téves alapokon 
nyugszik. Lányom semmivel se volt féltéke-
nyebb Karen Andre kisasszonyra, mint Faulkner 
szennyesruháira. 

Stevens : Én az ön helyében nem merném ezt 
ilyen határozottan állítani. Jusson eszébe, hogy 
az ön lánya fizetett azért, amit Karen Andre 
ingyen kapott ! 

Flint (felugrik): Elnök úr i Én tiltakozom 
és . . . 

Whitfield (ugyanakkor dobbant a lábával. Az 
arca elkékül, eltorzul, valósággal reszket a dühtől. 
A bíró kopog, de eredmény nélkül. Nancy fel-
ugrik és hisztérikusan sikolt bele apja szavaiba. 
Whitfield olyan heves indulatba jön, hogy talán 

nem is hallja a lánya *Apám, apám!* kiáltását 
és szinte hörögve mondja, úgyszólván Flint tilta-
kozásával egyidejűleg): Hallja maga . . . szemér-
metlen . . . tacskó, vigyázzon, mert szétmor-
zsolom, m i n t . . . elbántam én már magánál 
sokkal különb . . . 

Stevens (felcsattan): Köszönöm 1 Ez az, amit 
hallani akartam ! Több kérdésem nincs I 

Flint : Elnök úr ! A vád nevében tisztelettel 
kérem, hogy a védelem botrányos megjegy-
zését, amely ehhez az incidenshez vezetett, a 
tárgyalási jegyzőkönyvből töröltetni méltóz-
tassék. 

Heath : 
kimarad. 

Stevens ; 

A megjegyzés és a tanú válasza 

Tiltakozom. Kérem, hogy úgy a 
megjegyzés, mint az arra adott válasz fel-
jegyeztessék. 

Heath : A tiltakozást nem fogadom el. 
Stevens : Semmiségi panasszal élek I (Mialatt 

Whitfield elhagyja a tanuk emelvényét, a lánya 
mellé ül vissza és szeretettel simogatja meg a kezét.) 
Esküdt uraim és hölgyeim ! Nem mondhatunk 
ítéletet Karen Andre fölött, anélkül, hogy ne 
tartanánk ítélőszéket egyben Bjorn Faulkner 
fölött is. Mert ez a férfi kívül állott az emberi 
erkölcsökön ! Hogy fölöttük állt-e, vagy alattuk, 
azt ítélje meg kikí saját meggyőződése szerint. 
De azzal valamennyien tisztában vagyunk, hogy 
olyan ember volt, aki egyesegyedül a saját 
érzéseire és indulataira támaszkodott. Ez az 
ember nyiltan hangoztatta, hogy a törvényeket 
csak azért csinálták, hogy megszeghessük őket. 
Kivételes és korlátok közé nem szorítható 
egyéniség volt ő, akit életének utolsó hónapjai-
ban gúzsba kötöttek, mert az a bizonyos nálam 
különb ember, akire vonatkozólag az imént 
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eltávozott tanú maga jelentette ki, hogy el-
bánt ve le . . . 

Flint : Tiltakozom ! Ez valóságos védőbeszéd . 
Stevens : . . . Bjorn Faulkner volt, esküdt 

uraim és hölgyeim, akinek a helyzete annyira 
tűrhetetlenné vált, hogy szabadulni akart 
belőle minden áron . . . még az élete árán is ! 
Bjorn Faulkner igenis foglalkozott az öngyil-
kosság gondolatával, aminek bizonyítására a 
védelem nevében tanút jelentek be. (Kis szünet 
után.) Siegurd Jungquist 1 

Jungquist (a hallgatóság baloldali soraiból fön. 
Eddig a második sor táján ült és kissé félénken 
közeledik a tanuemelvény felé. Mintegy harminc-
éves, tartózkodó, csendes ember, naív, kérdező, 
majdnem csodálkozó tekintetű szemekkel. Hibásan 
és svéd akcentussal beszél). 

Stevens : A neve? 
Jungquist : Siegurd Jungquist. 
Stevens : Foglalkozása? 
Jungquist : Hivatalnok. Illetőleg titkár . . . 

voltam Bjorn Faulkner úrnál. 
Stevens : Mióta? 
Jungquist : Novembertől. Mikor Karen Andre 

kisasszonyt elküldték. 
Stevens j Mi volt azelőtt? 
Jungquist: Könyvelő a Faulkneréknál. 
Stevens : Mennyi ideig? 
Jungquist : ö t évig. 
Stevens » Ismeretesek ön előtt Bjorn Faulkner 

és Karen Andre személyes kapcsolatai? 
Jungquist: Mindenki előtt ismeretesek. Aki 

ott volt hivatalnok. De senki nem beszélt erről. 
Úgy tiszteltünk Andre kisasszonyt, mintha lett 
volna neki a felesége. 

Stevens: ön vette át az Andre kisasszony 
állását? 

Jungquist : Én. 
Stevens : Adott önnek ez alkalommal Andre 

kisasszony bizonyos utasításokat a teendőire 
vonatkozólag? 

Jungquist : Adott. 
Stevens : Nem volt önnek az a benyomása, 

hogy valami nézeteltérés van közte és Bjorn 
Faulkner között? 

Jungquist (nyugodt mosollyal): Ügyvéd úr, 
őközöttük épp úgy nem lehet nézeteltérés, mint 
én közöttem, meg aközött az ember között, akit 
akkor látok, mikor a tükörbe nézek, 

Stevens : Tanuja volt ön valaha egy Faulkner 
és az apósa közti üzleti megbeszélésnek? 

Jungquist : Nem. Olyankor engem mindig 
kiküldtek. De azt tudok, hogy Whitfield úr 
nem szerette Faulkner urat. 

Stevens j Bocsánat egy pillanatra. (Átvesz egy 
cédulát, amelyet egy, az előbbiek alatt belépő 
altiszt nyújtott át a törvény szolgának, aki a papirt 
Stevens kezébe adja. Stevens átfutja az írást, aztán 
Heath felé fordul.) Elnök úr, jelenteni kívánok 
egy közbejött eseményt, amely ugyan egyszerű 
félrevezetési kísérlet is lehet, de mégse hagy-
hatom szó nélkül. Valaki a telefonhoz kéretett 
engem és amikor megtudta, hogy ez jelen 
pillanatban lehetetlen, a következő üzenetet 
kézbesítette nekem : Ne engedje Karen Andret 
beszélni, míg én oda nem érkezem. Aláírás 
nincs. (Átnyújtotta az írást a bírónak. Ugyan-
ebben a pillanatban Karen felugrik és elhagyja a 
helyét.) 

Karen : De én beszélni akarok I 
Az evé« kellepietlön következményekkel Jár 

olyanoknál, kiknek sok vagy kevés gyomorsava 
van. Étkezés után egy-két szelet » Savolt«-esőkotádó 
jó emésztést biztosít. Pár fillérért minden gyógy-
tárban kapható. 

its 



Flint Î Szabadna tudnom, hogy miért? 
Karen : Stevens, hallgassanak ki engem, 

rögtön. 
Stevens: Nagyon sajnálom, de amíg Jung-

quist úrral nem végeztünk . . . 
Stevens (kissé habozva kezd Jungquist kihall-

gatásáiiak folytatásához): Nos . . . Jungquist 
ú r . . . ott tartottunk ugyebár, hogy az ön 
véleménye szerint Whitfield úr nem szerette 
Faulknert. Mire alapítja ezt a véleményét? 

Jungquist : Amit hallottam a másik szobából, 
mikor az ajtó egyszer nyitva maradt. Faulkner 
úr nagyon nyugtalan volt egy valami nagy pénz 
miatt és Whitfield úr akkor kérdezte őt gúnyo-
san : Mit csinálna, ha megbukna? Faulkner úr 
csendesen mondta : öngyilkos lennék. Erre 
Whitfield úr nagyon különös hangon mondta: 
A gondolat nem rossz, jó munkát végezne vele. 

Stevens : Biztos ön abban, hogy Whitfield 
úr ezt mondta? 

Jungquist : Egész biztos. 
Stevens : Több kérdésem nincs. 
Flint : Mondja csak, Jungquist úr : hol volt 

ön alkalmazásban, mielőtt Faulkner szolgála-
tába lépett? 

Jungquist : Egv bankban, Stockholmban. 
FUnt : Közvetlenül a Faulkner-cégnél való 

alkalmaztatása előtt? 
Jungquist : Nem. 
Flint : Hol volt, mielőtt Faulknerhez került? 
Jungquist : A börtönben. 
Flint: Szóval lakat alatt? És miért? 
Jungquist : Pénzt vettem el. 
FUnt : Mondjuk inkább : sikkasztott. Har-

mincezer svéd koronát, ha jól vagyok érte-
sülve. 

Jungquist : Igen. De Faulkner úr megsajnált 
engem és alkalmat adott a lábamra állni. 

Flint: És ön a lábait azonnal használatba is 
vette, elannyira, hogy az utóbbi őt esztendő 
alatt állandóan görbe "utakon Járt velük? Igaz? 

Jungquist : Nem igaz. 
FUnt : Nem tudta, hogy Bjorn Faulkner a 

pénzügyi világ legnagyobb szabású szédelgője? 
Jungquist : Nem tudtam, mert ő nem is volt 

az. 
Fl int : Nem? Hát akkor mi volt az ön véle-

ménye azokról a szemkápráztató műveletekről, 
amikkel Faulkner az egész világot elvakította? 

Jungquist (mély meggyőződéssel) : Nekem 
az volt a véleményem, hogy amit másnak nem 
szabad, azt neki szabad. 

Fl int : Miért? 
Jungóuist : Mert ő nem volt az, aki más. O 

volt a Bjorn Faulkner. 
Flint : Szóval az ön megítélése szerint helye-

sen és jogosan járt el? 
Jungóuist (majdnem ünnepélyesen) : Ügyész 

úr ! Én azt hiszem, hogy ha egy olyan kis em-
ber, mint én, vagy maga összejön az életben 
egy olyan nagy emberrel, mint a Bjorn Faulkner, 
altkor leveszi a kalapját, hallgat, engedelmes-
kedik és mindent csinál, csak nem ítélkezik. 

Fl int : Kitűnő, Jungquist úr. Az ön alázatos 
rajongása valóban bámulatraméltó. Annyira, 
hogy ön talán hajlandó is volna a volt főnöke 
érdekében bármilyen áldozatra. Vagy nem? 

Jungquist: De igen. Mert ő azt tőlem meg-
érdemelné. 

Flint : És Andre kisasszony? O iránta is ilyen 
megkülönböztetett hódolattal viseltetik? 

Jungquist : Igen. 

DÍSZTOLL — H Ü V I R A G 
Schwaig« K»r»il, Belráru, Hi|í i tu 2. Művirág, dísztoll, kalap-
kellék, szalagok, rövidáruk. Viráymodelljeiiriet hozott 
anyagból olcsón lemintázöm. f>"/, engedmény. TeL 1-863-97. 

Flint : Annyira, hogy a volt feljebbvalói ked-
véért esetleg egy kis hazugságtól se idegenkedne, 
mi? 

Jungquist (csendes méltatlankodással) : Én 
nem hazudtam, ügyész úr. De azt mondhatom, 
hogy én inkább hazudnék az ő kedvükért, mint-
hogy igazat mondjak a maga kedvéért. 

Flint : Ezért a kijelentéséért sokkal hálásabb 
vagyok önnek, mint hinné. Köszönöm, Jung-
quist úr, több kérdésem nincs. (Jungquist vissza-
megy a helyére a hallgatóság közé.) 

Stevens (ünnepélyesen) : Karen Andre. 
Karen (feláll a helyéről. Nyugodt léptekkel megy 

fel a tanuk emelvényére. Olyan, mint egy királynő, 
aki a vérpadra lép). 

Stevens: A neve? 
Karen Ï Karen Andre. 
Stevens : Mi volt a legutóbbi állása? 
Karen : Bjorn Faulkner titkárnője voltam. 
Stevens : Hogy ismerkedett meg vele? 
Karen : Olvastam egy hirdetést, hogy gyors-

írót keres. Akkor láttam először, az irodájában, 
Stockholmban. Egyedül volt. És én még soha 
nem voltam állásban. 

Stevens: Hogy fogadta Önt Faulkner? 
Karen : Felállt és nem szólt egy szót se. 

Csak állt és nézett engem. És azt a nézést nem 
lehetett soká állni. Nem tudtam, hogy mit 
csináljak : térdeltek le előtte, vagy vágjak az 
arcába. De egyiket se tettem. Megmondtam 
neki, hogy miért jöttem. 

Stevens : Alkalmazta önt? 
Karen : Azt mondta, hogy nagyon fiatal 

vagyok és nem tetszem neki. De aztán oda-
dobott nekem egy gyorsíróblokkot és azt 
mondta, hogy üljek le írni, mert nagyon sietős 
a dolog. Leültem. 

Stevens: És meddig írt? 
Karen : Estig. És ő diktált. Olyan gyorsan... 

vagy talán meg gyorsabban, inint ahogy be-
szélni szokott. Még arra se adott időt, hogy 
közben egy szót szolhassak. És semmi se tet-
szett neki, amit csináltam. Egyetlen egyszer 
el nem mosolyodott, egyszer se nézett rám . . . 

Stevens : És mikor . i . (Habozva teszi hozzá) 
. . . lett az övé? 

Karen (egyszerűen) : Még aznap este. 
Stevens : Hogy történt ez? 
Karen : Úgy láttam, hogy gyönyörködik 

abban, hogy nekem parancsokat osztogathas-
son. Úgy í)ánt velem, mint amikor az állat-
szelídítő korbácsot pattogtat egy vadállat szeme 
közé. És én rettenetesen féltem tőle. 

Stevens : Azért félt, mert ez a bánásmód nem 
tetszett önnek? 

Karen : Azért féltem, mert t e t s z e t t . . . Ami-
kor, este nyolcra, befejeztük a munkát, azt 
mondtam neki, hogy ezt az állást én nem válla-
lom. Erre rámnézett és először nem szólt semmit. 
Aztán azt kérdezte, hogy volt-e már valakim? 
Mondom : nem volt. Azt mondja : ő ad nekem 
ezer koronát, ha bemegyek a másik szobába 
és levetem a ruhámat. Azt mondtam : nem 
vetem le. Azt felelte : akkor majd lehúzza 
rólam ő. 

Stevens (majdnem zavartan) : És . . . azóta 
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mindig . . . együtt élt vele, részt vett minden 
munkájában, a sikereiben is . . . 

Karen : Mindenben. 
Stevens : Mikor kezdődtek a Faulkner-kon-

szern üzleti nehézségei? 
Karen: Körülbelül egy évvel ezelőtt. Bjorn 

egyes részvényei esni kezdtek és fel kellett őket 
vásárolni, neki pedig soha nem volt nagy tar-
taléktőkéje. 

Stevens : Mi hozta őt ebben az időben Ame-
rikába? 

Karen : Egy két és félmillió dolláros rövid-
lejáratú kölcsön, amit a Whitfield bank nem 
akart meghosszabbítani. Csak aztán, később, 
amikor a . . . bank elnökének a lánya közbe-
lépett. 

Stevens : Hol ismerkedett meg Faulkner Whit-
field úr lányával? 

Karen : Egy házimulatságon, Whitfleldék 
barátainál. Es a lány azonnal értésére is adta, 
hogy érdeklődik iránta, ő ezt az érdeklődést 
szívesen fogadta . . . (Finom mosollyal) diplo-
máciai okokból. Aztán . . . jóval később, egy-
szer csak elém állott és olyan sápadt arccal, 
amilyennek se azelőtt, se azóta nem láttam, 
azt mondta nekem : Karen, nekem most már 
csak egyetlen olyan ingóságom van, amit zálogba 
tehetek. De az jelenleg a tied. Kölcsön adod 
nekem? Mondom : Hogyne. Mi az? Azt mondja: 
Én magam . . . Erre csak annyit kérdeztem 
tőle : Nancy Whitfield? . . . Nem felelt. Csak 
bólintott. És . . . eleinte én se szóltam semmit, 
m e r t . . . nem volt olyan könnyű . . . de aztán 
azt mondtam neki : Rendben van. Amire Ő 
azt kérdezte : Változtat ez valamit azon, ami... 
köztünk van? Azt mondtam : nem. 

Stevens: Azután kérte meg Faulkner Whit-
field kisasszony kezét? 

Karen : Nem. A lány kérte meg az ő kezét. 
Stevens : Honnan tudja? 
Karen : Faulkner mesélte el nekem. Elko-

csiztak a városból, megálltak egy kis elhagyott 
úton, kiszálltak a kocsiból, és akkor a lány 
minden bevezetés nélkül azt mondta neki : 
Nézze, ne kerülgessük tovább a dolgot. Nekem 
szükségem van magára és maga ezt tudja. Magá-
nak nincs rám szüksége, ezt meg én tudom. De 
én mindent meg tudok fizetni» ami nekem kell. 
Erre Faulkner azt kérdezte : És mi volna az az 
ár, amit értem fizetni akar? Azt mondja a lány: 
Egy tízmillió dolláros kölcsön, amivel meg-
mentheti a vállalatait. És ha szabadlábon akar 
maradni, elfogadja. De csak mint a férjem 1 
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hisztérikusan) : Hazudik ! Szemérmetlenül 
hazudik ! 

Heath (kopog) : Csendet kérek, mert aki a 
tárgyalást zavarja, azt kivezettetem I (Whit-
field Nancy fülébe súg valamit és ezzel leülésre 
bírja, a kezét paskolja, nyugtatja ) 

Stevens : Mit felelt erre az ajánlatra Faulkner? 
Karen : Azt kérdezte tőle : És nem fogja 

elfelejteni soha, hogy üzletet kötöttünk? Üzle-
tet, amiben nincs helye semmiféle érzelmi motí-
vumnak? Mert érzelmet nem árulok. Erre a 
lány azt felelte : Nekem a maga érzelmeire nincs 
szükségem. Maga megkapja a pénzemet, én 
megkapom magát . . . Hát igv alkudtak meg 
egymással. 

Stevens : És ön nem vette tőle rossz néven 
ezt a házasságot? 

Karen : Nem. Mert ez nem házasság volt, 
hanem üzlet. És mi mindaketten úgy tekin-
tettük az üzleteinket, mint egy állandó, izgal-
mas hadjáratot, aminek a során néha nagyon 
nehéz csatákat kell megvívnunk. Ámbár . . . 
bevallom, hogy ez a csata nekem nehezebo volt, 
mint neki. 

Stevens (feláll) : Mért bocsátotta önt el az 
állásából Faulkner az esküvője után két héttel? 

Karen : Mert rákényszerítették. Withfield 
megtagadta a megígért kölcsön folyósítását. 

Stevens : Miért? 
Karen : Hogy miért, azt nem tudom. De az 

alatt az ürügv alatt, hogy a veje szeretőt tart. 
Stevens : Vagyis még akkor se utalta ki a 

pénzt, amikor önt elbácsották? 
Karen : Nem. De Bjorn segített magán. És 

amit szépszerével nem adtak neki oda, azt egy-
szerűen elvette. 

Stevens : Hogyan? 
Karen: Úgy, hogy ráhamisította Whitfield 

aláírását egy hitellevélre. 
Stevens : Honnan tudja ön ezt? 
Karen (nyugodtan) : Segítettem neki. (Mozgás. 

Stevens hátrahőköl. Flint mosolyog.) 
Stevens (izgatottan) : És . . . és Whitfield? 
Karen : Kénytelen volt az aláírás valódiságát 

elismerni, mert ebből olyan családi botrány 
kerekedett volna, ami az ő bankját is tönkre-
tehette. 

Stevens: És használt legalább valamit ez 
a . . . tranzakció? 

Karen : Átmenetileg. De úgyszólván csak egy 
csepp volt a tengerben. Bjorn annyira kimen-
tette már a hitelét, hogy . . . nem volt a számára 
mentség. És ezt ő maga jól tudta. 

Stevens : Szóva l . . . mi volt a terve? 
Karen (rezignált mosollyal) : Nem nehéz ki-

találni. Egy olyan ember mint Faulkner, nem 
szokott csődtömeggondnokok irgalmáért kö-
nyörögni és arra se hajlandó, hogy lecsukassa 
m a g á t . . . 

Stevens : Hanem? 
Karen : O lenézte az egész világot, minden 

mondvacsinált törvényével együtt. Ott tar-
totta a kezét a világ ütőerén és úgy találta, hogy 
ez a föld gyalázatos vérszegénységben szenved. 
És ebből a lenézett, megvetett világból akkor 
és úgy akart eltávozni, ahogy neki kedve tar-
totta, azért határozta el, h o g y . . . (Hirtelen 
eláll a szava, mert egy csengő hang kiált közbe a 
hallgatóság háta mögül.) 

Regan : Ne, ne Î Elég I Hagyja abba 1 Azt 
telefonáltam, hogy várjanak meg engem . . . 
(Közben az emelvény felé rohan, de a törvény-
szolga az útjába áll.) 

Karen (felpattan) : Larry ! Hallgasson ! 
Megígérte . . . 

Heath (kopog) : Csendet kérek ! Mit jelent-
sen ez? 

Rcyan : Rögtön megmondom ! 



Karen : Nem ! Ne mondja ! Elnök úr, ne 
engedje beszélni ezt az embert ! 

Flint : Mért ne? 
Heath : Rendre ! Csendet kérek ! 
Madelaine (a hallgatóság közül előrohan, jobb-

ról) : Ez az az ember ! Aki megcsókolta őtet ! 
Flint : Ha nem tévedek : Regan. A »Hosszú 

Regan«. 
Heath: Engedjék ide. (Törvényszolga elbo-

csátja Regant, aki a pulpitus elé lép.) 
Karen (közben halálos izgalomban) : Elnök 

ú r . . . ez az ember szeret engem . . . Meg akar 
menteni. . . Hazudni fog . . . Egy szót se 
higyjenek neki . , . 

l'togan : Hagyja, Karen. Most már hiába 
minden. Faulkner meghalt. 

HARMADIK 
(Szín : ugyanaz, Azonban most a függöny fel-
gördültekor már mindenki a helyén van, a bíró 
kivételével. A legfeltűnőbb különbség a második 
és harmadik felvonás külsőségei között Karenen 
tapasztalható. Most is csendes — de mint egy 
halott. A mozgása, a beszédmódja most is nyugodt, 
de hiányzik belőle minden erő. A ruhája egész 
fekete és a végletekig egyszerű. A törvényszolga 

kopog.) 
Törvényszolga : Tisztelet adassék ! 
Heath (belép. Mindenki feláll). 
Törvényszolgn : Newvork állam tizenegyes 

felsőbírósága. William Heath elnököl. 
Heath (leül). 
Törvényszolfia (kopog. Mindenki helyet foglal). 
Ileath : A Karen Andre ügyében tartott és 

tegnap felfüggesztett főtárgyalás! folytatom. 
Flint : A vád képviseletében . . . 
Stevens : A védelem képviseletében . . . 
Ileath : Köszönöm. A védelemé a szó. 
FJint : Bocsánat, elnök úr, soronkívüli jelen-

tenivalóm van. 
Ileath : Engedélyezem. 
Flint : Tisztelettel jelentem, hogy elfogatási 

parancsot adattam ki a »Hosszú Regan« néven 
ismert Lawrence Regan ellen, mint aki Faulkner 
meggyilkolásában a bűnsegédi bűnrészességgel 
nyomatékosan gyanúsítható. De az elfogatási 
parancs nem volt foganatosítható, mert tegnap 
a gyanúsított nyomtalanul eltűnt. Utoljára a 
védelem képviselőjének társaságában látták 
és így azt indítványoznám . . . 

Regan (a hallgatóság sorai között megszólal): 
Maga csak ne indítványozzon semmit ! (Mialatt 
közelebb jön.) Itt vagyok! (Flint felé halad.) 
Mert énnekem nem szokásom nyomtalanul el-
tűnni az olyan könnyű lovasság elől, mint 
maga. Itt vagyok, itt is maradok és (Karenre)... 
ha ő bűnös, hát akkor én is bűnös vagyok. 
(Leül Stevens asztalához és bátorítóan pillant 
Karenra, aki azonban rá se néz.) 

Ileath (kopog): Csendet kérek. Átadom a szót 
a védelemnek. 

Stevens : Karen Andre. 
Karen (feláll és az emelvényre lép. Minden 

ereje elszállt, minden bája elhervadt, minden moz-
dulat külön erőfeszítésébe kerül.) 

Stevens (ünnepélyesen): Eskü alatt kérdem 
öntől : amikor tegnap erre az emelvényre lé-
pett, tudatában volt már annak, hogy mi ebben 
az ügyben a teljes és tiszta igazság? 

Korén (erőtlenül): Nem. 
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Karen (megtántorodik) : Mi? 
Flint: Meghalt. Remélem: ez önnek nem 

meglepetés. 
Regan : De az. Mert ő még nem tudja. Amikor 

őt letartóztatták, akkor Faulkner még élt. 
Karen (felkiált) : És most? Hát hiszen 

még . . . most is él I 
Regan: Nem él, Karen. Meggyilkolták. 
Karen (aki az előbb szinte értetlenséggel fogadta 

Regan kijelentését, most egyszerre sikoltva, hisz-
térikusan) : Nem ! . . . Elnök úr ! . . . Hazu-
dik . . . Î Él, elnök úr ! . . . Él és én rám vár. 
Elnök úr ! . . . Nem igaz ! . . . Nem, ez nem 
lehet igaz ! (Közben a mellét veri, a ruháját 
szaggatja, mialatt, gyorsan lemegy a 

függöny.) 

FELVONÁS 
Stevens : És, tekintettel az azóta tudomására 

jutott körülményekre, nem kívánja vallomásá-
nak egyes részeit visszavonni? 

Karen (erőtlenül): Nem. 
Stevens : Fenntartja azt az állítását, hogy 

Faulkner öngyilkos lett? 
Karon : . . . Nem lett öngyilkos . . . Meggyil-

kolta va l ak i . . . De nem én . . . 
Stevens : Szóval igaz, hogy Faulkner itt akarta 

hagyni ezt. a világot? 
Karen: De nem úgy, ahogy maga gondolja. 

Csak ezt a világot akarta itt hagyni, de nem az 
életét. Mert én tényleg ledobtam egy embert 
az üzletház tetejéről. De az az ember már nem 
élt. És nem is Faulkner volt. (Élénk mozgás.) 

Stevens (izgatottan): Kérem . . . (feláll.) legyen 
szíves ezt egy kicsit világosabban . . . 

Karen : Faulkner azt akarta, hogy halottnak 
higyjék. Hogv ne keressék, ne hajszolják.. El 
akart tűnni. Azért eszelte ki ezt az öngyilkos-
sági komédiát. És én utána mentem volna. 
Ez volt a terve. Már régen. Erre zsarolta ki 
már azt a pénzt is Whitfieldtől. De kellett 
neki valaki, aki segítsen. Olyasvalaki, akiről 
senki se tudhatta, hogy összeköttetésben áll 
vele. És ez a valaki. . . (Reganre mutat ) . . . ő 
volt. Regan. 

Stevens : És . . . miben állott ez a segítség? 
Karen : Abban, hogv neki kellett megszereznie 

azt a holttestet (keserű mosollyal) az öngyil-
kossághoz. Hát most már csak erre vártunk. 

Stevens : Mire? 
Karen : Hogy meghaljon valaki, aki Faulkner-

hez hasonlít. És ez meg is történt, január 
tizenötödikén éjjel. Mert a »Balkezes O'Toole« 
nevű gangstert lelőtte egv vetélytársa és ez a 
holttest eltűnt. (Reganre.) O tüntette el. Es 
ezt az embert dobtam én le az üzletház tete-
jéről. 

Stevens : Szóval ez volt az ő szerepe ebben az 
ügvben. Más nem volt? 

Karen : De igen. Neki kellett volna Faulknert 
átszöktetni Dél-Amerikába, repülőgépen. 0 
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ugyanis azzal is foglalkozik, hogy . . . Mindegy. 
Ez nem tartozik ide. Elég az hozzá, hogy aznap, 
Január tizenhatodikán, Bjorn átutalta az egy-
millió dollárt, három buenos-airesi bankba. 

Stevens : És most mondja el : mi történt 
január tizenhatodikán? 

Karen (leül): Faulkner eljött hozzám aznap 
este. Együtt vacsoráztunk, aztán elmentünk 
Reganért, aki akkorra már útiruhába öltöztette 
a halott O'Toolet. Aztán hazamentünk. Faulk-
ner azt akarta, hogy lássák a házba bemenni. 
Azért nem nyitottuk ki a kaput kulccsal. 

Stevens : Aztán? 
Karen : Aztán Bjorn ruhát cserélt vele és 

megírta a búcsúlevelet és . . . elment. 
Stevens Î Aztán? 
Karen Î Aztán . . . egy pár perc múlva Regan 

is elment, mert találkozni kellett neki Faulk-
nerrel. . . 

Stevens: Hol? 
Karén : Tíz mértföldnyire a városon kívül, 

ahol a Regan repülőgépe el volt rejtve és . . . 
én egyedül maradtam a halott Ó'Toole-lal. 
Akkor összeszaggattam a ruhámat., mintha bir-
kóztam volna valakivel, kimentem a kertbe, 
ahol O'Toole akkor ra . . . lecsúszott a mell-
védről a homokba . . . Én azért megfogtam a 
revolvert . . . nagyon izgatott voltam, elfelejt-
keztem az ujjlenyomatokról és . . . elsütöttem, 
hogy ha a sebet felfedezik, hát tudjak mit 
mondani. Aztán . . . felemeltem O'Toolet és . . . 
(Nem tudja kimondani, hogy ledobta.) Aztán 
utána néztem . . . 

Stevens : Köszönöm, Andre kisasszony. Több 
kérdésem nincs. 

Flint : Nekem igen. Szerette magát Faulkner? 
Karen : Igen. 
Flint : Akk or mért nem vette el? 
Karen : Mért vett volna el? 
Flint : Mert az olyan együttélésre, mint 

amilyen az önöké volt, vannak bizonyos tár-
sadalmi formák . . . 

Karén : De ki csinálta azokat a társadalmi 
formákat? És kinek? 

Flint : Mondja, kisasszony : figyelmeztette 
önt a védője, hogy lehetőleg ne mondjon olyas-
mit, ami a közhangulatot ön ellen fordíthatja? 

Karen : Figyelmeztetett. De én azért vagyok 
itt, hogy az igazat mondjam. 

FUnt : Szerette maga Faulknert? 
Karen : Szerettem. 
Flint: Minden hibájával együtt? 
Karen : Sőt. Talán . . . épp azért szerettem, 

mert olyan volt, amilyen volt. 
Flint : így gondoltam én is, kisasszony. És 

most kérdem : ha jött volna valaki, aki nem-
csak elvette volna őt öntől, hanem át is alakí-
totta volna? Aki kiölte volna belőle azt a 
könyörtelen vadállatot, akit ön benne úgy 
imádott . . . 

Stevens : Tiltakozom ! 
Heath : Elfogadom ! 
Karen (hajdani ereje halvány árnyékával): 

De én felelni akarok neki, mert tudtára kívánom 
adni, hogy meggyalázta egy halott ember 
emlékét. 

Flint: Hát ön nem gyalázta meg őt még 
életében? Mikor a szakításuk utáni első éjjel 
összeállott egy közönséges gangsterrel. . . 

Regan (felugrik): Hallja-e maga . . . 
Karen (nyugodtan): Hagyja, Larry . . . (Regan 

vonakodva ül vissza.) ön félreérti "a dolgokat, 
ügyész úr. Regan szeretett engem. De én nem 
szerettem őt. 
A r a n y s z ő k e , bronz, À r j a n i / c i i o á r 
Tizian hajszíneket ad az A l d l I J M J y d l 
hydrogen hyperoxyd tabletta, 30 fill, minden szaküzletben 

Flint: Akkor mért csókolódzott vele? Talán 
azért, mert. ő a közreműködése fejében azt 
kérte öntől, hogy . . . 

Karen (egyre élénkebben): Semmit se kért. 
Flint : Ugyebár Faulkner éveken át a leg-

nagyobb pompával vette önt körül? Platina-
ingekkel és ehhez hasonló drága holmikkal 
ajándékozta meg . . . 

Korén : Igen. 
Flint : Ugye ön ezen az életmódon nem szí-

vesen változtatott volna? Nem élt volna szí-
vesen egy tönkrement ember oldalán? 

Karen : Erre, ha minden sikerül, soha nem 
is került volna a sor. 

Flint : Persze, hogy nem ! Mert, ha minden 
úgy sikerült volna, mint a Faulkner meggyil-
kolása, akkor ön, meg a kedvese, a gangster, 
szépen felvették volna a pénzt, amiről senki 
se tudo t t . . . 

Stevens : Tiltakozom ! 
Heath : Elfogadom ! 
Flint: Ez előtt is szívesen hajlok meg. Mert 

most már a vád minden pontját beigazoltnak 
látom és azt a nőt, aki képes volt egy hirhedt 

fangsterrel való szerelmi szövetkezésre, egy 
ét és félmilliós hamisításra és aki mindezt 

büszkén és a közerkölcs fennhéjázó megvetésé-
vel vallotta be, azt a nőt képesnek tartom 
a gyilkosságra is I (Karenra néz.) 

Karen (nyugodtan) : Igaza van, ügyész úr. 
Én képes lennék gyilkosságra is. De csak a 
Faulkner érdekében. 

Flint : Köszönöm. Több kérdésem nincs. 
Karen (lassan, közömbősen megy a helyére). 
Stevens : Lawrence Regan. 
Regan (felmegy az emelvényre). 
Stevens : A neve? 
Regan : Lawrence Regan. 
Stevens (kissé bizonytalanul) : Foglalkozása? 
Regan (nyugodtan, egy parányi trônikus szem-

öldökrándltással) : Munkanélküli. 
Stevens: Mióta ismeri Karen Andret? 
Regan : öt hónapja. 
Stevens : Hol találkozott vele? 
Regan : Faulkner irodájában, ahova azért 

mentem, m e r t . . . lett volna ott egy kis üzleti 
ügyem, amiből aztán nem lett semmi. 

Stevens : Tudott ön Andre kisasszonynak 
Faulknerhez való viszonyáról? 

Regan : Hogyne. Azt is tudtam, hogy remény-
telen eset vagyok. Mit csináljak, ha mégis . . . 

Stevens : És nem remélte, hogy Andre kis-
asszony egyszer majd talán mégis csak. . . 
osztozni fog az ön érzelmeiben? 

Regan (egy parányit lehajtja a fejét) : Nem. 
Stevens : Es nem tett soha kísérletet arra. 

hogy . . . erőszakkal hódítsa meg? 
Regan : Muszáj erre felelni? 
Stevens : Sajnos, igen. 
Regan : H á t . . . egyszer megcsókoltam. 

Erőszakkal. A Faulkner esküvője napján. 
Egyedül volt, boldogtalan volt, hát gondol-
tain . . . De nem sikerült. Akkor se. És azóta 
se volt köztünk szó ilyesmiről, soha. 

Stevens : Mikor beszélt Önnek Andre kis-
asszony a Faulkner által tervezett szökésről? 

Regan : Két héttel azelőtt, hogy nyélbe-
ütöttük. 

Steven« : A »Balkezes O'Toole« barátja volt 
önnek? 

Regan : Nem. 
Stevens: Ellensége? 
Regnn : Az se. 
Stevens : Nem is állott ön semmiféle össze-

köttetésben a gyilkosaival? 
Regan : Nem. 
Stevens (habozva, hogy miként formulázza a 

kérdést) : És nem is volt semmi határozott elő-



zetes tudomása arról, hogy meg akarják gyil-
kolni? 

Iiogan (az előbbi irónikus szemöldökmozdu-
lattal) ; Nem. Nekem ez olyan kis meglepetés 
volt. 

Stevens :Mi történt január tizenhatodikán 
éjjel? 

Began : Ami abból énrám vonatkozik, azt 
már elmondta az Andre kisasszony. De ő csak 
a felét tudja ennek a históriának. Mert amikor 
én kijöttem az üzletházból, akkor még történt 
egy és más . . . 

Stevens: Mondjon el, kérem, mindent rész-
letesen. 

Began : Beülök a kocsiba, gázt adok, meg se 
állok Meadow Lane-ig, ahol a repcsimet tartom, 
a pilótaruhával. Oda adtam találkozót Faulk-
nernek. 

Stevens : Hány órakor ért oda? 
Regan: Éjféltájt . Szép holdsütés volt, 

remekül látszott mindenütt a Faulkner kocsi-
jának a nyoma, azon a kis úton fordult be, amit 
berajzoltam a térképibe, na, gondoltam, rend-
ben van, gyerünk utána, a repcsihez. 

Stevens : A repülőgéphez. 
Began : Hát. De mink, szakkörökben csak 

úgy mondjuk : repesi. Utánamentem, hát majd 
a guta ütött. A repülő nem volt sehol. Csak 
Faulkner kocsija volt ott, üresen, meg a repülő-
gép nyoma a sárban. Hogy lehet ez — mondom 
— mikor Faulkner nem is' tud repülni? 

Stevens : És nyomozni kezdett? 
Began : Mint egy hekus. 
Stevens : Talált valamit? 
Began : Egy kocsit. Egy nagy fekete városi 

kocsit, az országút másik oldalán. 
Stevens : Kinek a kocsija volt az? 
Began : Azt akartam tudni én is. Hát be-

másztam, leültem a hátsó ülésre és vártam. 
Stevens : Meddig? 
Began : Hajnalig. Valamivel hajnal előtt 

megjött a tulaj. 
Stevens: A fekete kocsi tulajdonosa? 
Began : Az. Kalap nélkül, gyűrött, olajfoltos 

ruhában, olyan fehér arccal, mint aki meszet 
evett. Ódagyőn a kocsihoz, kinyitja az ajtót, 
meglát engem, hátrahőköl, mintha egy bal-
horogütést adtam volna az állára, közbe akkorát 

\ ordít, mint akinek most szedik ki a szemit. 
Stevens : És maga? 
Began : Én úgy tettem, mintha most térnék 

magamhoz. Nyújtózkodtam, a szemeimet dör-
göltem, aztán' aszondom : Nini, maga az? 
Aszondja : Nahát, ilyen váratlan találkozás. 
Azt hiszem, nem nagyon örült nekem. Azt 
kérdi : .Mit keresek én az ő kocsijában? Mon-
dom : Épp egy kis bajba voltam, olyan jól 
gyött ez a kocsi nekem, mint egy falat kenyér. 
Aszondja : Na jól van, de most már szálljak 
ki belőle, mert ő nagyon siet. 

Stevens : És maga kiszállt? 
Began : Nem én. Aszondom : Hova siet? 

Aszondja : Az magát ne érdekelje. Mondom: 
Engem nem nagyon, de van egy pár újságíró 
barátom, akik sokat adnának érte, ha tudnák, 
hogy egy ilyen kiváló egyéniség kalap nélkül 
mászkál a városon kívül," olyan kora reggel, 
amikor még a tejesemberek is alszanak. 

•Stevens : És ő? Mit felelt erre? 
Began : Semmit. Csak kivette a csekkönyvét 

és rámnézett. Én meg- rá. Aszondja : ötezer 
dollár. Mondom : Oké. Erre kiállított egy 
csekket. Ezt a csekket ni. (Átadja Stevensnek. 
Mozgás.) 

G E D U L D I G E R H U G O ruggyanta-bélyegző-
gyár, vésőintézet, domborműnyomda, pecsétbélyeggyár, 

z o m á n c - , vésett-, marott-, öntött-, préselt-táblák. 
Budapest, VI., Vilmos esászár-út 17. Telefon : 1-228-95. 

Stevens (baljóslatú hangon, élesen) : Mellék-
letül csatolom ! 

Flint (még mielőtt Stevens átadta volna a csekket 
a hivatalnoknak, felugrik) : Mit jelentsen ez 
az egész? Ki volt az az ember? 

Stevens : Kívánja a vád képviselője, hogy 
megmondjam a nevét? 

Flint: Kérni fogom. 
Stevens : Akkor felolvasom a csekk szövegét. 

Ezerkilencszázharmincöt, január tizenhét. A 
Newyork-City-Bank fizessen ezen csekk alap-
ján, számlakövetelésemből, rendeletemre, öt-
ezer, azaz ötezer dollárt Lawrence Regan úrnak. 
Aláírás : John Graham Whitfield. 
(A teremben valóságos felzúdulás. Whitfield dob-

bant a lábával.) 
Whitfield : Rágalom ! 
Nancy (felugrik, hisztérikusan) : Apám, ez... 

nem igaz, úgy-e? 
Stevens : Folytass'a, kérem ! Mit csinált a 

csekkel? 
Began : Eltettem, szépen megköszöntem, 

aztán elővettem a fegyveremet, a bordái közé 
illesztettem és azt kérdeztem tőle : És most 
mondja, maga mocskos gazember : mit csinált 
Faulknerrel? Erre csak eltátotta a száját, mint 
a szárazra vetett potyka és egy hangot sem 
tudott kinyögni. 

Whitfield : Elnök úr, ez az ember olyanokat 
állít rólam . . . 

Heath: Eskü alatt állítja. Ha nem mond 
igazat, viselni fogja a következményeit. 

Stevens : Folytassa, kérem. Ott tartottunk, 
hogy egy szót se tudott szólni. . . 

Began : Eleinte. Aztán is csak annyit, hogy 
aszondja : Nem tudom, hogy miről beszél. 
Már mint hogy én miről beszélek. Erre méregbe 
gyöttem, még jobban a bordái közé nyomtam 
a stukert és azt mondtam neki : Na, most aztán 
ki vele, egykettő ! Én benne vagyok ebbe a 
dologba, maga is benne van, tudni akarom, 
hogy mit csinált Faulknerrel? Azt mondja : 
Ha "megöl, akkor se mondom meg. Nem is 
mondta. 

Stevens : Akkor se, amikor maga feljelentéssel 
fenyegette meg? 

Began : Akkor se. Mert nagyon jól tudta, 
hogy nem jelenthetem fel, anélkül, hogy ezzel 
be nem mártanám Faulknert is. Hát akkor 
aztán nem tudtam már mást kérdezni tőle, 
csak annyit, hogy : Mondja meg legalább, hogy 
él-e? Aszondja : Menjen és kérdezze meg tőle. 
Erre elengedtem. 

Stevens : Miért? 
Began : Gondoltam : Ha figyeltetem és ha 

Faulkner él, akkor ő előbb-utóbb a nyomára 
fog vezetni. De azért nem voltam egészen biztos 
a dolgomban. Az embereim ő utána vetették 
magukat, én meg Faulkner után. Mert akkor 
még nem lehetett tudni, hogy a kettő közül 
melyik játszott ki bennünket. ~ Hát még aznap 
reggel elindultam Buenos-Ayresbe. És meg-
próbáltam mindent. Újságba hirdettem, senki 
se felelt. Figyeltem a három bankot, senki se 
jelentkezett « pénzért. 

Stevens : Értesítette ön erről Andre kisasz-
szonyt? 

Began : Nem. Először is az volt a megegyezés, 
hogy egy hónapig nem érintkezünk egymással. 
Másodszor meg hogy értesítsem, mikor letar-
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tóztatták, mint Faulkner gyilkosát? Hát nem 
tehettem egyebet, csak vártam. 

Stevens : Meddig? 
Regan : Tegnapelőtt estig. De akkor sür-

gönyt kaptam embereimtől, hogy megtalálták 
a repülőgépemet. 

Stevens: Hol? 
R jjan : Egy elhagyott völgyben, New-Yer-

seyben. 
Stevens : Biztos, hogy a maga gépe volt? 
Regan : Biztos. Ámbár én magam is csak a 

motor számából ismertem rá, mert felgyúj-
tották, petróleummal. 

Stevens (feláll) : És az ülésen? Ott nem 
talált semmit? 

Regan : De igen. Ott találtam meg Faulknert. 
(Mozgás.) Már mint ami megmaradt belőle. 
Egy megszenesedett csontváz, jobboldalt, a 
felső állkapcsában két arany- meg egy platina-
foggal és . . . két revolvergolyóval à csontjai 
között. Egy a jobbkeze fejében, egy meg a 
bordájához szorulva, a szívetáján. 
( A teremben halálos csend, csak egy tompa zaj : 

Karen feje a két keze közé hullik.) 
Stevens (kis szünet után) : Köszönöm. Több 

kérdésem nincs. 
Flint : Akkor most talán én . . . Mondja csak, 

barátom : mi az ön foglalkozása? 
Regan : Nagyon szeretné, ha pontosan meg-

mondanám? 
Flint : Mást kérdek : mit szokott ön tenni 

azokkal a z . . . üzletfeleivel, akik az ön védel-
mét visszautasítják? 

Regan : Nekem törvényes jogom van ahhoz, 
hogy ne értsem meg, amit most kérdezett. 

Flint (bosszúsan) : Szokott újságot olvasni? 
Regan : Alkalomadtán. 
Flint : Nem olvasta véletlenül, hogy amikor 

ifjabb James Sutten . . . 
Stevens : Elnök úr, tiltakozom ! Ezek a kér-

dések nem tartoznak a tárgyhoz 1 
Heath : A tiltakozást elfogadom I 
Flint : Nos, egy tárgyhoz tartozó kérdés : 

nem haragudott ön meg egy kicsit Faulknerre, 
mikor a vele való . . . üzleti ügye nem sikerült? 

Regan : Nem. 
Flint : És mit tenne ön egy olyan emberrel, 

aki elrabolná azt a nőt, akit ön szeret? 
Regan : Elmet'élném a torkát egy tompa 

fűrésszel., 
Flint : Úgy? Hát akkor hogy adjunk mi hitelt, 

annak, hogy egy Regan, egy törvényen kívül 
álló gangster, a társadalom söpredéke nemes 
gesztussal félreáll és átenged egy nőt a vetély-
társának? Mivel tudja ezt megmagyarázni? 

Regan (egyszerűen): Azzal, hogy ő . . . Faulk-
nert szerette. 

Flint : De Faulkner megcsalta őt ! Megháza-
sodott I És ön tűrte, hogy viszonyt folytasson 
Vele, még azután is? 

Regan : Ahhoz nekem nem volt semmi közöm. 
Flint : Azt hiszem, hogy az ön között és a 

vádlott között lévő szerelmi viszony . . . 
Stevens : Tiltakozom I 
Heath : Elfogadom I 
Flint : Hát akkor mért gyilkolta ön meg 

Faulknert? 
Stevens : Tiltakozom ! 
Ileath : Elfogadom ! 
Flint : Semmiségi panasszal élek. Szóval ön 

tagadja, hogy bármi része is lett volna Faulkner 
meggyilkolásában? ' 

Regan : Tagadom. 
Flint : Azt is tagadja, hogy tudomása volt 

a vádlott által előadott fantasztikus tervről? 
Regan : Azt soha nem is tagadtam. 
Flint : Milyen minőségben vett ön részt ennek 

a tervnek a kivitelében? 
Regan: Mint hullaszállító. 
Flint : Nem volt semmi más szerepe benne? 
Regan : Nem. 
Flint : Akkor kérem a B) mellékletet (Átnyújt-

ják neki a fegyvert.) Ismeri ön ezt a kis jószágot? 
Regan : Ha nem csalódom : már láttam ilyes-

mit valaha. 
Flint : Úgy? Hát akkor majd egy kicsit köze-

lebbről is megismertetem vele. Kérem az írásos 
tanúvallomást. (Egy Írást vesz át a segédjétől.) 
írásos tanúvallomás, amely szerint a cc 3490. 
számú, 7.63-as kaliberű revolvert, hat hónappal 
ezelőtt, Lawrence Regan címére adták fel, 
postacsomagban. Mellékletül csatolom. 

Heath : Elfogadom. 
Flint : És most kérdem : tudja ön, mi az az 

izzítópróba? 
Regan : Nem én. 
Flint : Hát majd megmondom. Ennek a 

fegyvernek a száma ki van reszelve. De, ha a 
vörös Izzásig hevítik, akkor a szám még ma is 
előtűnik. (Emelt hangon.) Ennek a fegyvernek 
a száma cc 3490. Mit szól ehhez? 

Regan : Hogy kár volt ennek az egésznek 
olyan nagy feneket keríteni. Mért nem kérdezte 
meg, hogy ki adta a revolvert Andre kisasz-
szonynak? Mert én adtam. 

Flint : Mi célból? 
Regan : Mint egyszerű szeretetadományt. 
Flint : És most volna szíves megmondani : 

hol van jelen pillanatban az önök cinkostársa? 
Az a harmadik ember, aki a részeget játszotta? 

Rcgan: Azt egész pontosan megmondhatom. 
Evégreen-temető, Whitfield-féle családi kripta. 
Ami egyébiránt a legelőkelőbb hely, ahol a 
szegény Balkezes Toole valaha megfordult. 

Flint : Szóval ön azt állítja, hogy a temetőben 
nyugvó halott a Balkezes Toole, a repülőgépben 
talált csontváz pedig Faulkner? 

Regan : Igen. 
F l in t : És ha én azt mondom, hogy éppen 

megfordítva : azért eszelte ki ezt az egész fan-
tasztikus mesét, hogy megmentse a kedvesét? 
Kérdem, hogy ezenkívül mivel tudja a tanú 4 
állításának igazságát bizonyítani? 

Regan (csendesen) : Hallja, most az egyszer 
megfogott. Erre én nem tudok felelni, csak 
egyet. Hogy emberek vagyunk. Maga is, én is. 
Maga kerületi ügyész, én meg . . . vagyok, ami 
vagyok. Mindakettőnknek sok piszkos dolgot 
kell csinálni. De azért azt hiszem, hogy ha vélet-
lenül mégis csak találkozik valamelyikünk ebben 
az életben olyasmivel, ami olyan tiszta, hogy le 
köll előtte borulni, h á t . . . azért azt is meg sza-
bad látni, nem igaz? Én szerettem őt, ő meg 
Faulknert szerette. Más bizonyítékom nincs. 

Flint (az eddigi hangjánál valamivel szelídebben): 
Köszönöm. Több kérdésem nincs (Regan vissza-
tér Stevens asztalához. Karen ránéz. Odanyújtja 
neki a kezét, ö megszorítja és leül.) 

Stevens : A védelemnek nincs több tanuja.? 
Heath : És a vádnak? 
Flint : Ha elnök úr megengedi : még egy. 

Roberta van Rensallaer. 
Hivatalnok : Roberta van Rensallaer ! (Erre 

a felhívásra egy nagyoA csinos, elegáns fiatal nő 
indul meg a tanuk emelvénye jelé. Egyáltalán nem 
közönséges megjelenésű és nincs kizárva, hogy jó 
nevelésben volt része, de az őt körülvevő alvilági 
társadalom nyelvén beszél.) 

Ä Kállai I h n l l i a K O Z M E T I K A M
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Flint s A neve? 
Roberta : A családi Ruby. Ruby O'Toole. 
Flint : És Roberta van Rensallaer művész-

néven ismerik? 
Roberta : Igen. Mint legyezőtáncosnőt, 
Flint; Ismeri ön a Regant urat? 
Roberta î Ki ne ismerné ezt a patkányt? 
Flint: Mért haragszik rá? 
Roberta : Mert megölte a Balkezest. O Toole-t. 
Flint : Kérem : kapcsolja ki most egy pilla-

natra a személyes érzéseit és támaszkodjék a 
tényekre. Van önnek tudomása arról, hogy 
Regan és O'Toole együtt dolgoztak? 

Roberta: Nem. Azt ő csak szerette volna. 
Flint : Szóval üzleti ellenfelek voltak? 
Roberta : Annyira mi őt soha nem érdeme-

sítettük. 
Flint: Mikor látta utoljára Regant? 
Roberta : Láttam, vagy hallottam? 
Flint: Látta. 
Roberta: Két héttel azelőtt, hogy a Bal-

kezes gyertyáját kioltották. A Hosszú egyszerre 
csak beállított a lokálba, e s t e . . . 

Flint: Mit akart? 
Roberta : Azt mondta, hogy feladja az üzle-

tét és eladná nekünk a kinnlevőségeit. 
Flint: Meglepte önt ez az ajánlat? 
Roberta : Mi az hogy . . . Két ember szedett 

össze kanállal. 
Flint: És mit szólt ehhez az ajánlathoz 

O'Toole? 
Roberta : Azt mondta : maszlag, ő ki nem 

állhatta a Hosszút. 
Flint: Miért? 
Roberta : Mert papa-mamát akart velem 

játszani. 
Flint : De ön nem volt hajlandó, ugyebár? 
Roberta : Nem. Mert ővele nem érdemes. 

Nincs benne kitartás. 0 nem az a fiú, aki egy 
széken koptatja fényesre a nadrágját. 

Flint (önkénytelenül elmosolyodik): Na és . . . 
mit mondott Regan : mért akarja abbahagyni 
az üzletét? 

Roberta : Regélt az összevissza sokat. Hogy 
vidékre megy, meg valami új macskába szé-
dült bele, akit ő most nehéz dohányhoz fog 
jut ta tni . . . 

Fltnt: Úgy? És gondolja, hogy igazat mon-
dott? 

Roberta : Nincs kizárva. Mert sokat ivott . . . 
És csak olyankor mond igazat. 

Flint: Nem említette véletlenül, hogy ki az 
a szóbanforgó új nő? 

Roberta : Nem. De a Balkezes tudta. Meg 
is mondta neki, hogy kár előre megcsináltatni 
a karikagyűrűket, mert a nő ajtajának a kulcsa 
még mindig a Faulkner zsebében van. 

Flint: Mit felelt erre Regan? 
Roberta : Azt mondta, hogy Faulkner most 

olyan helyre készül, ahol nem sok hasznát veszi 
majd a kulcsainak. És, hogy ő nem lenne meg-
lepve, ha Faulknert egy szép reggel vízszintes 
helyzetben találnák meg, de nem alva. 

Flint : Emlékszik az O'Toole és Regan közti 
beszélgetés többi részére is? 

Roberta : Nem. Mindenféle részvényekről 
volt szó, az engem nem érdekel. Csak annyit 
tudok, hogy Balkezes a végin azt mondta : 
Majd gondolkozik a dolgon. Akkor aztán Regan 
elment és még a hírét se hallottuk egy darabig. 

Flint: Meddig? 
Roberta : Január tizenötödikén estig. Akkor 

felhívott bennünket telefonon és a Balkezes 
beszélt vele. 

Flint : Mit? 

Roberta : Nem tudom. De amikor letette a 
kagylót, azt mondta, hogy találkozója van a 
Hosszúval és nyélbeüti vele az üzletet. 

Flint : Szóval kifejezetten azért ment el, mert 
Regannel akart találkozni? 

Roberta : Azért. Aztán úgy találták meg a 
Qeensborough-hídon, halva. Rögtön el Is sza-
ladt az illető a rendőrségre, jelenteni, de mire 
a zsaruk odaérkeztek, akkorra a Balkezes már 
nem volt a hídon. 

Flint : Átadom a tanút a védelemnek. 
Stevens : ön George O'Toole özvegye? 
Roberta : Igen. 
Stevens : Elismeri, hogy ellenséges Indulattal 

viseltetik Lawrence Regan iránt? 
Roberto : Kérdezze azt kétszer, mind a két-

szer azt fogom rá mondani, hogy igen. 
Stevens : Nem gyakorolt ez a körülmény 

bizonyos befolyást az ön vallomására? 
Roberta : Most mondja el ezt mégegyszer, 

de úgy, hogy meg lehessen érteni. 
Stevens: Nem azért jött ide, hogy bosszút, 

álljon Reganen? 
Roberta : Ahhoz énrám nincs szükség. Azt 

a fiúk majd elintézik. 
Stevens : ön azt mondja, hogy a férjét január 

tizenötödikén ölték meg. A hír szerint egy 
vetélytársa. 

Roberta : Igen. Mégpedig . . . 
Stevens : Kérem : feleljen csak arra, amit 

kérdezek : elismeri, hogy egy vetélytársa gyil-
kolta meg? 

Roberta : Igen. 
Stevens : Pedig az előbb azt mondta, hogy 

Regant önök sohase becsülték annyira, hogy 
üzleti ellenfelüknek tekintsék. 

Roberta : Nemcsak üzlet van a világon. 
Stevens : Szóval az ön véleménye szerint 

Regan szerelmi bosszút állt az ön férjén, annak 
ellenére, hogy már másba volt szerelmes. Mivel 
tudja ezt megmagyarázni? 

Roberta : Azzal, hogy a görény is jóllakik egy 
tyúkkal, mégis megfojt tizenkettőt. 

Stevens: Több kérdésem nincs. (Roberta le-
vonul az emelvényről. Közben az esküdtek előtt 
elvonulva, csábítóan rájuk mosolyog.) 

Heath: Több tanú nincs? 
Stevens : \ N l 
Flint : / i N m c s -
Heath : Kívánja a vád, vagy a védelem vala-

mely tanú újból való kihallgatását? 
Stevens ; Kérni fogom John Graham Whltfiel-

det. 
Whitfield (Jelmegy az emelvényre). 
Stevens: Annak a leszögezésével, hogy az 

előbbi esküje a mostani vallomására Is kiterjed, 
kérdem : van-e valami kifogása az Evergreen-
temetőben fekvő halott exhuraálása ellen? 

Whitfield : Semmi kifogásom nincs, de sajnos, 
lehetetlen, mert a holttestet elégették. 

Stevens : Miért? 
Whitfield: Azt hiszem, hogy ez tekintettel 

arra az állapotra, amelyben megtalálták, nem 
szorul hosszabb magyarázatra. 

és derékfájás, émelygés, ide-
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Stevens » Hol volt ön január tizenhatodikán 
éjjel? 

Whitfield (nagyon nyugodtan): Odahaza. 
Stevens : Kivel tudja ezt igazolni? 
Whitfield (felsőbbséges mosollyal) : Uram, 

éh nem igen gondolok arra, hogy állandóan 
észben tartsam az aiibi-tanuimat. De, ha jól 
emlékszem, beszéltem aznap éjszaka a lányom-
mal is. 

Stevens (parányi iróniával) : Ennek a tanú-
nak a kihallgatásától elállók. Most még csak 
azt szeretném tudni : hány kocsija van önnek, 
Whitfield úr? 

Whitfield (felsőbbséges mosollyal) : Négy. És 
hogy önnek örömet szerezzek : van köztük egy 
fekete városi kocsi is. Nagyon jól sikerült sze-
riából való és mindössze százötven darab szalad-
gál belőle Nevfyorkban. 

Stevens : Értem. Ezzel azt akarja mondani, 
hogy az a bizonyos fekete kocsi lehetett az önén 
kívül még száznegyvenkilenc. Kaliforniából is 
kocsin jött haza? 

Whitfield : Repülőgépen. 
Stevens : Milyen pilótával? 
Whitfield : Magam vezettem. 
Stevens ! Szóval ön tud repülőgépet vezetni. 

Nagyon érdekes. És az ön véleménye szerint 
mindaz, amit itt Regan elmondott, szemen-
szedett hazugság? 

Whitfield Î Úgy van. 
Stevens (hirtelen, hevesen) : Akkor ki írta 

alá az ötezer dolláros csekket? 
Whitfield (az előbbinél is fensőbbségesebb mo-

sollyal) : Uram, az én aláírásomat hamisította 
valaki már két és fél millióra is. 

Stevens : Hát akkor mást kérdek : az ön leg-
féltettebb kincse a vagyonán kívül a lánya. 
Vagv nem? 

Whitfield : De igen. 
Stevens ; És mit tenne ön azzal az emberrel, 

aki elrabolná öntől a lányát és a pénzét? Nem 
gyűlölte Faulknert? Nem akart elbánni vele? 
Nem sejtette, hogy ki akarja játszani önt? 

Whitfield s Semmit se sejtettem. 
Stevens ; Akkor mért követte nyomon január 

tizenhatodikán? 
Whitfield : Nem követtem nyomon. 
Stevens : Nem ön ült a fekete kocsiban? Nem 

ön kanyarodott utána a keresztuccába? 
Whitfield (mint aki ekkora konoksággal szem-

ben tehetetlen) : Fantasztikus ! Hát, hogy a 
további kérdezősködés elébe vágjak : feltéve, 
de meg nem engedve, hogy én követtem és 
hogy Faulkner akkor még élt, hogy ismerhettem 
volna fel én, mikor egy hivatásos magánde-
tektív sem ismerte fel? 

Stevens : Úgy, hogy a detektívnek fogalma 
se volt arról, hogy Faulkner ki akarja játszani 
önt, de ön tudta.* 

Whitfield : Azt is tudtam, hogy éppen aznap 
éjjel akar kijátszani? 

Stevens : Nem volt önnek aznap semmi külö-
nös értesülése? 

Whitfield: Miről? 
Stevens : Hát például a pénzátutalásról, 

Buenos-Ayresbe. 
Whitfield : Fogalmam se volt. róla. 
Jungquist (hirtelen, szinte sikoltva) : De 1 De 

igen ! Én ! Én öltem meg ! Én segítettem 
ennek az embernek 1 (Whitfieldre mutat. Aztán 
odarohan a hivatalnokhoz, magasra emeli a bibliát, 

szinte hisztérikusan.) De nem tudtam ! Csak 
most látom! (Whitfieldre mutat.) ő ölte meg! 
Mert hazudik ! Tudott a pénzről ! Isten irgal-
mazzon nekem, én mondtam meg neki ! 

Ste'vens (odarohan és súg neki valamit). 
Flint : Nézze csak, fiatalember, amíg . . . 
Stevens (sietve) : Több kérdésem nincs. 
Whitfield (lemegy az emelvényről). 
Stevens : Kérem, foglaljon itt helyet, Jung-

quist úr. (A megszólított félig magánkívül, enge-
delmeskedik.) őn szólt Whitfield úrnak a pénz-
átulásról? 

Jungquist (hisztérikusan) : Én . . . mert 
mindig kérdezte . . . hogy mi van a millióval... 
de én nem tudtam, hogy ez titok . . . az Isten 
engem úgy segítsen . . . és akkor . . . aznap 
mondtam meg neki, hogy Buenos-Ayresbe... 
január tizenhatodikán, délben . . . 

Whitfield: Egy szó se igaz. 
Jungquist (hisztérikusan) : Minden szó igaz! 

Január tizenhatodikán, délben . . . 
Stevens : Ugy? Szóval már délben? 
Jungquist : Igen I De nem tudtam, hogy ez 

titok ! Hát honnan tudtam volna? Az életemet 
adtam volna érte és megöltem, én öltem meg ! 
(Zokogásba fúl a szava.) 

Stevens : Több kérdésem nincs. Talán a vád-
nak? 

Flint : Csak egy. Amikor ön erről a milliós 
átutalásról beszámolt Whitfield úrnak, akkor... 
egyedül volt vele? 

Jungquist (először nagy meglepetéssel, aztán 
csendesen) : Igen. Egyedül. 

Flint: Ezek szerint egy volt fegyenc állítása 
áll szemben a John Graham Whitfieldével. 

Jungquist (lehajtott fejjel, nagyon gyönge han-
gon) : Igen. 

Flint: Több kérdésem nincs. 
Heath (látva, hogy Jungquist képtelen felállni 

a helyéről) : Törvényszolga, vezesse ki a tanút. 
(Megtörténik.) 

Heath: A záróbeszédek következnek. Kérem 
a védelem képviselőjét. 

Stevens : Elnök úr, esküdt uraim és hölgyeim... 
Nem akarok sok időt tölteni az elmondottak 
összegezésével... se olyan hatásos fogásokkal 
sem kívánok élni, mint az igen tisztelt ellen-
felem, a vád képviselője, aki szembeültette 
önökkel Bjorn Faulkner gyászbaborult özve-
gvét. . . Mert bárraennyire is az övé minden 
részvétünk . . . ennek az ügynek a középpont-
jában mégsem ő áll, hanem az a másik nő, aki-
nek a sorsát néhány perc múlva önök fogják 
eldönteni. Az élete fekszik az önök kezében és 
én azért vagyok itt, hogy ezért az életért meg-
küzdjek. Ez a nő, Karen Andre, sok olyan bűnt 
vállalt magára itt önök előtt, amelyek közül 
egy is bőségesen elég ahhoz, hogy az önök jó-
indulata elforduljon tőle. De arra, hogy a Bjorn 
Faulkner meggyilkolásában is őt ítéljék bűnös-
nek. arra a többi bűnei nem hatalmaznak fel 
bennünket. Ahhoz több kell, esküdt uraim és 
hölgyeim. Ahhoz előbb meg kell győződnünk 
két dologról. Arról, hogy a vádlottnak oka volt 
Bjorn Faulkner meggyilkolására és arról, hogy 
olvan tárgyi bizonyítékok álljanak rendelke-
zésünkre, amelyek kétségtelenné teszik, hogy 
ő is volt a gyilkos. És most kérdem: milyen 
tárgyi bizonyítékok állanak a rendelkezésünkre? 
Csak az az egy, hogy Karen Andre ledobott az 
üzletház tetejéről egy emberi testet. De mi 
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tagadjuk; hogy ez a test a Bjorn Faulkneré 
volt ! És nem ls lehetett I Mert ml oka lett 
volna Karen Andrenak Bjorn Faulkner meg-
gyilkolására? Mi oka lett volna megölni egy 
embert, akivel teljesen egybeolvadt az élete? 
Mert vizsgáljuk csak meg a vád abbeli állítását, 
hogy Bjorn Faulkner szakított Karen Andre-
val, hogy a hitveséért rajongó férj lett belőle, 
akinek most már az volt az egyedüli életcélja, 
hogy megmentse a részvényesei vagyonát. Ha 
önök ennek hitelt adnak, ha elhiszik, hogy 
Bjorn Faulkner olyan ember volt, aki egyik 
napról a másikra kibújik a farkasbőrből és 
vezeklő bárány válik belőle — akkor ítéljék 
el a vádlottat. De vájjon ilyen ember volt 
Bjorn Faulkner, esküdt uraim és hölgyeim? 
Jusson eszünkbe a búcsúlevelei Jusson eszükbe 
az a tény, hogy az esküvője után se szakította 
meg azt a szerelmi kapcsolatot, amely őt Karen 
Andrehoz fűzte 1 Feltehető ez egy olyan férjről, 
aki rajongva szerette a hitvesét? Jusson eszükbe, 
hogy január tizenhatodikán meg akart szökni 
egy millióval. Feltehető ez olyasvalakiről, aki-
nek egyéb gondja sincs, csak az, hogy meg-
mentse a részvényesei vagyonát? És amikor 
látta, hogy összecsapnak a feje felett a hullá-
mok, amikor kieszelte ezt az öngyilkossági 
komédiát, akkor kivel közli ebbeli tervét? A 
feleségével? Nem ! Karen Andre val I Kit akart 
magával vinni Dél-Amerikába? Nancy Lee 
Faulknert? Nem ! Karen Andret I A vád-
lottat, akinek ezek szerint minden érdeke ahhoz 
fűződött, hogy Bjorn Faulkner életben marad-

Ion ! Elismerem, hogy Karen Andre résztvett 
îjorn Faulkner összes szédelgéseiben. Elismerem, 

hogy a kedvese volt, hogy a kedvese védelmé-
ben félrevezette a rendőrfelügyelőt, a vizsgáló-
bírót, hogy félre akarta vezetni önöket ls, esküdt 
uraim és hölgyeim, még a hamis eskütől se 
riadva vissza — de miért? Mert szerette Faulk-
nert — és mert egy olyan embert szeretett, mint 
Faulkner. Más mentsége nincs. És most már 
csak az a kérdés, hogy elég-e ez önöknek? Hogy 
meg tudják-e érteni őt és meg tudják-e érteni 
Faulknert? Mert ki áll itt ítélőszék előtt? 
Karen Andre? Nem I Hanem önök, hölgyeim 
és uraim, az esküdtszék tagjai I Az az ítélet, 
amit önök hozni fognak, nem az ő lelkére vet 

> majd világot, hanem az önökére, az önök érzé-
seire, indulataira és az önök szívének leghalkabb 
hangjait árulja el majd abban a pillanatban, 
amikor a döntésük a nyilvánosság elé kerül. 
Ezért merem én remélni és ezért hiszek abban, 
hogy ez a döntés nem lehet más, csak az, hogy 
a vádlott, Karen Andre — nem bűnös 1 

Heath t Átadom a szót a vád képviselőjének. 
Flint : Hölgyeim és uraim, én nem kívánok 

az önök lelkére beszélni, kizárólag csak az önök 
józan eszéhez szólok. Én nem támaszkodom 
az önök rokonérzésére sem, mert egyszerű és 
kézenfekvő tények felismeréséhez ilyesmire 
semmi szükség nincsen. Nos lássuk : mik ezek 
a tények? Faulknert január tizenhatodikán 
éjjel meggyilkolták és egy magándetektív, 
mint szemtanú értesít bennünket arról, hogy a 
holttestét Karen Andre dobta le az üzletház 
tetejéről. Ez tény. És tény az ls, hogy a tető-
kertben találtak egy fegyvert, amelyről a .vád-
lott a vizsgálóbíró előtt azt állította, hogy az 
övé és hogy Faulkner kezében sült el, holott 
nem találtak raita más ujjlenyomatot, csakis 
és kizárólag a vádlottét. Ez ls tény. Tény az 
is, hogy ez a fegyver nem a vádlotté volt, ha-
nem egy közveszélyes banditáé, aki a ház-
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vezetőnő tanúvallomása szerint a vádlott szere-
tője volt és feltehető, hogy vele szövetkezve 
csempészett át a vádlott Dél-Amerikába egy-
millió dollárt, amelyet azáltal szerzett meg, hogy 
ráhamisította egy hitellevélre John Graham 
Whitfield nevét. Ez olyan tény, hölgyeim és 
uraim, amit maga a vádlott vallott be nekünk, 
itt ezen az emelvényen! Hogy pedig mik voltak a 
tettének Indítóokai, arra egy iskolásgyermek is 
megadhatja a feleletet. Ez a nő gyűlölte Faulk-
nert 1 Gyűlölte, mert nemcsak az állásából tá-
volította el, hanem a szerelmi kapcsolatait is 
megszakította vele. De nemcsak oka volt Faulk-
ner meggyilkolására, hanem célja is volt vele. 
Kettős célja. Először bosszút akart állni Faulk-
neren, másodszor biztosítani akarta a jövőjét : 
azt a romlottan fényűző életet, amit megszokott 
és amit meg akart osztani az új szeretőjével. 
Ezzel a hírhedt, agyafúrt gonosztevővel, akivel 
együtt eszeltek ki egy olyan ördögien ügyes 
fogást a két elcserélt holttesttel, hogy azzal 
nálunk hiszékenyebb koponyákat feltétlenül 
tévútra vezethettek volna. De, mi itt az igazság, 
hölgyeim és uraim? Hogy január tizenötödikén 
a Hosszú Regan elcsalta hazulról a Balkezes 
O'Toolet, lelőtte és ellopta a holttestét. Másnap 
tizenhatodikán délben átutaltak az egymilliót 
Buenos-Ayresbe, éjjel meggyilkolták Bjorn 
Faulknert és ugyanazon a napon, hajnalban 
Regan elvitte O'Toolet New-Yerseybe repülő-
gépen, amelyet aztán a holttesttel együtt fel-
gyújtott. Végül, hogy bosszút állhassanak azon 
a nőn is, akit Bjorn Faulkner igazán szeretett 
és hogy ebbe a piszkos ügybe meg az apósát is 
belekeverhessék — ráhamisították egy ötezer 
dolláros csekkre John Whitfield nevét. És 
mindez olyan kézenfekvő, olyan gyermekien 
egyszerű, hogyha önök, esküdt uraim és höl-
gyeim, semmi másra nem lesznek tekintettel, 
csak az önök előtt fekvő, reális és a napnál is 
világosabb tényekre, akkor a döntésük semmi 
más nem lehet, csak az, hogy a vádlottat az előre 
megfontolt emberölés bűntettében — bűnösnek 
Ítélik. 

Heath : Esküdt urak és hölgyek ! A törvény-
széki hivatalnok most a tanácsterembe vezeti 
önöket. Kérem : vessenek magukkal számot 
és a döntésüket ne oefolyásolja se a rokonszen-
vük, se az ellenszenvük. Az önök előtt fekvő 
tények közül pedig csak azokra legyenek tekin-
tettel, amelyek a gyilkossággal kapcsolatosak. 
A ledobott holttest, a fegyver, az ujjlenyoma-
tok, a vádlott által beismert hamisítás, O'Toole 
szereplése, a hullarablás, satöbbi ne abba az 
Irányba vezesse önöket, hogy ki a bűnös, vagy 
ki gyanúsítható nyomatékosan? Önök csak azt 
döntsék el : bűnös-e Karen Andre Faulkner 
előre megfontolt szándékkal elkövetett meg-
gyilkolásában, vagy nem bűnös? 

Törvényszolga (kivezeti az esküdteket. Amikor 
ez megtörtént, a színpad elsötétül. Aztán egyen-
kint, éles világítás gyúl ki a különböző tanuk feje 
fölött, az egymásnak ellentmondó tanúvallomások 
gyors egymásutánfában, a két különböző állás-
pontot a nézők szeme előtt még egyszer felvonul-
tatva, a következő sorrendben). 

Karen (fefe felett gyúl ki először a fény. 0 nem 
beszél, de a többiek szavai alatt állandóan látszik.) 

Hutohins : . . . olyan pityókosforma volt . . . 
azt lehetne mondani, hogy nem is maga szállt 
be a liftbe, hanem úgy v i t t é k . . . (A lámpa 
kialszik, ugyanekkor egy másik gyúl ki a szín 
másik oldalán.) 

Whitfield : . . . meg vagyok győződve arról, 

LÉGY SZÉP! MARADJ FIATAL! 
K tartói szépítés, végleges szőr- éí szemölcsírt à», rátic-
kezelés specialistája : Lorándné Kosmetik«, Andrássy 
út 51. Telefonj 1-204-63. Tanfolyamok külföldiek részére. 
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hogy az 6 pénzügyi zsenije és az ón óvatos 
előrelátásom meg tudta volna menteni a válla-
latokat — ha Bjorn Faulkner életben marad. 

Van Fleet î Ez az emberi test minden kétsé-
get kizárólag csak Faulkner l ehe te t t . . . 

Kirkland :. . . azt lehetetlen volt megálla-
pítani . . . 

Sweeney (a levéllel a kezében, olvassa):... csak 
két dolgot találtam élvezetesnek : a korbácsot 
és Karen Andret. . . 

Chandler : . . . a kézírás egyes apró sajátságai 
arra engedtek következtetni, hogy ez a levél 
hamisítvány. 

Jungqnist (kinyújtott kézzel): Tudott az egy 
millióról! Isten irgalmazzon nekem, én mondtam 
meg neki 1 

Nancy : . . . de beismerte a hibáit és amikor 
én a felesége l e t t e m . . . új életet akart kez-
deni . . . 

Roberta: . . . amikor letette a kagylót, azt 
mondta, hogy találkozója van a Hosszúval. . . 
Aztán úgy találták meg a Queensbore-hídon, 
halva . . . 

Regan: Én szerettem őt, Ő meg Faulknert 
szerette. Más bizonyítékom nincs. 

Törvényszolga : Tisztelet adassék I (A szo-
kásos ceremónia, a bíró leül.) 

Hivatalnok: Kérem a vádlottat, forduljon 
az esküdtek f e l é . . . Az esküdtek álljanak fel 
és tekintsenek a vád lo t t r a . . . Meghozták az 
ítéletet? 

Az esküdtek elnöke : Meghoztuk. 
Hivatalnok: Hogy szól az ítélet? Bűnös a 

vádlott, vagy nem bűnös? 
Az esküdtek elnöke : Nem bűnös. (A hivatal-

nok átveszi az elnöktől az írásos verdiktet és át-
nyújtja a bírónak. Karen és Regan megkönnyebbül-
ten veszik tudomásul a döntést.) 

Stevens : Kérem a vádlott felmentését. 
Hivatalnok: A vádlott forduljon az elnök 

felé. (Megtörténik.) 
Heath: A vádlottat felmentem. (Miközben 

Karen csendes mosollyal fogadja Stevens és Regan 
üdvözlését, a bíró gyors ütemben.) De nem kö-
szönöm meg az esküdtek ilynemű döntését, 
amely a bírósági véleménnyel nem egyezik. 
Elrendelem, hogy a jelenvolt esküdtek a leg-
közelebbi öt évben hasonló funkció teljesíté-
sére ne vétessenek igénybe. A tárgyalást be-
zárom. 

FÜGGÖNY 

HA AZ ESKÜDTEK A VÁDLOTT BŰNÖS-
SÉGE MELLETT DÖNTENEK, AKKOR A 
KŐVETKEZŐKÉPPEN FEJEZIK BE A DA-
RABOT t 

Az esküdtek elnöke : Bűnös. P 
Hivatalnok : A vádlott forduljon az elnök 

felé. (Karen középre jön és mialatt a hivatalnok 
átnyújtja a bírónak a verdiktet, Heath beszélni 
kezd.) 

Heath: Az esküdtszék bűnösnek mondotta 
ki önt. A bírói büntetés kiszabásig, harminc 
napig, további fogságban marad. 

Stevens : Elnök úr, semmiségi panasszal 
élek! 

Heath: Elfogadom, mert az esküdtszék íté-
lete nem egyezik a bírói véleménnyel. Az esküd-
tek nem azért ítélték el a vádlottat, mert bűnös, 
hanem azért, mert az erkölcsi élete és felfogása 
súlyos kifogás alá esik. Ez azonban nem tar-
tozik az esküdtekre. A tárgyalást bezárom. 

FÜGGÖNY 

128. 
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Jeligés levelekre küldött 

ficfct Ueu* 
24-m tisztviselőnő (hozonvtanyail) 
férjhesmenne jömetgjeieniésü biz-
to< állású úrhoz »Tisztviselőnő«. 

7817 

válaszoknál mindig hivatkozzunk a hirdetés számára] 

Nősülne harmincéves, izraelita er- i / I j í j j I j - Í » 
délyi ügyvéd. Levelek anyagiak / J j Ç V W M X m 
megjelölésével »Doctor« jeligére / „ 
kéretnek 7821 ( Nagyon csinos,! elfoglalt , házias. 

Jeligés levelekre küldött 

ficfct Ueu* 
24-m tisztviselőnő (hozonvtanyail) 
férjhesmenne jömetgjeieniésü biz-
to< állású úrhoz »Tisztviselőnő«. 

7817 
Legényéletem már túlsokáig tart, 
eilfoglaütsÁgom Azonban nagyon 
leköt. Ezúton keresem jó házból 
való úrileány ismeretségét, kinél 
nem vagyonit , hanem »«orgalmas 
mutíkáját, alkalmazkodóképessé-
gét. ideális lelkületét nézném. 4U 
éves, nyugdíjképes tisztviselő va-
gyok, ingatlan vagyonom is van. 
»Együtt egy életen« jeligére a 
kiadóba 

ev. taipig urnea.uy cw-
jA'ból megismerkedne! jellemszU 
tárd, képzett, magas, jómegjele-
nésü, 'harmincas-negyvenes úrral. 
Közvetítő céltalan. Leveleket 
»Külföldről« ds a kiadóhivatalba 
kér. «818 

Mint szolidan élő vidéki lánynak, 
nincsen ismeretségem. Komoly nő-
sülfendövel keresek kapcsolatot. 
Szépnek mondott, tisztamultú fia-
tal leány vagyok, hozományom 
húszezer pengő, ugyanennyi ingat-
lanban is van. Választ fökiadóba 
»Árva vagyok« Jeligére. 7787 
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Legényéletem már túlsokáig tart, 
eilfoglaütsÁgom Azonban nagyon 
leköt. Ezúton keresem jó házból 
való úrileány ismeretségét, kinél 
nem vagyonit , hanem »«orgalmas 
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Erdélyben lakó, 35 éves. 70.000 
pengő vagyonnal, 12C0 pengő havi 
jövedelemmel rendelkező, infor-
mációképes, keresztény úriember, 
kéri hasonló vagyonú, 25 körüli, 
170Kné(L alacsonyabb, psános úri-
leány vagy hozzátartozói fényké-
pes, cünes, kimerítő levelét, 
»Boldogságot ittl vagy ott« jel-
igére. 7824 

Idősebb,» 5n,tiolliig-ens le&nyrokono-
mat férjhezadn-ám. 66 év körüli 
nyugdijkép-es tisztviselőhöz. Hozo-
mánya balatoni villa,, három szo-
ba be-rendezés és kelengye. Jelige 
»Balatoni«. 7819 

Középkorú, f ia ta los megje lenésű 
Izr. nyugdl jképes á l lami tisztvi-
selő vagyok, kinek ingat lanva-
gyona is van. E lvenne csakis 
sz impat ikus külsejü, i affligeais*, 
25 évnél nem idősebb hölgyet . 
Berendezésen kivül hozomány nem 
szükséges. »Jó feleség« jel igére 
kérek válaszokat Erzsébet -körút i 
kiadóba. 

Erdélyben lakó, 35 éves. 70.000 
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kéri hasonló vagyonú, 25 körüli, 
170Kné(L alacsonyabb, psános úri-
leány vagy hozzátartozói fényké-
pes, cünes, kimerítő levelét, 
»Boldogságot ittl vagy ott« jel-
igére. 7824 

Lakással rendelkező zeneértő álla-
mi tisztviselőnő negyvenes jólelkű 
férjet kertes »Urileány« fökiadóba. 

7830 

Középkorú, f ia ta los megje lenésű 
Izr. nyugdl jképes á l lami tisztvi-
selő vagyok, kinek ingat lanva-
gyona is van. E lvenne csakis 
sz impat ikus külsejü, i affligeais*, 
25 évnél nem idősebb hölgyet . 
Berendezésen kivül hozomány nem 
szükséges. »Jó feleség« jel igére 
kérek válaszokat Erzsébet -körút i 
kiadóba. 

Romániai díilploimás leroJeznetúnl-
hölggyel. Jeflige: »Komoly szán-
dék«. 7822 
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mi tisztviselőnő negyvenes jólelkű 
férjet kertes »Urileány« fökiadóba. 
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Középkorú, f ia ta los megje lenésű 
Izr. nyugdl jképes á l lami tisztvi-
selő vagyok, kinek ingat lanva-
gyona is van. E lvenne csakis 
sz impat ikus külsejü, i affligeais*, 
25 évnél nem idősebb hölgyet . 
Berendezésen kivül hozomány nem 
szükséges. »Jó feleség« jel igére 
kérek válaszokat Erzsébet -körút i 
kiadóba. János! A menyasszonynak szánt 

kelengye megvan, de esiak január 
10—20. között lesz teljesen készen. 
IrjM, hol fogjátok az esküvöt meg-
tartani és annak pontos idejét. 
Margit. 7833 

Tlsztaéleiü, bájos, kreol, zeneértő, 
38 éves, fiaomletkü, született úri-
nő tekintélyes pozíciójú, blartos jö-
vőjű, komoly, maigas, barna, gyien-
gódtermiészetü, 40—60 fcöaötti kato-
likus férfi ismeretségét óhajtja há-
zassá? céljából. Bán Alice, Sombor 
(Jugoslav!ja), poste restante. 7843 

Modem világban nem találok-e fa-
lusi életet kedvelő hölgyet? Csakis 
ilyet vehetek >eJ feleségül, mert 
gazdálkodó vagyok. Nagyon szép 
vidéken. kitűnően jövedelmező 
földbérletem, saját vagyonom és 
berendezett otthonom van. Har-
mlnenégjiéves, érettségizett, zsidó 
vallású fiatalember vagyok. Ismé-
telten hangsúlyozom, csakis fen-
tieknek megfelelő hölgy levelét 
kérem: »Ideális házasság-« jeligére 
kiadóhivatalba. 7846 

János! A menyasszonynak szánt 
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földbérletem, saját vagyonom és 
berendezett otthonom van. Har-
mlnenégjiéves, érettségizett, zsidó 
vallású fiatalember vagyok. Ismé-
telten hangsúlyozom, csakis fen-
tieknek megfelelő hölgy levelét 
kérem: »Ideális házasság-« jeligére 
kiadóhivatalba. 7846 

Diplomás fiatalember megismer-
kedne perfekt német hölggyel. 
Jel ige: »Szórakozás«, Háziasság 
lehetséges. 7820 

TtUstyti hete* 
Magán köziemény: Gentry, legma-
gasabb összeköttetésekkel rendel-
kező, volt müvésa-nyugdija» tiszt 
és körúti trafiktulajdonos. elegáns 
4-szobé» lakással rendelkezik 
stb, siürgősen nősülne — kész-
pénzhozomány és jómegjelenésre 
reflektál1 — Havi 700 jövedelem 

»életművész« jeligére a kiadóba. 
7816 
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Harmincöté vos elvált úriasszony 
megismerkedne 45—50 év körüli 
előkelő pozícióban lévő úriember-
rel, kivel színházba, moziba, 
hangversenyre járna. Mindem te-
kintetben reprezentáló úriemberek 
jöhetnek csak számításba. Lehet 
özvegy vagy elvált, ha gyermeke 
van szívesen vállalom a nevelé-
sét, mert szeretem a gyermeket. 
Leveleket »Ketteisbeni jó« jeligén 
a Színházi Élet továbbit. Házas-
ság lehetséges. 
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Harminekétéves, jjómegjelenésű 
én i'té sz -n agy vftl l ak 07.Ó1 vagyok. 
Nagy elfoglaltságom miatt ezúton 
keresem olyan 24 év körüli, kar-
csú, középmagas, igen jó megje-
lenésű. élénk, külföldi utazást és 
autótúrát kedvelő budapesti vagy 
vidéki leány ismeretségét, akivel 
kölcsönös szimpátia esetén boldog 
házasságra léphedaénk, .Hozzátar-
tozók értesítésiét kérem »Mérnök« 
jelígérő kiadóba. 

Harmincöté vos elvált úriasszony 
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a Színházi Élet továbbit. Házas-
ság lehetséges. Nyugdíjképes, harminchatéves er-

dőmérnök vagyok. Rokoniélek 
hiányárt érzem. Olyan csinos úri-
leányt, ki természetkedvelő, tartal-
mas lelkű s jóban-rosszban meg-
értő élettárs, hozomány nélkül is 
feleségül vennék. Levelet lehetőleg 
teljes címmel fftkiadö továbbit: 
»Zúg az erdő« jeligével. 7785 
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tozók értesítésiét kérem »Mérnök« 
jelígérő kiadóba. 

Csa. Tv. Hal lga tásod megaláz>ó be-
hódolás f amí l i ádnak . Mégis Írok, 
sok csökka i legboldogabb ünnepe-
ket k ívánom! Kinevezés« előtt nő-
vérem, Hozzátok készül . Küldhe-
tek nótákat? Ugyanakkor utazom 
felétek l ányommal Da lmác iába . . . 
nem fogok mutatkozni . Válasz nél-
kül nem írok többször. K á r a csa-
pást szándékos mesterkedéssel ne-
hezebbé tenni! 7845 
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hiányárt érzem. Olyan csinos úri-
leányt, ki természetkedvelő, tartal-
mas lelkű s jóban-rosszban meg-
értő élettárs, hozomány nélkül is 
feleségül vennék. Levelet lehetőleg 
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Társaságbeli legdiszkrétebb házas-
ságközvetltés. Doctorné, Király-
utca 67, (hatvanhét) II. 8. Egy-
harminchét-három-fcilencvenhárom. 
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éves. jómegjelené«ü férfi vagyok, 
válLalatom Időmet annyira leköti, 
hogy társas-ágba nem járhatok. Ez-
úton keresem tehát gyer.mekszerető 
hölgy Ismeretségét. Vagyont nem 
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Forduljon bizalommal irodámhoz. 
Diszkrét házasságkőzvetítés. Már-
kus. Dohány-u. 39. Tel.: 1-379-17. 

Magánhirdetés! Erdé lyben élő kor-
rekt keresztény úri lány pest i ta r -
tózkodása előtt leveleznie niélyér-
zésfl ú r iember re l : »SzereHném, ha 
szeretnének« je l igére . 7841 
Kimondottan csinos szórakozónart-
nert keres jóképű h a r m i n c a s á l lami 
tisztviselő. »Harmónia« fok iadéba . 
Házasság lehetséges. 7840 
Huszonnégyéves magas ba rna fút-
tal légionista vagyok. Szolgálatom 
nemsokára letel ik. Hirdetés ú t j á n 
keresem ismere tségét hozzam illő 
l eánynak levelezés és h á z a s s á g cél-
jából. Je l ige »Tunisz«. 7838 
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Teréz-körút 27. 7754 
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Román'ában nyugdí jazot t vasúti 
tisztviselő havi kettőezerrel meg-
házasodna kettőszázezer ellené-
ben. Címem: Bogár . Arad I I . 
Postrestant . 7823 
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Duschkau, most WirukXer. Telefon: 
1-221 -35. Főváros legeliXkalőbb 
liáztairtáiet Äalmaizottaik közvetítő 
Irodája. Szakácsnő, szobalány, 
miinidemes-föstfciö atb. közvetítése. 
Budapest, VI., Andrássy-út 50., 
udvarban (50 éves cég), Winkler 
Adolf vezetéséivel. 4617 

Sza&áf-i/accát 
Legmodernebb szabást, varrást 
Elite-szalonban tannljon. And-
rássy-út 49. 7280 

»Déva« szőrteleníti! krém teljesen 
elmulasztja a szőröket. Kozmetikai 
különlegességek. Hungária közép-
körút 116. földszint 2., Thököly-út 
mellett. 7626 

CútdcccMlcQsít 
Braun László kárpitos és díszítő 
műipari vállalat, V., Tátra-u. soft). 
Tel.: 1-129-00. 6791 
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Diplomás masszírozónönéi gyógy-
masszázs, tyükszemvágás. Csen-
gery-utca 80. földszint l.i 6280 
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Modem konyhák, színes bútorok 
legolcsóbban: Balaskó műasztalos, 
Kisíaludy-utca 19. 704b 
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Orvos özvegye, Vajda Zslgmondné, 
Lipót-kőrút 6.. kozmetikája elis-
merten elsőTangú. Tanitványkikép-
zés. Tel.: 1-276-78, 7471 
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ÁQYNEMŰRE 
FEHÉRNEMŰRE 
ARANYEQYPT TSO» 
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2ct*e * Régi bútorait modernizálom, átala-
kítom, ïémyezem: Breaker műbútor-
asztalos, Magyar-utca 7. Telelőm: 
1-859-78. 7328 

Duschkau, most WirukXer. Telefon: 
1-221 -35. Főváros legeliXkalőbb 
liáztairtáiet Äalmaizottaik közvetítő 
Irodája. Szakácsnő, szobalány, 
miinidemes-föstfciö atb. közvetítése. 
Budapest, VI., Andrássy-út 50., 
udvarban (50 éves cég), Winkler 
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HARMOKIKA oktat«* elismert 
pedagógusnál mérsékelt tandíj-
ért. Pintér Alice, V., Siemély-
nök-u. 16. Tel.: l-268i89. 7263 

Régi bútorait modernizálom, átala-
kítom, ïémyezem: Breaker műbútor-
asztalos, Magyar-utca 7. Telelőm: 
1-859-78. 7328 Tyrnauerné divatszalónjában. Er-

zsébet-körút 20., felsőruha, férfi-, 
női dlvatfehérneraü tökéletes sza-
bását é» varrását elsajátíthatja. 

JAZZ-ZONGORA, TANGO-
HARMOKIKA oktat«* elismert 
pedagógusnál mérsékelt tandíj-
ért. Pintér Alice, V., Siemély-
nök-u. 16. Tel.: l-268i89. 7263 

Régi bútorait modernizálom, átala-
kítom, ïémyezem: Breaker műbútor-
asztalos, Magyar-utca 7. Telelőm: 
1-859-78. 7328 Tyrnauerné divatszalónjában. Er-

zsébet-körút 20., felsőruha, férfi-, 
női dlvatfehérneraü tökéletes sza-
bását é» varrását elsajátíthatja. 

JAZZ-ZONGORA, TANGO-
HARMOKIKA oktat«* elismert 
pedagógusnál mérsékelt tandíj-
ért. Pintér Alice, V., Siemély-
nök-u. 16. Tel.: l-268i89. 7263 SwUtyep-Vafdat* 

Meggyes női divatszalónja: And-
rássy-út 7D. Tel.: 1-184-58. A divat-
kabátok lés kosztümök mestere, 
mérsékelt árak. 7283 

Enekoktatás, olasz módszer. Kép-
szlnMz-utca 28. Értekezés szerda 
d. U, 5—8, 7706 

Szőnyegantlkváirium. Legol-
csóbb mindenféle perzsa, gyap-
júszőnyegekben. Javítás, tisz-
títás, vétel, csere. Ráday-utca 
egy. Telefon: 1—876—80. T071 

Meggyes női divatszalónja: And-
rássy-út 7D. Tel.: 1-184-58. A divat-
kabátok lés kosztümök mestere, 
mérsékelt árak. 7283 Kótanélküli leggyorsabb ktséret-

szerkesztéses zongoraoktatás el-
ismert specialistája: Szüciné, Dam-
janlch-utca 64. földszint. 7888/a 
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húzás: Braunnál, Aggteleki-u. S/a. 
Rákóczi-út sarok. T.: 1-467-64, 
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ismert specialistája: Szüciné, Dam-
janlch-utca 64. földszint. 7888/a Szőnyegjavitást, tisztítást, fes-

tést művéerlesen vállal laká-
son is: Goldmann Margit, 
VIII.. Erdélyi-utca 18. Telefon-
hivó: 1-876-64. Legjobb reiferen-

Szabói, varrni alaposan tanulhat 
rövid idö alatt: Pallér szálúmban. 
Ferenc-körút 24. 7808 

VERTES államilag engedélye-
zett JAZZ-ZONQORATANFO-
LYAM. VI., Jókai-utca 16. 
Mérsékelt tandíj. 7261 

Szőnyegjavitást, tisztítást, fes-
tést művéerlesen vállal laká-
son is: Goldmann Margit, 
VIII.. Erdélyi-utca 18. Telefon-
hivó: 1-876-64. Legjobb reiferen-

f f t u d ú w ó t á s 
Szakadt, égett, molyrágott ruhák, 
textilek elismert szakszerű, 'legtö-
kéletesebb láthatatlan művészi be-
szövése legolcsóbban: »Dressing«, 
Vin. , Baross-utca 41., üzlet a kapu 
mellett. 870 

Bárzongorista házhoz ajánlkozik, 
esetleg zenekarral, Cim a kiadó* 
hivatalban. 7882 

Paplanokat kis gyártási hibával 
karácsonyig rendkívül olcsón áru-
sítunk. Elit-paplan, Barosa-u. 61 és 
üllői-út 64. sz. Telefón: 1-806-8«. 

f f t u d ú w ó t á s 
Szakadt, égett, molyrágott ruhák, 
textilek elismert szakszerű, 'legtö-
kéletesebb láthatatlan művészi be-
szövése legolcsóbban: »Dressing«, 
Vin. , Baross-utca 41., üzlet a kapu 
mellett. 870 

Koncerténekes diplomás köztiszt-
viselő keresi nagy Ismeretségit őrrel 
rendelkező személyiség ismeretsé-
gét, iaki szerepléseikhez segítené, 
»öncélú művészet« jeligére föld-
adóba. 7829 

Paplanokat kis gyártási hibával 
karácsonyig rendkívül olcsón áru-
sítunk. Elit-paplan, Barosa-u. 61 és 
üllői-út 64. sz. Telefón: 1-806-8«. 
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CsUtáeok 
STÍLUS-CSILLÁROK 

tútnyoméréaKt előkelő csillárgyár 
átvételéből. Vilmos csáízáir-út 54. 
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átvételéből. Vilmos csáízáir-út 54. kikopott, elszakadt posztó-, szövet-, 

«elyem-, vászonruháit mübeszövés 
sel. Qyenes, Vilmos császár-út 60. 
Telefon: 1-191-87. 2706 

í c k a 
»TRICOT PARISIAN«, 

IV., Kigyó-utoa 4—8. Tel. : 18-86-16. 
Jersey ruha- és kosztflmmodellek. 
Divatpullóverek és blúzok, Jersey 
kötött anyagokból, «port kötött-
Aruk. 4281 
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Csillárgyár, Dob-utca 42. 
(Tí^k^Q^Iária Terézia üvegcsil-

árok, styl és modern 
csillái ok. it** 

ElAlsgnélkűli legcsekélyebb réss-
letre külföldi songorák, planlnók 
600 pengőtűi: Fenyőné zongorater-
mében, Erzsébet-körút huszonhat. 
Legolcsóbb zongorabérlet. 3061 

Legrégibb speciális mfitSmfl mű-
hely ezelőtt 40 évig Kálvin-téren, 
most Üllői-út 1. Magister. 7069 
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Legolcsóbb zongorabérlet. 3061 

Szemfelszedés »Ancsánál«, Akácfa-
utca 61., Király-utcánál, gyorsan, 
olcsón, jól. Kötöttáruk alakítása, 
javítása. 662 

í c k a 
»TRICOT PARISIAN«, 

IV., Kigyó-utoa 4—8. Tel. : 18-86-16. 
Jersey ruha- és kosztflmmodellek. 
Divatpullóverek és blúzok, Jersey 
kötött anyagokból, «port kötött-
Aruk. 4281 

Csillárgyár, Dob-utca 42. 
(Tí^k^Q^Iária Terézia üvegcsil-

árok, styl és modern 
csillái ok. it** 

ElAlsgnélkűli legcsekélyebb réss-
letre külföldi songorák, planlnók 
600 pengőtűi: Fenyőné zongorater-
mében, Erzsébet-körút huszonhat. 
Legolcsóbb zongorabérlet. 3061 

Szemfelszedés »Ancsánál«, Akácfa-
utca 61., Király-utcánál, gyorsan, 
olcsón, jól. Kötöttáruk alakítása, 
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Fűzők, melltartók, harisnyák 
Gerönól, Erzsébet-körút 52., szem-
ben a Royal-szállodával. Erka-ta-
gok bevásárlási helye. 6071 

Csillárgyár, Dob-utca 42. 
(Tí^k^Q^Iária Terézia üvegcsil-

árok, styl és modern 
csillái ok. it** 

ElAlsgnélkűli legcsekélyebb réss-
letre külföldi songorák, planlnók 
600 pengőtűi: Fenyőné zongorater-
mében, Erzsébet-körút huszonhat. 
Legolcsóbb zongorabérlet. 3061 

KoMHcUka 
Ráncok, zsíros bőrök speciális ke-

Fűzők, melltartók, harisnyák 
Gerönól, Erzsébet-körút 52., szem-
ben a Royal-szállodával. Erka-ta-
gok bevásárlási helye. 6071 

Csillárgyár, Dob-utca 42. 
(Tí^k^Q^Iária Terézia üvegcsil-

árok, styl és modern 
csillái ok. it** 

ElAlsgnélkűli legcsekélyebb réss-
letre külföldi songorák, planlnók 
600 pengőtűi: Fenyőné zongorater-
mében, Erzsébet-körút huszonhat. 
Legolcsóbb zongorabérlet. 3061 

KoMHcUka 
Ráncok, zsíros bőrök speciális ke-

Ullmann József, Nagymező-utca 
28. az. Fűzőkombiné, Prlncesszíü-
zők. »Ars« — »Ivon« speciális 
gumlffizők, 4408 

HEGEDŰ, viola, cselló részletfize-
tésre is. Téth hangversenyhegedü-
késizítft mesternél, Budapest, IV., 
Kossuth Lajos-utca 8. József főher-
cég udvari szállítója. ban. Budapest, Régiposta-u. 12. 

Külföldieknek gyors és jutányos 
kiképzése. 7601 

UcUvaM - CLpUx 
Ács József elsőrangú úriszabóság. 
Olcsó árak. Nagymezfl-nj 37. Te-
lefon: 1—167—88. 6927 
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Olcsó árak. Nagymezfl-nj 37. Te-
lefon: 1—167—88. 6927 

ZONGORÁK NÉGYSZÁZ pengő-
től, havi húsinpengős íéraeletek-
ben is. Rákóczl-út ötven. Zongora-
terem, Erzsébet-körút sarok. 1804 

VÉGLEGES s z ő r t e l e n í t és ben 
szemölcsirtásban, tartósazépítésben, 
ráneíalanitásban Lórándné elektro-
kozmetika, Andrássy-út 61. utol-
érhetetlen. TanltványkiképzéS, Te-
lefon: 1-201-63. 7216 
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Tembel Mátyás angol úriszabó. 
Akácfa-utca 59. I. om. 6643 

Könyveket, könyvtárakat vásárol 
Keleti könyvkereskedő. VI., Le-
hel-utca I/o. Levélhiváara felke-
resem. 6898 
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úriszabóság, jutányos árak rész-
letre is. 7708 

Könyveket, könyvtárakat vásárol 
Keleti könyvkereskedő. VI., Le-
hel-utca I/o. Levélhiváara felke-
resem. 6898 

Szemölcsök, hajszálak, szeplők, 
szépséghibák eltávolítása garan-
ciával, Tanltványkiképzés. Ko-
vács kozmetika, Teréz-körút 1/c. 
Telefon: 1-262-00. 7290 

Rácz. Wesselényi-utca 80. Angol 
úriszabóság, jutányos árak rész-
letre is. 7708 

Könyveket, könyvtárakat vásárol 
Keleti könyvkereskedő. VI., Le-
hel-utca I/o. Levélhiváara felke-
resem. 6898 

Szemölcsök, hajszálak, szeplők, 
szépséghibák eltávolítása garan-
ciával, Tanltványkiképzés. Ko-
vács kozmetika, Teréz-körút 1/c. 
Telefon: 1-262-00. 7290 

Si-, túra-, korcsolya- és orthopäd-
cipőt készít garantált mihőségben: 
Jakobovits cipészmester, Wesse-
lényi-utca 85. 4839 
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lényi-utca 85. 4839 Atony, iá ikswu 

Fogaranyat, ékszert lés tört ara-
nyat legmagasabb árén vesz fel-
dolgozásra: Winter nemesfémipari 
laboratórium, Király-utca 1. I. 7. 

1778 

Akar szép, fiatal lenni? Keresse 
fel modern kozmetikámat. Király-
utca 33. 7143 

K M 
Karcsúság titka: Ehrenthalmé (Ge-
csovics Renée) füzőterme, Do-
hány-utca 39. Telefon: 1-402-64. 
Haskötők minden alkalomra. 7804 

Atony, iá ikswu 
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nyat legmagasabb árén vesz fel-
dolgozásra: Winter nemesfémipari 
laboratórium, Király-utca 1. I. 7. 

1778 Gáog Nándorné kozmetikai Intéze-
te: Andrássy-út S3. Tanítványok 
kiképzése. Tel.: 1-191-26. ?281 
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ZAlogcédulát, aranyat, esüstöt. bri-
liánsékszert, perzsaszőnyeget. Író-
gépet legdrágábban veszek. Baross 
ékszerház, Baross-utea 83. Telefo-
náljon: 1-847-70. 5964 

Royal-kozmotikában, Vácit-utca 21. 
Tol.: 1-860-38., illatszertárt nyitot-
tunk, ahol mindenkinek az egyéni-
ségéhez »mixelünk« púdert, rouget, 
krémet, kölnit stb. Díjmentes pró-
bamixelés. Látványosság. 10—18 
óráig Royal kozmetikában. 

e o é v e s c é g 
Telefonhívó : Aut 1-880-39. 

Matza J. é s Fia fflíó-, tnelltartó-
és hastartóspeciallsta. Budapest, IV, 
Apponyl-tér S. (Párisi udvar) 7094 
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Apponyl-tér S. (Párisi udvar) 7094 

Briliáns ékszert, perzsaszőnyeget, 
ruhákat, zálogcédulát legdrágábban 
veszek. József-kőrút 5«. Telefonál-
jon: 3-886-90. 



Penziók 
JELMAGYARÁZAT: Központi fű-
tés: K, hideg-meleg folyó víz: HM, 
szobák száma: Sz. 

B E L V Á R O S 
Excelsior Penzió, IV,, Petőfi Sán-
dor-u. 9. Tel.: 1-834-78. Elsőrendű 
konyha. Igen olcsó árak. KHM. 
Uránia Penzió, V., Sas-utca 27. 
Tel.; 1-201-07. KHM, saiobák szá-
ma 10. 5684 

FŐBB ÜTVONALAK 
Centrum penzió, Budapest, Vil-
mos császár-ót 22. Tel.: 1-138-08. 
Kellemes szobák, kitűnő eilátás-
sal már 4 pengőtől. 6921 
Fővárosi Penzió. Erzsébet-körűt 27. 
T. t-448-98, modern, kényelmes csa-
ládi otthon. Elsőrendű házi és dié-
tás konyha, 7816 
Opera Penzió, kényelme® úri ott-
hon, Dalszínház-utca 8, Telefon: 
1-280-81. 7409 

KutycH/ását 

Budai 
kutyafűrdő 

Fűrösztás, nyírás, 
fertőtlenítés 

PENSIO-IDOMlTÁS 

szakszerű trimmelés 
DrótszőrO foxtk, «kótterrierek, aire-
dale-tsrrierek, tacskók és sealyham 

terrierek » ladök. 
1„ Margit-kőrút 56. Tel. : 1-527-61 

Belvárosi kutyafürdő 
r IV., Váci-u. 11 Ab. (Bejárat Arany-

kéz-u. l.) T.: 1-809-08. Trimmelés, 
nyírás, fűrösztés. Fajkutyaeladés. 

Rudolf-penzió, V., Rudolf-tér 5. 
Tel.: 1-181-08. Dunaparton, Margit-
szigetnél, összkomfort, elsőrangú 
konyha. KHM, szobák száma 8. 

HA BUDAPESTEN is úri ott-
honában akar lakni, a 

FÉSZEK PENZIÓBAN 
szálljon meg. Szobái, kosztja 
minden Igényt kielégítenek és 
meglepően olcsó. 

KÁROLY-KÖRUT 31. 
Telefon; 18-94-49. 550 

B U D A 
Rózsa Penzió, II-, Tápolcsányi-út 
6. Telefon: 1-522-00. H. szobák szá-
ma 8. ,5574 

»Divatkutyák«, luxusebek, pat-
kányfogók. haszonebek megren-
delése (válaszbélyeg), párosíüáfla: 
Központi Állatorvosi Rendelő, Vil-
mos csáazár-út 65. Tel.: 1-245-96. 
Orosz agár, fiatal, eladó. Czj. Rá-
kospalota, Rákos-út 162, 7834 

Nyugati jégpálya megnyilt: Kato-
na József-utca és Visegrádi-utca 
sarok. Bérletjegy 10.— pengő. 7773 

Karosszériaépítés, javítás, autófé-
nyezés legolcsóbban: Boross, IX., 
Erkel-utca 17. (Kálvin-tér mellett.) 

4573 

Kutyakozmetika 
(Gróf) Váci-utca 44. megnyilt: 
Trimmelés, fűrösztés. Fajkutyák 
állandóan kaphatók. 7609 

Tartós, kiadós, olcsó 
kutyaeledel 

Fácán - 6« baromfi-orőtakarmányok 
WIRKER •rótakarmányraktár 

Gyorskocai'Utca 2 2 . T. 1 8 - 0 5 - 7 4 

SPECIÁLIS TAKARÓK ÉS 
KUTYAFELSZERELÉSEK 
KÉSZÍTŐJE DERBY, VÁCI-U. 8. 

Tutyésztak 
AIREDALE TERRIER 

Kölykök kaphatók, legszebb kará-
csonyi ajándék. Dr, Bagyó János-
né, II., Aranka-utca 8. Telefon: 
1-522-05. 7746 

FOXTERRIER (DRÓTSZÖRtt) 
Horváth Lajosné. »Rókaréms ter-
rier kennel, Budapest, I., Attila-
utca 81. sz. 6619 

SXOTTBRRIER 
Horváth Lajosné, »Rókarém« ter-
rier kennel, Budapeat, I., Attila-
utca 81. sz. M19 

Bélyeggyűjtőknek díjmentesen kül-
döm ú j árjegyzékemet. Licbtnuann 
Imre bélyegkereskedés, IV., Appo-
nyi-tér 5. Tel.: 1-888-71. 7814 
Keresek cserét minden országgal, 
osak ú j kiadásokért adok német 
Zeppelin-, télisegély- és emlék-
bélyeget. Légiposta frankirozást, 
első küldeményt kér : Alfred Grund-
stein, Hamburg 1, LindenMrasse 73 
Németország. 7825 
Bélyeggyűjtemény^ levelezést, tö-
megárut legjobban vehet, eladhat, 
eserélhet. Bélyegüzlet, Erzsébet-
kőrút 4. 7835 
Bélyeggyüjtemónyt vennék magán-
kézből. írásbeli a jánlatot mennyi-
ség- és ármegjelöléssel »Europa« 
Jeligére kérek a kiadóba. 7757 
Alkalmi a jánla t . 1000 különféle hi-
bátlan levélbélyeg P 2.60. Braunes-
Band: 2.50, Olympia-Blookpár: 6.50, 
Ostropa: 12.—. Farkas . Szeged, 
Pál-utca 6. 7837 

Walter nyugalmazott detektívföfel-
ügyelö közismert sikereit legmo-
dernebb technika, lelkiismeretes-
ség eredményezi. Telefon: 18-35-49. 
Váci-utca 41/a. _ _ _ 
Dr. Kiss Károly v. rendőrfelügyelő, 
Rákóczii-út 53. Tel.: 1-451-86. Bi-
zalmas nyomozások, feltünéanélküli 
megfigyelések. 5225 
Dr. Gál Jenő nyugalmazott állam-
rendőrségi felügyelő: Kossuth La-
jos-utca i. Tel. ; 18-80-35. 8748 
MENTOR magánnyomozó, Buda-
pest—Wien. KRITZLER többszörö-
sen kitüntetett nyugalmazott detek-
tivfőfelügyelő vezetésével. Buda-
pest, Apponyi-tér 4. Tel.: 18-80-01. 
Wien: Geyschlägergasse 2. Tel.: 
U. 359-31. 4*12 
Chabada, Teréz-kőrút 54. Telefon: 
12-05-35. Nyugatinál. 4048 
Dr. Janda Miklós, Teréz-kőrút 33. 
Tel.: 1-239-99. 758« 

Lánchíd Penzió, II., Pa lau tea 11/a. 
Tel.: 3-666-50. Központi fűtés, hi-
deg, meleg víz. 7398 

Szoba-lakás ~etlátá$ 
Berlin-szállodában központifűtéses, 
folróvlzes szobák kettő pengőtől. 
Révay-utca 24. Tel. : 1-219-05. Für-
dőszobás appartementek. 4344 
Vidékieknek, külföldieknek úri 
o'.tbon napokra is: Erzsébet-körút 
2. H l , 10. (Emke-épület). T. 1-329-00. 

Hzztä VCtodtty 
Bakonyba jöjjön iidliliit, sportolni. 
Téli sportok, Sítanfolyam, ugró-
sánc. bőséges ellátás.. Bruck. Zire, 
Prospektus. 7839 

Paizs László puskamüves, József-
utca 50. Báamily rendszerű feigy-
vert feleflősiséggel javit. 7217 
Molnár Kálmán oklevele« ipar-
művész, Huszár-u. 10. Magyar mo-
tivumú kerámiák. 6607 
Szobafestő, mázoló: Léderer Gyula, 
VII., Damjanlch-utca 5. Telefon: 
1.-541-91.. 6952 
Újévre harzi kanár ik , htm tojó-
val, kalitkával tiz pengőért ki-
árusítok. Szív-utca tizennégy, föld-
szint három. 7815 
Szabadalmakat, találmányokat ke-
resek. veszek, külföld részére. Is-
mertetéssel ellátott válaszokat 
»FJleőrendű« jeligére a kiadóba. 

7831 

Megúnt pramofóulemezeit cserélje 
be új »lia-gerekre. Előnyős feltéte-
lek. Használt lemezek, táskiagra-
mofónck legolcsóbban: Központi 
Gépraktárban, Rákóczi-űt 80., ud-
varban, Árjegyzék dljtalaax. 5997 

Pénzhez juthat, zálogcédulákért 
mindenről, férfiruhákért , fehérne-
műkért. perzsaszönyegekért legtöb-
bet fizet: Nutovits, Népszinháiz-u. 
huszonhat. Tel.: 1-414-67. 6005 

Mlytq, 
Turul album 

országonként is kapható. Kiadja: 
ABONYI JENŐ tíélyegkereskedé-
se, Budapest, IV., Váci-utca 45. 
Telefon: 1-863-36. Fizetésképpen 
használt bélyegeket is elfogadok. 
Kérjen ismertetöt. 7352 

Legújabb GOBÁT Albumok: 
Spanyolország P 5.92 
Oroszország P 8.24 
Monaco P —.72 
San Marino P 1.36 

Kiadó: Bátori, IV., Városház-utca 
14. Kapható minden szaküzletben. 

4784 
Tömegbélyeget veszek. Werner, 
Budapest. Károly-körút 10. Valódi 
megszállás kapható. 6982 
Havi 4 pengőért szállítok 16 hó-
napban négyezerféile európai bélye-
get. Havonként kétszázötvenet. 
Szölllnger Sándor, Pestszentlörinc. 
ötezer mosott magyar bélyegért 
tizenöt Michelmárkát ad: Biró 
bélyegboltja, Budapest, József-
körrtt S). 



KEDVEZMENYES k E i / v u n c n i i ) . < / 

RLA'SI ALKALMAK 
Üjévl vásárlásainál vegrye igénybe az oldal balsarkában levő szelvényt! 

A B L A K F Ü G G Ö N Y 
Ablakfüggöny (sztár) tartás «itter-
«nyagból 140 X 200. P 5.80. 5% m-
gedmény. Weisz Mariska, V.. Li-
pót-körút 22. 6446 

A J Á N D É K T Á R G Y A K 
Modern ékszerek, díszműáruk: 
Arkansas, a disztingvált ajándé-
kok háza, Budapest, IV., VáCi-
utca 20. 5% engedmény. 6074 

A N T I K T A R G Y A K 
Magyar ötvösékszerck, saját készít-
mény. EzUst- és aranyárában m agy 
választék. Billig N. L., Kossuth 
Lajos-utca 3. 5—10% engedmény. 

A G Y T O L L 
Àgytoll, pehelypaplon és ágy-
nemű. Higiénikus ágytoll gőztisz-
títás rillanyerüre. Kohn Irén. IX-, 
Üllöi-út 21. Tel.: <1-865-59. 5% en-
gedmény 6447 

B A B Y K E L E N G Y É K 
ruhák és eipők legnagyobb válasz-
tékban: Székely Jenő cégnél, Petőfi 
Sándor-utca 9. éa Váoi-n 7. 5% eng. 

B I J O U T E R I E 
A Markaslt bijouterla új Üzletében 
modern ékszermásolatok, ajándék-
tárgyak, kerámiák olcsón kapha-
tók Tartós gyöngyfűzések «pec. 
fonalra meg is várhatók. Marka-
sit bijouterie, Egyetem-utca 11., 

engedmény. 
B Ö R - R Ü H A Z A T 

Készen vagy mérték után bőr-
kabát specialista Beck Emil 
bőrruházat! üzem, Rákóczi-út 
6Ô. I. emelet. Telefon: 1-S62-71. 
5% eing. 

B Ő R D Í S Z M Ű 
Alp&r Ernő bőrdlszművesszalónja, 
IV., Apponyi-tér 4. sz. félemelet. 
Teréz körút 4. és Baross tér 12. 
5% engedmény. 6920 

B Ő R Ö N D 
Elsőrendű használt és új bőrön-
dök. nes^eszerek, szekrénykoffe-
rek óriási választékban. Cs<ere, 
vétel, eladás. Weil, VIII., Népszín-
ház-utca 26. Telefon: 4-442-08. 
5% engedmény. 7102 

Retikül, pénztárca, bőrönd, 01-
brich L„ Teréz-fcörút 8. 5% enged-
mény. 7701 

Hoffmann bőröndös, Károly-körút 
*., Kossuth Lajos-utca mellett. Te-
lefon: 1-896-52. Női táskák, úti bö-
röndök, necessairek, aktatáskák, 
5% engedmény. 7051 

B ő r ö n d ö k é s k é z i t á s k á k . 
Jó anyagból legmodernebb for-
mákban a készítőnél: Fried Manó, 
Erzsébet-körűt 7. 5% engedmény! 
Telefon: 1—87&-05. 6200 
Modelltáskák dús választékban, 
Ungár Imre bőrdíszműves, finom-
árukészítő. Kizárólag: IV., Petői! 
Sándor-utca 6. félemelet. Bellvár «si 
Színház-épület. Tel.: 1-889-84. Ja-
vítást, moiítirozást vállalok. 8% 
engedmény. 6914 

Krén László bőrdlsamüáru- iéls 'bő-
röjudkésziítö, Budapest, IV., Kos-
suth Lajos-utca 7. (az udvarban). 
5% engedmény. 1162 
Weil Sándor, IV., Kossuth Lajos-
utca 3. (udvarban). Tel.: 1-860-28. 
Saját toészitményű bőröndök, reti-
külök, pénztárcák legolcsóbban a 
készltOaéi. 5% engedmény. 6395 

B Ü T O R 
Streicher Royal bútor kft.: VIII., 
Baross-utca 34. 5% engedmény! 
Részi, fiz, kedvezmény. 6070 
Bútoráruink szépek, olcsák, jók: 
Hazai Bútoripar Áruház, Kertész-
utca 2. 6% engedmény. 7570 

C I P Ő 
Faragó cipőkülönlegességek. A 
mindenkori legújabb modellek. 
Erzsébet-körűt 12. 6% engedmény. 
Domonkos cipő fogalom, megbíz-
ható, jó. Teréa-körút 27. Hó- és 
sárcipök nagy választékban. 5% 
eng.  
Simonyai cipőszalón, Kammer-
mayer Károly-utca 10. Mérték 
után is. 6% engedmény. 7542 
Grünhut cipőkülönlegességek árai 
elismertek. Belvárosi nívó. Teréz-
körút 6. 5% engedmény. 7514 
Cipő, Prelsach, Krisztina-tér 3. Te-
lefon: 1-580-98. S% engedmény. 
Cipőt készen és mérték után jól 
vásárolhat Gyöngyi elpőiátruházban, 
IX.. üllöi-út 59. 5% engedmény. 
Darling cipőszalón, Kamormayer 
Károly-utca 2. Tel.: 1-883-57. Cipő-
különlegességek. Divatcipők mér-
ték szerint. 5% engedmény. 6870 
Vera-cipők, Budapest, IV., Kossuth 
Lajos-u. 11. Telefonszám: 1-848-57. 
6% engedmény. 6971 
Sportcipő-különlegességek: Rónai 
István, Irányi-u. 5. Tel.: 1-870-91. 
5% engedmény. 7843 

C S I L L Á R 
Vészi László, IV., Irdnyl-u. 13. 
Telefon: 1-871-58. 5% eng. 7809 

D R O G É R I A 
Irgang Drogéria, Budapest, IV., 
Egyetem-utca 11. «.»ám. T. 1-834-61. 
Márkás cilkk kivéve 5% eng. 
Spányl drogéria, Budapest, VIII., 
József-körút 83. Tel.: 1-844-28, 6% 
engedmény a márkás cikkek kivé-
telével. 7717 

É K S Z E R 
Garzó Gyula, Budapest. IV., Veres 
PiáHimé-utca 4. 5% engedmény. 7844 

EGÉSZSÉGÜGYI CIKKEK 
f Kelet! J. f Budapest. IV., Petőfi 
Sándor-utca 17. Tel.: 18;80-18. Láb-
hygieniai service, gumiharisnya, 
cipő-, lúdtalpbetét, gép-pedlcüre. 
5% engedmény. 6087 

E L Ő N Y O M D A 
Kézimunkatervező és készítő. Rajz-
műterem, előnyomda. Kelengye- és 
monogramhimzés. Ftiggöny inontl-
rozások. Gottlieb Gyula Iparmű-
vész. Budapest, IV., Rógiposta-
utca 7—9. Tel.: 1-811-28. 5% enged-

I mény. 6887 

E S E R N Y Ő 
»Turul« Esernyő Üzem. Készít, ja-
vít, áthúz. IX., Ráday-ute« 3., 
VIII., Üllöi-út 46., XI., Horthy 
Mlklós-út 8. Tel.: 1-888-19. 5% en-
gedmény. 6945 

F E H É R N E M Ű 
Clara iparművészet, pizsama, 
babykelengye, függöny, ágyterítő. 
VI., Andrássy-út 13. 5% enged-
mény. 7541 
Ever huagarlan stoop. IV., Párizsi-
utca 6. Saját műhely. Nagyban és 
toicsinyben. Export a viliág minidlen 
részébe. 6% engedmény. 6918 

F É R F I F E H É R N E M Ű 
»Elegance« speciális angol férfi-
febélrnemükészitö, Sehleifer László, 
IV., Irányi-u. 25. Tel.: 8-866-24. 5% 

7811 
F E R F I B U H A 

Legszebb, legjobb, legolcsóbb férfi-
ruhák készen és mérték szerint: 
Platschek Vilmos férfiszabó, Buda-
pest, Károly-körút (Központi város-
ház). 10% engedmény. 6148 

F O G Á S Z A T 
Trautmann Jenő fogorvoslási mű-
terme, VI., Nagymező-u. 41. II. 6-
Tel. 15-81-01. 10% engedmény. 
Műfogat, fagtöm-ést P 3—. Róna L. 
fogászati műterem, Baross-utca 98. 
10% engedmény. 7529 
SzájpadiAanélküll műfogak. Balogh 
Rezső fogászati műterem, Baross-
utca 77. 10% engedmény. 7534 

F Ü G G Ö N Y 
Hoepfnerné ás Társa csipkék, fá-
tyolok, női divatcikkek, bútor-
kre'.onok, függőnyanyagok. IV., 
Haris-köz 2. 1-878-08. 5% eng. 
Az örökéletű, törv. védett Klöpli-
függöny és ágyterítő készítője: 
KUVpli-függönyház, VII.. Király-
utca 47. 5% eng.  

F Ü G G Ő N Y T A R T Ô 
Függömytartót minden színben és 
kivitelben: Vincze József kere-
tezőzőüzem: Királyntoa 53. Tele-
fon: 1-859-84. 5% engedmény 7169 

F Ű Z Ő E S M E L L T A R T Ó 
Gaby modern- és gyógyfüzőszalón: 
Váci-utca ll/b. Tel.: 1-874-16. 6% 
engedmény. ?596 
Perényiné Vermes Aranka mell-
és vállfüzökészitő szaküzlete, di-
vatfüzök készen és méret szerint: 
IV., Haris-köz e. 5'/. engedm. 6844 
Fried Márk, VI.. Király-utCR 6. 
Telefon: 1-268-60, fűző- melltartó-
és kesztyűkészítő. 5% engedmény. 
»Lady« fűzöszaWn. IV., Kigyó-utca 
4—6. I. em. 10. 5% eriredmény. 
Wallensteinné párizsi fűzőkülönle-
líességek új helyisége: Váci-utca 
28.. bejárat Párisi-utca 1. 5% en-
gedmény. 6448 
»Tery« fűzőszalónban: Margit-kör-
űt 13. Tel.: 1-578-28. Múzeum-körűt 
27. Tel.: 1-856-78. Horthy Miklós-út 
18. Fflzfi-. melltartó- és kesztyű-
különlegességek. Eng. 5—10%.  
»MÄDY« fűizőszalón. gumi-fűzük, 
melltartók. gumiharisnyák. Váci-
utca 19. Telefonbivó: 1-870-02. 5% 
engedmény. 7635 

KEDVEZMÉNYES VÁSÁR-
LÁSI SZELVßNY 

(Érvónyes dec. 25- 31-ÍK) 
Ezen szelvény felmutatója a 
rovalban szereplő cégeknél n 
hirdelésekbcn közöl» kedvez-

ményt kapja. 



Szänyegalapok és fonalak, kész 
függöny, függönyanyagok, asztal-
terítők: Szekeres, Rákóczl-út 63. 
10% engedmény. 6082 

Schwarcz régiségkereskedő, Üub-
utaa 1. Telefon: 1-415-68. Antik 
bútorok, bronzok, poreeHAnok. ké-
pe k j ^ M ^ s a ^ 7905 

H A R I S N Y A 
Harisnya, kesztyű, kötöttáruk: 
Páth. Ferenciek-tere 2. Telefón: 
18-86-4!. 5% engedmény. 6078 

Heliigrharlsnya, kesztyű, finom 
kötöttáru: Rákóczi-út 86. 6% en-
gedmény. 6081 

Sikk harisnya és uöinadrág kü-
lönlegességek (IV., Hajó-u. 12—14) 
Bel város, 5% engedmény. 7796  
Hirschler bajisnya-, kesztyűkülön-
legességek, aelyemfehérnemüek. 
Lipót-körűt 23. Telefon: 12-03-70. 
6% engedmény. 6720 
»Ideal« harisnya-, kesztyű- és ie-
hérnemü-s-zaküzlot. Teréz-körút 46. 
Tel.: 1-283-03. 5% engedmény. 7683  
Schneider, IV., Régipósta-u. 1'2. 
Uri-nőidivat, téli 'Aruk. 5% eng. 

7810 
H A Z T A R T A S I A R ü 

Lengyel Gézáné festék-, háztartási 
és piperecikkek, IV., Régiposta.-u. 
7—9. Telefon: 1-866-57. 5% enged-
mény szerszám kivételével. 
Kátal József, Budapest, VII., Ki-
ráily-u. 5. Konyhabútor, edényeik, 
evőeszközük. 5% engedmény. 7813 

INTEZETI FORMARUHÁK 
Iskolaruhák, intézeti formaruhák, 
legújabb divatú bakfis és gyer-
mçkruhAk, előnyös Áron, nagy 
választékban. 5 százalék engedm. 
Streisinger Andorné. Váci-u. 9. 

I L L A T S Z E R T A R 
Nika Jenß Illatszer, háztartási é« 
egészségügyi cikkek: IV., Irányi-
utca 21. 5% engedmény. 
Zoltán Illatszertár, Ràday-utca 23., 
bet- és külföldi pipere- és háztar-
tási cikkek, s százalék eng. mAr-
ktaeikkeík kivételével. Parcol-ké-
azitmények. IX. ker,. lerakata. 
Illatszerek, kozmeukai és pipere-
ciktek, Adria Illatszertár, VIII., 
Rákóczi-út 41, Telefonszám: 
1-307-51). 7716 
Jab parfüméria 6s hülgyfodrászat, 
József-körűi 13. Tel.: 1-308-18. 5% 
engedmény mArkAs cikkek kivéte-
léveik 7719 
Martna illatszertár és piperecik-
kek. József-kőrút 16. 5% enged-
ménye 7595 
Benkő finom háztartási és illat-
szerkülönlegességek, VII., (KirAly-
utca 79. Tel.: 1-370-47. 10% enged-
mény mArkAs cikkek kivételével. 

7708 
S&ndor illatszertárak: VIII., SAn-
dor-u. 23/a; VIII., József-u. 7. 
6% engedmény. 7808 
Hankug parfümériában, Keeske-
méti-utcÂ 6., Rt össze» kozmetikád 
cikkek 'nagy választékban 10% en-
gedménnyel, a mArkAs Aruk ki vé-
telével 7709 

K E S Z T Y Ű 
Adler Károly kesztyűs, Budapest, 
IV., Szervita-tér 5. Tel.: 1-821-18. 
6% engedmény. 6875 
Tarján Endréné »Corso« kesztyű-, 
harisnyaboltja: Váci-utca 11b, az 
udvarban. 5% engedmény. 7372 
PollAk Lipót kesztyfimaster, alapí-
tási év 1908. Kizárólag saját ké-
szítmény. Vilmos csAszár-út 16. 
5% engedmény. 7707 

K É Z I M U N K A 
Ágoston és Pucher női kézimunka 
és bimzökellékek üzlet. IV., Haris, 
bazár 6. 5% engedmény. 

K O N Y H A F E L S Z E R E L E S 
Székely János vas- és konyhasze-
rek szaküzlete, IV., Vámház-kőrút 
12. Tel.: 1-846-24. 6% engedmény. 

7631 
Konyhafelszerelési szaküzlet, KT 
rály-u. 76. Király Szinlwlzzwl szem-
ben. 5% engedmény. 782» 

K O Z M E T I K A 
»Silan« kozmetikai intézet. Veres 
Pálnó-u. 12. félemelet 3. 10% en-
gedmény. 7619 
»Aida« kozmetika. Telefon: 3-321-15. 
Károly-körút ö. C-lépcsö, III. em. 
7. 5—10% engedmény. 7512 
»Juventus«, az új Lipótváros mo-
dern kozmetikai szalonja. Arcájpo-
lás. kikészítés, ránctalanítAs. M. 
Prokopp Danica, Felka-utca 6. 
fldsa. 1. 10% eng. T. 4-901-35, 7357 
Tranger kozmetika, IV.. Ferenciek-
tere 4. I. 4. Telefon: 1-832-77. 10% 
engedmény. 7571 
Arcápolás, esti kikészítés, sze-
mölcsirtás. Langer Livia, Vilmos 
császár út 51. 10% engedmény. 

M Ü V I R A 0 , D t S Z T 0 L L 
Szekulesz B. volt üzletvezetője: 
Sándor László művirág- és disz-
tollgyár. IV., Hajó-utca 8—Ifl. (Bel-
város). az udvarban. Tel.: 1-894-34. 
10% engedmény. tiriso 

N Ö I D I V A T 
Női kabátok és ruhák: RadA Ala-
dár, V., Béosi-u. 8. Eng. 8% 6514 
Lipcsei Vilmos. Budapest, IV., Ap-
ponyi-iér 4. 5% engedmény. 6072 
Bon Marchó divatszalon, cégtulaj-
donos: Jokel Margit, Váci-utca 
11/b. 6% engedmény. 7504 
Rózsika női kalap és ruhamodellek. 
RuhamodeUeik P 50-től, kalapak-
kitás P 2-től. IV., Klgyó-utca 4—6. 
félem elei. 5% engedmény. 7543 
Fodorné, női ruha, kabAt, kMz, 
pongyola. Vilmos osAsaár-út 24. 
Tel.: 1-233-76. 5% engedmény. 76»2  
Bichler, Budapest. VII.. IKirály-u. 
23. Tánc- és déíutóni ruhák, hiú-
zok. aljak, pongyolák, télikabátok. 
6% engedmény. 7804 

»Miroir« kozmetikai intézet, IV., 
PArizsii-u. 2. Egyéni '»répségápoLAs, 
bérletrendszer. TaniitvAnyok kikié>p-
zése. 10% etngedimiéiny. 7532 
Arcápolás, szemölcsirtAs, hajszAI-
irtás garanciával. Tolnai kozme-
tika, Vörtismarty-ntca 5. 5ft36 

K Ö T Ö T T Á R U 
Trivico kötött ruhakülönlegessé-
gek, Budapest, IV., Hajó-u .12-14. 
Tel.: 1-807-19. 5% engedmény. 6845 
Märy Kötőüzem, Saját készinné-
nyü kötöttruha, pulóver atb., ere-
deti bécsi modellek. IV., Régi 
posta-utca 17., váciutcai sarokház. 
Tel.: 1-839-06. 5% engedmény. 6872 

N Ö I F E H E R N E M Ű 
Kérem dús válaszít&kú raktáram 
megtekintését, Bébi-kelengyékben 
is, vételik én yszer nélkül. Váradi 
spexîiAlis fed íérme m ű k é«0it ő, IV.1 
Hajó-u. 10. félemelet 1/b, főlépcső. 
Belváros. Telefon: 1-829-42 . 5% 
engedmény. 7359 

Lipótvárosban finom kötöttáru, 
fehérnemű, pongyola, harisnya: 
Freudnál, V.. Lipót-körút 11. 5% 
engedmény. 6848 
Kézimunka, pullover,1» AgykabAt 
mérték szerint készül Magister, 
Üllői-út 1. 6% engedmény. 7658 

L A K A S B E R E N D E Z ö 
Szűcs A. kárpitosmester, lakásbe-
rendező. Seinmehveis-u. 17. Tele-
fón: 1-892-88. 40 éves cég. Speciá. 
lis bőrbútorkésaités, javítás, fes-
tés, 5% engedmény. 7050 

MENYASSZONYI KELENGYE 
Mössmer József Fial, y Budapest, 
IV., Váci-utca 1. Nöi, férfi, gyer-
mek és csecsemő fehérnemflek. 
Agynemű, asztalnemű, menyasszo-
nyi kelengye. Telefon: 1-881-82. 
5% engedmény. 7082 
Strausz, IV-, Kristóf-tér 8. Tel.: 
1-814-82. Alítandó nagy raktAr vá-
HDB. dama-szrtáruk, törülközők és 
zsebkendőkben. Kelemgyeköltség-
vtetés díjtalan. 5% engedmény. 

7009 

N Ö I S Z A B Ó 
Női kabátok, kosztümök hozott 
anyagból elsőrangú kivitelben ké-
szít: Női szabóság, Király-utca 21. 
II. 49. 5% gngedmény. 7484 

U Ü I i f f l ^ L O I K K E K 
Nőikalap, sálak, mffvirág, disztoll: 
Kőszegi H., Budapest, IV., Appo-
nyi-tér 5. Tel.: l-881-as. 5% eng. 
Ruhadíszek, sAlak, övek, gyön-
gyök, gombok: Flesch éa Fischer, 
IV., Deák Ferenc-utcft 17. 5% eng. 
Albacháry és Korai, gomb, csatt, 
rövidArú, diratArú, V„ DeAk-tér 1. 
5% engedmény. 7710 

N O I K A L A P 
Vafi kalapház, IV., P&rlsi-utca 1.. 
nöi kalapkülönlegességei árban, 
minőségben utólérhetetlenek. 5% 
engedmény. 7229 
Révészné, női kalapkülönlegessé-
gek, Budapest, IV., Petőfi Sán-
dor-utca 7. (BelArat Pilvax-kö®.) 
Tel.: 1-890-81. 5% engedmény. 7031 

M Ű Ö T V Ö S 
Broncigy Rezső müötvös és éksze-
rész, IV., Váci-utca 10. (udvar-
ban). Specialista eredeti magyar 
ötvösmunkában, antik és modern 
ékszerekben. 5% engedmény. 6Rt7 
5% engedmény. 7707 
M Ű R fi O I S fi Ö - S Z ö N Y E Q 
Keleti és perzsa szőnyegek, antik 
bútorok, műtárgyak, Amtikart Rt. 
IV., Pilvax-köz (VArosház-u. 14.). 
Az előirt árakból 5% engedmény. 

O P T I K A - F O T O 
Fehér optika-, lAíszer- és fényké-
pészeti szaküzlet, Múzeum-körűt 2. 
Tel.: 1-421-81. Engedmény 5%. 7683 
Libái és Mfirz optikus-fotószaküz-
let és műhely, VI.. Teréz-kőrút 54. 
Tel.: 1-299-56. 10% engedmény. 
L. Door L., Petőfi SAndor-utca 7., 
bejárat a Pilvax-közben. 5% enged-
mény. 7807 

Ó R A 
Herpy Arnold a jó órák művese 
Petőfi Sándor-utca 17. Svájci óra-
kttlönlegességek raktára. 8—5% en-
gedmény, 6406 
Precíz órajavftAs, IV., Haris-köz 8. 
Handverker De®ső órAs. 8chaff-
hausen, Omega, Zenith, Movado, 
Doxa órAk, 3—5% engedmény, 7516 



VAradi, V w w UPá)>iu>-u. 3. Órák 
és» ékszerek, nagy választékban. 
5% engediméiiy. 7812 

Ö T V Ö S A R U 
N. L. Billig müötvös, IV., Kos-
suth Lajos-u. 3. Telefon: 1-855-D8. 

RÁDIÓ RS VILLAMOSSÁG 
Romin Vilmos és Társai villamos-
cikkeket árusító kori. f. t., II., 
Margit-körűt 8. Tel.: 1-676-16. 5% 
engedmény. 7744 
Vészi László elektrotechnikai és 
rádió kft, Budapest. IV., Irányi-u. 
13. Telefon; 1-871-58. 6% enged-
mény^ 

S E L Y E M , B Á R S O N T 
Gyári maradékok. divatkelmék, 
selymek, flanellek, szeruzáeiés ára-
kon, »Divatáruk«, Király-utca 65. 
(Eraséfret-^kdrúiti sarokház). 7591 
Magyarfi és Társa, selyem, szövet 
és bársony: IV., Récsi-utca 5. 5% 
engedmény. 6088 
Lakos, Székely, Fenyves, IV., 
Petőfi Sándor-u. 8/b. Selyem, szö-
vet, mosóáruk és gallérkülönleges-
ségek. Tel.; 1-880-46, 5% enged-
mény, 7074 
Különleges estélyi és utcai anya-
gok nagy választókban. City divat-
ház, Andrássy-út 2. 5% enged-
mény. 7735 

S P O R T R U H Á K 
»Orkán«, Budapest, V., Bálvány-
utca 20. I. era. 5% emg. 7806 

S Z Ű C S Ö K 
Evetovics szűcsmester, Petőfi Sán-
dor-u. 9. félemelet. 6% engedmény. 
Dr. Weiner LajosnKV, VII., Király 
utca 81. Rundák, szőrmék, alakítfl-
8ok, Javítások, 5% engedmény. 

Adlet és Gaszíonyi képesített 
szücsmesterek. IV., Váci-u. 28, 
Tel.; 1-838-02. 

Pajor László, IV., Rógiposta-a. 19. 
(Petőfi Sándor-utcai sarokház.) 
Szűcs ás szőrmeárak. Alakítások. 
Javítások. Megóvás. Tel.: 1-886-53. 
5% engedmény. 6873 

Czikó szücsszalón, VároshAz-u. 6. 
Tel.: 1-895-24. SzőrmebundAk. Át-
alakítás. Javítás. 7611 

Kaposi István szőrme és bunda-
különlegességek, szőrmefestés, ja-
vítás. Párisi-u. 5. Tel.: 1-876-10. 
8—5% engedmény. 7563 
Szabó F. szűcs és ezőrmeáru. IV., 
Váci-utca 48. 6% eng. Dús kész-
áruraktár, átalakítás, javítás. T.: 
1-836-57. 7569 
Tóth István szűcs, Budapest, IV., 
Eskű-út 6. Telefon: 1-879-65. 6% 
engedmény. 6913 

S Z Ő N Y E G 
Magyar perzsa, torontáli modern 
szőttesek, gépszőnyegek. Flsehhof 
és Reichmann, V., Lipót körút 19 
5% engedmény márkás cikkek ki-
vételével. 7786 

Fábián József, Krisztina-kőrút 
8-10., Széli Kálmán-téri sarok, üri-
női divat. Férfi, nftl, gyermek fe-
hémemüek, kötöttáruk. méter-
áruk, 6% engedmény. 6972 
Gombtól harisnyáig mindent Scher-
zingornél vehet. Ráday-utaa 11—13, 
T. 18-78-97. 5% engedmény. 7634 

V Á S Z O N 
Takarékos háziasszonyok 1 Zálog-
házból kiváltott vásznak, sifónok, 
törülközök nagyon olcsón besze-
rezhetők. Bolgár, VI., Vilmos csá-
szár-út 6. Tel.: 1-178-62, 5% eng. 
Örmény-Magyar Kereskedelmi Rt. 
IV., Bécsi-utca 2. Telefon: 1-811-61, 
Női és férfi fehérnemüek. Meny-
asszonyi kelengyék. 5% enged-
mény. 

Ü R I S Z A B Ú 
Régi, hírneves szabómester az 
úri közönségheztll Szolid elegán-
eia. Figyelmes kidolgozás. Ked-
vezményes fizetési feltételek, le-
in érséik&h árban. N oszlop! Hen-
rik Tamás. Lipét-körút 18. Tele-
fon: 11-43-96. Alapíttatott: 1867. 
6% eng. 6431 
Heller áriszabó: Budapest, Rá-
kóczi-út 13. 5% engedmény. 6076 
Ferencz Ernő angol úri.®zabósága, 
Erzsébet-körút 17. 5% engedmény. 

6843 

URI RS HÖLGYFODRÁSZAT 
Rernhardt és Tóth úri-, női fod-
rász, manikür. IV., Kossuth Lajos-
utca l. T.: 1-852-38. 10% eng. 1564 

V A S K E R E S K E D É S 
Diósy János fém- és vasárukere«-
kcdés, Budapest, VII., Rákóczi-
út 24. Aliaipittatotr 1889. 5% enged-
mény. 7802 

Ű R I - É S N Ö I D I V A T 
Tetőtől talpig legolcsóbban felru-
ház a félszázados Pari Áruház, 
VII., Thökőly-út «. 5«/» eng. 6513 

V E G Y T I S Z T Í T Ó 
Szathmáry Ferenc kelmefestő és 
vegytisztltó. Dohány-utca 1. Tel,: 
1-342-52, 5% engedmény. 6637 

V I L L A M O S S Á G I C I K K 
»Baross« villamossági- és rádiócik-
kek kereskedése, VIII., Baross-u. 
48. Tel.: 1-312-19. 5% engedmény. 

V I R Á G 
Dáhlia virágterem. Cégtulajdonos: 
Szentiványl Angéla, Budapest, 
V m . , József-kőrút 25. Telefón: 
1-364-68. Nagy választék, olcsó 
árak, 5% engedmény. 7327 

HÖZGYFODRJtSZOK 
VII. kawUfat 1. hevtUvt 111. ft«HI/e< 

Schumy Lajos, L, Alkotás-utca 
IS. T.: 640—23. Minden e szak-
mába vágó munkát elvállal. 6644 

Geszler János, Ü l . , Zsigmond-
utca 38. Garanciával dolgozik. 
Bérletrendszer. 6542 

Vidra, Győri-út 12. A i egész kör-
nyéken egyedüli, minden komfort-
tal ellátott hölgyfodrászszalonja. 
Telefon: 1-666-94. 6691 

IV. tkawiU«t Vidra, Győri-út 12. A i egész kör-
nyéken egyedüli, minden komfort-
tal ellátott hölgyfodrászszalonja. 
Telefon: 1-666-94. 6691 

Kovács János, IV., Veres Pálné-
utca 7. Minden a szakmába vágó 
munkát felelősséggel vállal. Tele-
fon: 1-838-45. 6589 

Winhoffer Gyuláné, I., Márvány-
utca 44. A délivasút mellett. A 
hajfestést, tartós hullámot garan-
ciával vállalom. 

V. htmUlet Winhoffer Gyuláné, I., Márvány-
utca 44. A délivasút mellett. A 
hajfestést, tartós hullámot garan-
ciával vállalom. 

Racsmány Sándorné, Kobáry-u. 
19/a. Minden munkát váLlal. 6588 

Winhoffer Gyuláné, I., Márvány-
utca 44. A délivasút mellett. A 
hajfestést, tartós hullámot garan-
ciával vállalom. Pók István, V.t Rudolf-tér 3. 

Minden munkát garanciával vál-
lal. 6525 11. hawUtat 
Pók István, V.t Rudolf-tér 3. 
Minden munkát garanciával vál-
lal. 6525 

Borger József, II., Olasz fasor 13. 
Minden alkalomra mindig felelős-
séggel dolgozik. 6539 

Vas» Endre minden e szakmába 
vágó munkát elvállal. V., Sziget-
utca 29. 6643 

Láng Jenő, II., Olasz fasor 23. 
Minden e szakmába vágó munkát 
elvállal. 6631 

VI. Rut*Utat Láng Jenő, II., Olasz fasor 23. 
Minden e szakmába vágó munkát 
elvállal. 6631 

Bármilyen festett hajat dauero-
tok. Elrontott festést rendbeho-
zok. Simon Lajos, VI., Izabella-
u. 62. Andrássy-út sarok. 6534 Nádori János, II., Olasz fasor 43. 

Elrontott hajai rendbehoz. Haj-
festés. 6526 

Bármilyen festett hajat dauero-
tok. Elrontott festést rendbeho-
zok. Simon Lajos, VI., Izabella-
u. 62. Andrássy-út sarok. 6534 Nádori János, II., Olasz fasor 43. 

Elrontott hajai rendbehoz. Haj-
festés. 6526 Hennával melegen, Florállal hide-

gen fest, tartóshullámoslt Renczes 
fodrász, Csengery-utca 84. 7120 Blczó István, Mária-tér 1. Tel. 

163—148. Minden e szakmába vágó 
munkát felelősséggel vállal. 6693 

Hennával melegen, Florállal hide-
gen fest, tartóshullámoslt Renczes 
fodrász, Csengery-utca 84. 7120 Blczó István, Mária-tér 1. Tel. 

163—148. Minden e szakmába vágó 
munkát felelősséggel vállal. 6693 

Echten és Martin, Andrássy-út 34. 
A legkényesebb igényeket kielégí-
tő hölgyfodrászszalon. 6640 

Rippl József, II., Zsigmond-u. l . 
Sokévi jó munkája garancia. 
T.: 1-613-67. 6627 

Szénást Mózses, VI., Hungária-
felsőkárút 80. Az egész ktirnyék 
mester hölgyfodrásza. 6533 

Hufnagel Sándor. VII., Király-
utca 99. Áz egész környék ked-
velt hölgyfodrásza. 6541 
Herczog József, Thököly-út 22. Vi-
dékieknek előnyös, közvetlen a 
Keleti pályaudvarnál. Legkénye-
sebb igényeket kielégít. Telefón: 
1-339-87. 6543 
»Zenith« hölgyfodrászt jó munká-
jáért messziről is érdemes felke-
resni. Wesselényi-u. 61. 7161 
Csicsátka Károly, VII., Király-
utca 73. Megbízható, eftözékeny ki-
szolgálás^ 6538 

V i l i , her>M«t 
Zombory Aladár, VIII., Baross-
utca 49. Munkája jó reklám. 6535 
Teleki Vilmos, VIII.. Rökk Szi-
lárd-utca 17. Munkája elismert jó. 
Telefon: 1-834-07. 6536 
Biliar Lajos, VIII., Rákóczi-út 
7S, Vidékieket is előzékenyen 
szolgál kl. 6537 

XI. *«nUt«t 
Starczewskl Lajos, XI., Horthy 
Miklós-út 15. Precíz, gyors, meg-
bizható. T.: 2-698-65. 6530 
Wéber András, I. Lenke-út 93—95. 
Minden e szakmába vágó mun-
kát elvállal. 6532 
Potzner József. Felelősséggel elis-
merten Jól dolgozik. XI., Horthy 
Mlkld»-ät 52. 6641 



S Z E R K E S Z T I t D A R V A 8 R O B E R T 

Biztonsági játékok 
É : • D 6 4 2 Az ellenjátékos megindította a támadást, 

felterült az asztal, a jó játékos most terep-
szemlét tart , még mielőtt az asztalról hoz-
záadna. Megállapítja a biztos kiadó üté-
sek számát és ahhoz méri a játékmódot, 
hogy egy bizonyos színiben hány ütést kell 
csinálnia. 

Valamely színben a felvevő játéknak 
hiányzik néhány kis lapja, néhány figu-
rával. Ha hiányzó lapok a két ellen játékos-
nál egyenletesen vannak elosztva, nincsen 
szükség különleges ügyeskedésre. Néha 
azonban módunkban áll olyan játékveze-
tést produkálni, mellyel megakadályozhat-
juk, hogy bármilyen rossz elosztás esetén 
is, egynél, vagy kettőnél több ütést adjunk 
ki a színben. 

* 
É : 10 5 2 

0 Á 

D : Á K 6 4 3 

A felvétel magassága miatt e színben 
egynél több iitést nem szabad kiadnunk. 
Dél lejátszotta az ászt és Kelettől egy fi-
gura, (B, vagy D) esett. Játsszék most egy 
kicsit a 10-es felél Ha Nyugatnál a meg-
maradó figura még harmadmagával van, 
csak egy ütést tud szerezni. Ha Keletnél 
van a másik f igura is blamkban, leüti 
ugyan a 10-est, die a királyba beleesik 
Nyugat 9-ese. Hiba volna az ász után a ki-
rályt is lejátszani, mert Nyugat esetleg 
két ütést szerezne, a 10-est f igurával üt-
vén, ütne még a 9-essel is. 

É t 9 B 2 • A 

D : Á K 9 6 5 4 3 + 2 
E színben legfeljebb egy ütést szabad ki-

adni. A színből hiányzik négy lap: D 10 8 7. 
Ha ezek 2—2, vagy 8—1 elosztásban lenné-
nek, egyáltalán nem volna kiadó ütés, 
vagy legfeljebb egy, ha egyszerűen le-
játszuk az ászt és királyt. Bármelyik el-
lenfélnél volna is mind a négy egy kéz-
ben, már egy magas figura lejátszásával 
is elvágtuk a teljesítés lehetőségét. 

A helyes játékmód: kis kört a kézből! 
Jó elosztás esetén így is teljesítünk, de 
rossz elosztásnál csak így! 

Ha Nyugatnál van a négy lap, el kell 
mennie a bubi előtt a dámával, s megma-
radó három laipja három húzónkba (Á K B) 
beesik. Ha Keletnél van mind a négy, bu-
binkat dámájával ütni fogja, de megma-
radó kétszer védett 10-esét elfoghatjuk. A 
treffásszal átkerülünk az asztalra és alá-
hívjuk a kőr színt. 

D ; • Á 10 8 7 5 3 0 2 

Csak egy ütést adhiatunk ki a színből. 
Kétféle biztonsági játékmód is áll rendel-
kezésünkre. Akármelyik kézből kicsit hí-
vunk. Ha Délről hívtuk és Nyugat nem 
adott, vagy a 9-est, vagy a B-ot adta, Észa-
lkon a D-val megyüník be. Ha Kelet le is 
tudja ütni. már csak egy Lac» maradt kinn, 
mely az Á-ba beesik. 

Ha Északról játszunk kicsit és Kelet a 
9-est adja, a 10-essel fedjük; minden más 
esetben az Á-szal megyünk be. Hiba volna 
bármelyik kézből f igura kijátszása. Ennek 
kielemzését az olvasóra bízzuk. 

A fenti eset két játékmódja közül, 
amennyiben átmenetek bőven állanak ren-
delkezésünkre, jobban a ján l juk az Északról 
történő kis lap hívást. Előnye ennek az, 
hogyha Keletnél szóló király van, e szín-
ben ütést kiadni nem fogunk. A másik 
játékmód esetén Kelet szóló királya ütött 
volna. 

É : • 9 5 4 2 <s? Á K 

D : 4 Á B 8 7 6 3 3 2 

Hiányzik e színből a K D 10. Hn mind-
három Nyugatnál van, két ütést kell ki-
adnunk. Minden más elosztásban »megúsz-
hatjuk« eg.v ütés kiadásával. Átmegyünk 
a® asztalra, hívjuik a sfötnt és a Kelet által 
ráadott lapot fedjük. (10-est a bubival, ma-
gas f igurát az ásszal.) Ha Nyugat nem 
adna, esetleg szükséges mégegyszer át-
menni az asztalra és újból Kelet keze alá 
hívni a színt. 

* 
t i V Á D B 8 3 » 4 3 

D : 10 5 2 • Á K 

E színben nem szabad ütést kiadni. Ter-
mészetesen impasszra fogunk játszani. Ez 
a játékmód. általában 50 százalékos sánszot 
nyújt . Az impasszolás helyes keresztülvi-
tele a következő: Dél kis lapot hív, és az 
asztalon a bubival megy be. Ha az impassz 
sikerült (és Kelet is adott egy kőrt), kézbe 
jövünk és most már a, 10-est játsszuk Nyu-
gat alá. így játszva még akkor sem adunk 
ki ütést, ha Nyugatnál négy kőr volt a ki-
rály 9-essel, de akkor sem, ha Nyugatnál 
volt a blank király és Keletnél a 9-es ne-
gyedmagával. 

(Folytatjuk) 

135. 



Csak mesében 
Csak mesében és holiban kap aa emtber 

egy színből 13-at. 
Br. Berkes holiban általános! bellben ka-

pott 13 treffet. Magas tétben játszottak, 
de csak mérsékelt örömet szerzett neki a 
nagy kártya, mort bölcs pesszimizmussal 
mindjárt a r ra gondolt, hogy az ellenfélnek 
is bizonyára nagy-szlemmje van valamelyik 
színben a kiosztásban. Nagy gondosan 
xend beszed te a kártyáit az ásztól a kettesig 
és méla rezignáció val arra gondolt, hogy 
íme itt az a helyzet, hogy a treff kettes 
semmivel sem ér kevesebbet, mint az. ász. 

ö volt az osztó és passzolt. Lánglelkű 
kibice osak, a legnagyobb megerőltetéssel 
tudott nyugodtan maradni helyén. 

Baloldali ellenfele négy körrel indított. A 
partner habozás nélkül, a jobboldali el-
lenfél pedig hosszú habozás után passzolt. 

•Berkes dr. talán egy kissé nagyobb tem-
póban rágta a szivarját, mint eddig. Se-
gélytVáróan nézett a plafonra. 

A játszmában adódiható pontkülönbséget 
egy gyors számtani művelettel pengőkre 
számította át, az összeg eea száz pengőt 
tett ki. Kirajzolódott szemei előtt egy ro-
pogós százpengős képe és egyszerre csak — 
ó csodák csodája — Mátyás király a profil-
helyzetből szembefordult és ötször Berkes 
felé bólintott. 

— Öt treff —• mondta hőeiíink. 
Két passz után a jobboldali ellenfél öt 

kárót mondott. 
Berkes most a r ra gondolt, hogy öt káré-

val megúszni a játszmát, amelyben az el-
lenfeleknek majdnem biztos szlemmjiik van. 
nem ás rossz eset. Tehát lepasszolt. 

Baloldali ellenfele jónak lát ta öt körre 
korrigálni. Két passz után ismét Berkesre 
szakadtak a gondok. Ismét a plafonra né-
zett, de az igazságos király mozdulatlanul 
meredt maga elé. 

Berkesnek tehát egyedül kellett határoz-
nia. Tűrje, hogy öt körrel elvigyék a rob-
be r t ! Nem! Eddig már kétszer passzolt, és 
egyszer szerényen öt treffet mondott. Arra 
igazán senki sem fog gondolni, hogy ő 
ilyen következetes buzgalommal alálicitálta 
a lapját. 

— Hat treff — sóhajtotta. 
— Kontra!! — csattant rá a baloldali el-

len, három ász és két király birtokában. 
A partner halottsápadtan lihegte passzát. 
A jobboldali ellen még tűnődött egy dara-
big, de aztán ő is lepasszolt. 

Berkes boldog volt, hogy idáig eljutott 
és lepasszolt. 

Pikk ásszal ind'tott az ellenfél, de amikor 
meglátta az asztal 13 sal'átáját, de egyet-
len treffet sem, gyanakodva kérdezte: 

— Csak nincsi önnek 12 treffjo? 
— Azt hiszem, egy sziirtrlkk — mondta 

Berkes angolos nyugalommal. 
Az ellenfélnek terített hét kör je volt a 

kiosztásban. 
A szerénység diadala! 

136. 

Jíxiti&a 
A veseasztalnál úr bridzsezői ké-

pességéről beszélgetnek, aki ellen álta-
lános panasz, hogy szeret renonszíroz-
gatni. Meg is jegyzi a legélesebbnyelvű 
veséző: 

— Bár a lejátszása, volna olyan meg-
bízható, mint a mimikája! 

ELLENJÁTÉK FELADAT 
• 5 3 
< ? A 7 4 
0 A 1 0 8 5 2 
• A K D 

• A D 8 6 2 

< ? 5 3 2 

0 7 3 

4* 10 4 2 

Észak egy kiáróval indított és Dél egy 
szanzadujára 3 szanzadut válaszolt. Nyu-
gat ia piikk kilencessel kezdett. 

Hogyan játsszék Keleti 
Megfejtési határidő a lap érkezésétől számított 

nap. 

MEGFEJTÉSEK 
az 1936. 50-es számból: 

Lejátszási faladat: Bél üssön be a .királlyal! 
A licit, Az indító kijátszás és Kelet visszahívásit 
arra mutat, hogy Nyulai a harmadlagos kör 
dáma mellől indult. Ha most a 'királyba bedobja 
a dámát, a kör bubi magas, ha pedig >nem dobja 
•be, blokkiromi Kelet hosszabb körjét. A kör 
király ütés után természetesen azoranal a káró 
«mbadításhoz kell látni. 

Az 1936. 51-ea számból; 
Licitálási feladat: Mondjon két pikket! A lapja 

csak egy licitre, elég jó. Helyesebb, ha a part-
nert színében azonnal emeli, mintha két kört 
mondania, 'különös tekintettel arra, hogy pl. hia a 
partner most három kört mond, ®imcs kielégítő 
licit, a három pikk már erfts túlzás volna. 

Bridzsfeladván y : Déd itt a káró nyolcassal és 
a treff kettest hívja és ha Nyugat kicsit ad, 
Észaik is kicsit. Ez az ütés a parti kulcs«. Kör 
visszahívásra pikk 10-es az Északtól, újra pikk, 
'kör ász, pikk. Ha Nyugat adiival fed. az asztal 
fedülilt és az összes adók lehívása után Kelet 
kőrjével és treffjfrvel kénysserdobásba kerül. HM 
Kelet nem fedi adiival a pikket, az asztal köriéit 
dobjUk és az utolsó lapokat keresztbe kapjuk. 

Brldzsfeladvány: Kör ö-ös. A, Nyugtu a hatost 
adja: Treff fanpassz, káró király, kör. Nyugat a 
pi'kk villába, belehiv. B. Nyugat a bubit adja: 
Treff impassz. Kör tízes. (Észak treffet dob.) 
Káró kiráiyt átütjük az ásszal és pikk kilencessel 
kiadjuk az ütést Nyugatnak, akt pikket hiv visz-
üza. Kelet kényszerdohásban. 

J u t a l m a k a t n y e r t e k : 
PIATNIK: MATYÓ BRIDZSKÂRTYA: 
VARGA ALADÁR, Bp.„ Ó-u. 8. 
DARVAS brJdzskönyv : 
SZABÓ ERNŐ, Vesapréon, 8zeglethy-u. 3. 
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1000 pengő készpénzzel 
jutalmazott 12 hetes R D R pályázat. Részletes feltételek a karácsonyi számban 

( 
Rejtvény-detektfvregény 

írta : Mao Allan Hobby Magyarra átdolgozta : Grätzer Jöxsef 

2. A szerelmes rendőrtiszt 
Átkozott dolog! A nagyközönség párat-

lan buzgalma hozzásegítette az üldöző 
rendőrséget Bill Bottom első rejtvényének 
megfejtéséhez, de a Hilling-banda észre-
vette a lesben álló rendőröket és Boltom-
nak is sikerült megugrania. Másodszor is! 

Ted Burton, az egynapos férj, Idnos 
helyzetben volt. Végre is, ő a. legtöbbre 
tartott fiatal rendőrtisztje a newyorki tes-
tületnek, akit éppen az eddigi eredményei 
juttattak a dúsgazdag Betty Purwey kezé-
hez 1 És éppen velük történt meg ez a vak-
merő rablás! Vagy éppen azértl A Hilling-
baud'a a legérzékenyebb bosszúállást ta-
lálta ki ellene, aki annyi borsot tört eddig 
a gengszterek orra alá. 

John, Purwey dühöngésében, szörtnyü do-
logra szánta el magát. Egyszerűen elpa-
rancsolta Bettyt Burton oldala mellől. Ma-
gához vette és kijelentette, hogy addig nem 
engedi vissza lányát fiatal férjéhez, amíg 
Ted Burton a rablók kézrekerítésével nem 
igazolja, hogy iméltó a szép és gazdag asz-
szonyra. 

Ted Buitoraiak »ikerült kivinnie, hogy 
csakugyan őt rendelték ki az üldöző rend-
őrség élére. Az első sikertelen kísérlet 
után már bizonyos volt abban, hogy a ret-
tegett Hilling-banda látogatta meg a me-
nyegzői házat. De örömmel állapította 
meg, hogy a betörőknek nem sikerült eljut-
tatnia kincseit a banda Főnökéhez. Tovább 
kell kísérleteznie, folytonos menekülés köz-
ben! 

John Purwey szolgáltatta kezébe a máso-
dik fontos tudnivalót. Az ismeretlen be-
törő tizenkét rejtvényt visz magával! Az-
zal menekül és nyilván ezeknek a fogásait 
használja majd híradásra a Főnök felé! 

Elrohant a nagy nemzetközi rejtvénypá-
lyázat irodájába. Hátha megtudhatja ott. 

miféle rejtvények tűntek el. Sajnos, az iro-
dában csak számokkal jelezték a beküldött 
pályamunkákat, John Purweynek á 71—82. 
számú rejtvények jutottak. Még hozzá: az 
iroda vezetője, egy keményfejű ír, megta-
gadta a jeligés levelek kiszolgáltatását, hi-
vatkozva a pályázat titkosságára. Különben 
a rendőrség a pályaművek beküldőitől ha-
mar megszerezhette volna az elveszett rejt-
vényeket és előre készülhetett volna! Jack 
O'Donegal, az iroda vezetője, úgy elrej-
tette az elveszett művelt jeligés leveleit, 
hogy Burtru nem tudta megtalálni, bár 
bűnpártolás címén letartóztatta a makacs 
írt. O'Donegal a vállát vonogatta: 

— Majd kieresztenek. De ha kibontom a 
jeligés leveleket, akkor a munkákat ki kell 
zárnunk a pályázatból. Ez nem gentleman 
eljárás. Ilyenre nem vállalkozom ! 

John Purwey megértette O'Donegalt és 
helyeselte, amit tett, hiába zokogott oda-
haza Betty lelkeszakadtan. Purwey a fejét 
csóválta: 

— Fiacsklám, nem érted meg, milyen nagy 
dolog a rejtvény? Nem ütöttél az apádra, 
látom! Ha ennyire szerelmes vagy az urad-
ba, inkább utazzál el egy kicsit valahová! 

— Éppen ezt akartam kérni, daddy! — 
mosolygott föl Betty a könyeí közül. 

Lázasan esomagoltatott a szobalányaival 
és John Purwey megnyusrodott. 

Mikor Ted Burton rendőrtiszt pár órával 
később kereste, John Purwey a szeme ikiözé 
nevetett, 

— Betty elutazott, mister Burton. És, 
sajnos, nem hagyta hlátra a címét. 

Burton zavartan somfordált ki autójáig. 
Hiába! Túl kell tennie magát a szerelmén 
arra a pár napra, amíg el nem fogja a be-
törőt. És remélhetőleg, az egész Hilling-
bandát titokzatos Főnökével együtt! 
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Mikor megkapta a jelentést arról, hogy 
Newyork területe már rendőrségi zárőv 
között van, úgy, hogy a rabló neax tud ki-
menekülni zsákmányával, kissé nyugodtabb 
lett. Valamivel később már azt is tudta, 
hogy a meneikülő betörő Flatbush külváros 
területén tűnt el az üldözik elől. Odaszá-
guldott. 

Hirtelen ötlettől megkapatva, érdeklődött 
Flatbush orgazdái felől, akiknél elég eürűn 
találkoznak a gengek és gengszterek. Föl-
írta a neveket: Collin, Ward O'Duffoy, 
Morton, Thektenny, Coolsgarde, Linn. De a 
rendőrség mindnyájukat figyeli állandóan, 
akkor észbekap a Hilling-brigád és meg se 

kísérli a találkozót a kincsek átvételére. 
Tudni kellene az orgazda nevét! És az időt, 
amikor összejönnek nála! 

Elsétált Flatbüshba és látszólag közöm-
bösen, de voltaképpen mindenre élénken 
figyelve sétálgatott az elhanyagolt utcákon. 
Egyszerre osak különös dolgot vett észre. 
A piszkos, 'szegényes, szinte egyformán 
szürke falak, ablakok közül élénken virított 
kï egy szép, tarka, virágos ablaksor. El-
mosolyodott. Valami szép kislány születése 
nap ja lehet — gondolta. Egyszer csak amaglá-
tott ebben a háaban a könyvkereskedés ki-
rakatában hátul egy H betűt B mellette 
ezeket a könyveket: 

Mit olvasott le belőlük gondos megfigyelés utdnf 

FURCSA 
FURCSA címmel indítottuk mult 

héten srápályázatumikat. Szabályokat 
nehéz itt adni, inkább megismételjük 
mulitheti példáinkat: Furcsa, !ha 

vízzel borogatunk; 
a forrás hideg; 
a patkány egérutat nyer; 
a fogorvos uj jat húz; 
asz ötvös hatalmas; 
a néma arcképe megszólalásig hű. 
Ilyen és ehhez hasonló furcsaságokat 

•kértünk és kérünk, a jóikat névvel 
közöljük, a leg jobbakat jutalmazzuk. 

SZINONIMAK 
(Rtídó Éva, Budapest) 

HIDEG-
MAGAS 
APAD 
É B E R 
KÖVÉR 
RÖVID 

A szavak szinonimáinak kezdőbetűi a 
megadott sorrendben világhírű magyar író 
nevét adják. 

Betürejtvények. 

1 
Polgári,gimnázium, reál KEK L W * ML ' 

- 6 VsT 
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K A E K EGY Ö R Ä K A ? 
Megfejtésül az 5 legnehezebben kitalált szó megfejtését kérjük! 

VÍZSZINTES: 
1. Cerium, yttrium stb. természe-

tes tantaloniofaátja 
13. Bendkivül veszedelmes mér-

geskigyó 
14. Tulajdonjogát kimondó 
15. Főváros korábbi neve 
16. Leánynév 
18. Téli nyakbavető mással-

hangzói 
19. Hangzanak 
22. Légy — németül 
25. Lóhajtás 
26. Fontos walesi szénbányászati 

központ (162.000 I.) 
28. Kis Kiklád 
31. A vakok kiváló francia gyá-

molítóla, a vakok számára 
szolgáló domborirás ötlete tőlo 
ered (a pontbetürendszert ez 
ötlet nyomán Braille találta 
föl. az abo-t magát Barbie 
dQlgoata ki) 

32. Gyí ellentéte 
33. »A fekete földrész« 
34. Vissza: világos angol sör 
35. Gyakori kettősmagánhangzó 
36. Orvosi műszó 
38. Lisboa külvárosa 
39. A lapithoknak az Olymposra 

engedett királya, kit bűneiért 8. 
Zeus utóbb a Tartarosban 9. 
örgkké forgó tüzes kerékre 
köttetett ío. 

40. Vissza: ruhadarab 11. 
4L Magyar király 12. 
42. A legrégibb germán mitikus 14. 

keretű hősköltemény, mely 
Hrothgar országának Grendel- is. 

tői való megszabadításáról 17. 
szól 19. 

45. Roncsolt szervezetű 20. 
46. Istennő — latinul 21. 
47. A vádikus háromság egyik 

tagja, utóbb már csupán loka- 22. 
pála 23. 

48. Oarus, Carinus és Numerianus 24. 
- római császárok szülőhelye e 25. 

francia város 27. 
49. Azonos betűk 

29 
FÜGGŐLEGES: 3*,'. 

1. Carnarvon county városa ha- 3L 
talmas palabányákkal 36. 

2. Kínai pénz 
3. Vissza: mond — franciául 37. 
4. Töri« — idegen összetételekben 38. 
5. A Titicaca 40. 
6. Juttat 42. 
7. Vissza: kúszónövény — ide- 43. 

genesen 44. 

5 6 7 8 9 

Kendergyötrő 
Bitkán iratik a folyó nyelv-
ben 
Hajórém 
Sziget — franciául 
Növényrész 
.Vissza: a legszőrösebb ember -
fal 
Akkép 
Sir 
Állok — latinul 
Gael elbeszélököltemény 
Vissza: kinek mi köze hoz-
zája kívülről 
Indiántörzs 
Nyers — németül 
Szí), szántál, hárs 
Oudh része 
Japáni selyemhernyó (az atta-
cus hernyója) 
Bitkán virágzik 
Szövődő 
Hires magyar regényalak 
Kihalt nép a Pireneusi félszi-
geten 
Donnal híre« 
Azonos betűk 
Kit — németül 
Ugyanaz rövidítése 
Gyarapodik 
Sir 
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BALASSA BÁLINT (1551—1594.). 
ő az első* magyar -jnűdalköltő és ami műveiben idegen ihatás, azt is teljes eredeti-

séggel dolgozza fel. Nyelv és verstechnika, a belső formamfivészet tekintetében maga-
san felette áll kora költészetének, írásainak melegsége, közvetlensége, fr iss daltermő 
ereje a legnagyobb magyar lírikusok soraiba emelik. 

Kóla szól e rejtvény néhány sora. Tessék megfejteni, a címeik alapján verseit ú j r a 
feleleveníteni emlékükben, aztán tesséüc megfejtésül beküldeni. 

VÍZSZINTES: 
1. A KÖLTŐ UTOLSÓ SZAVAIT 

IDÉZZÜK 
16. Hanyatló, romló, bágyadt — 

a Jelentőse 
17. Málnával teszi szódéba öntve 

a csapos 
18. Hald, német filmprimadonna 

keresztneve 
20. Gallium vegyjele 
21. T. A. 
2)2. Friss 
23. Rész vény társasén; rövidítése 
24. BALASSA BÁLINT KÖLTE-

MÉNYE 
25. íme — keverve 
27. Minden egy lapon! 
29. A növényvilág rendszerbe 

foglalója 
30. A »fehér holló«-ról mondják 
31. Országos Tanács 
32. Ködös hon 
34. Egy háziszárnyas része (leves-

ben főzik) 
35. Spanyol női név (ók. hiba) 
36. Rengetegen 
37. Diplomás ember rövidítése 
39. . . . -Magnón (hires barlang 

Franciaországban) 
40. És — latinul 
41. Tovább haladni nem tudó 
42. Ez felkiáltásnak kicsit hosszú, 

pedig olyasféle 
43. Rag 
•44. Vissza: dátumrag 
45. Középeurépai Kupa 
46. Ez a név Budapest térképén 

található meg 
47. Jég — németfii 
48. Deciliter rövidítése 
49. Tanár feladata (ék hiba) 
50. Tegezés 
52. A kukorica tudomiáinyos neve 
53. Angol viszonyszó 
54. Hamis kutya (!!) 56. Fény . . . . . (reflektor) 
57. Hadsereghez tartozik 
58. Francia himnemű névelő 
50. Oéza fejedelem hitvese volt 
60. Vissza: állóvíz 
61. Éppen, hogy pislákol 
62. Ezek száma: kor 
63. Megszólítás 
64. Megtekinthető 
65. Gonosz 
66. Ütlan tus 
67. Edömér vezér t&rsa 
68. Goethe »König« 
69. Hegység Belgrád közelében 
70. Nagyon különböző valami. 

Egy ismert latin közmondás is 
' megállapítja: »nem lehet róla 

vitatkozni« 

7L Iktatás — rövidítve 
72. Ruhára varrják 
73. Operaénekesnőnk 
74. Les — mássalhangzói 
75. Kocsis' mondja lovának 
77. Petőfi-vers. Első szakasza igy 

hangzik: 
»Kinézek én, benéz a hold 
Szobámnak ablakán: 
Sugárait szerelmesen 

Mosolygva hinti rám.« 
78. Mutatészó 
79. BALASSA BÁLINT ESZ-y 

MÉNYKÉPE, AKIT VERSÉI-
BEN JÚLIÁNAK ÉS COE-
LIÁNAK NEVEZ ÉS AKI 
UNGNAD KRISTÓF EGRI 
VÁRKAPITÁNY FELESÉGE 
LETT 

81. Napszak 
82. Postás táskájában találhatók 
83. Becézett István 
85. Táblár? írunk vele 
86. Mindéin nap neve 
87. Régi firmérték 
88. Minden kis neszre felfigyel 
89. Igerag 
91. Franola teológista író 
92. Lepellel teszi, aki hivatot! 

rá (!) 
93. B. E. 0. 
94. Szekerén okosan filj 
98. Elsőszülöttségét egy tál len-

cséért adta el 
99. Személynévmás 

103. »Az új földesúr« Írójának név-
betűi 

104. Éktelen vágószerszám 
106. ű meg ő 
108. Nagyszerű 
109. Wasserman-regényhős egyik 

neve ( . . . . . Andergast) 
111. Sajtja híres 
112. Olaj — idegen nyelven 
113. Nem egészen onnan 

FÜGGŐLEGES: 
1. BALASSA »KÖNYÖRGÉS AZ 

ISTENHEZ« CÍMŰ KÖLTE-
MÉNYE KEZDŐDIK E SO-
ROKKAL 

2. Személyes névmás 
3. A Nap látszólagos pályája a 

csillagok között, a Föld körül, 
egy év folyamán. E vonal a 
világegyenlítőt két pontban 
metszi, 

4. Rakpart — németül 
5. BALASSA-VERS 
6. Tollat mártanak bele — ré-

giesen 
7. Egy — angolul 
8. Nagy Sándor névbetüi 

9. D. F. 
10. Szer, tan van ilyen 
1L Zsiradék 
12. Étlen lék 
13. Kopaszfejü 
14, R O M Z vajban képződik 
15, Reggel — franciául 
17, Halfajta 
19. Országokat választ el egymás-

tól 
20. G. K. A. 
21. Amit feltétlenül tenni kell 
24. BALASSA-VERS KEZDETE 
25. Anionok — ellentéte (kérdés-

ben a felelet) 
26. Elszigetel 
27. Lengyel város 
28. Olaj — mássalhangzói 
29. BALASSA-KÖLTEMÉNY 
33, Asztalt készit el étkezésre 
35. Következni szokott (?!) 
38. trta: Petőfi Sándor 
39. Náció — része 
42. Gyárban van 
46. Vissza: melyik? 
47. Bizonyára veszélyben forog 
49. Világhirfi szerzeménye: »La 

fólia« (hegedűszóló) 
51. Nem hagy békén 
52. Ravasz állat (ék. hiba) 
55. Folyadék 
57. Növény része 
58. Menni — angolul 
63. Latin nyelvtani eset rövidítése 
66. Távol — franciául 
67. Visszales 
69. Az egyik pályaudvar 
71. Óra belsejében van 
72. Gödöllői Sport Egylet 
75. Hólabda — része 
76. Magánhangzótlan cipő 
79. Vá párja 
80. Sajátkezűleg — rövidítése 
81. Szalonnát készit 
83. Latin viszonyszó 
84. Betű (fon.) 
86. Görög betű, magyar ige 
87. Kutyahang 
88. Igekötő 
90. Számla végeredménye 
91. Futár — eleje 
05. Híres svéd természettudós volt 
96. Kemény falattal kell tenni 
97. Minden szagot megérez 

100. Ábel gyilkosa 
101. Ezer méter — rövidítése 
102. Folyó Transzval és Oranje 

gyarmatok között 
103. Betfi 
105. Szigligeti keresztneve 
106. Régi súlymérték 
107. Idegen tagadás 
108. Oly — ellentéte 
110. Azonos betűk 

DARVAS MIKLÓS 

141. 



N É M E L Y D E F I N Í C I Ó É R T S Z Í V E S E L N É Z É S T K É R Ü N K ! 
Beküldendő: vízszintes 1., 49. és függőleges 1., 14. 

VÍZSZINTES: 
1. 1936 december 31. 

15. Vagyontalansági esküt tettek 
ligájának díaralnöke (per ana-
logiam: kis német »fejedelmek« 
gúnyneve a 19. században) 

16. Rég elhalt rémalak csontja 
17. Szilveszter este mindazok, akik-

nek legalább 10 pengő van a 
zsebükben 

1«. T. A. 
19. A szilvesztereste megtartandó 

tombolajátékon egy kisebb nye-
remény neve 

20. Ez nem rossz! 
21. A hegy levének harca 
23. Az egyik egyszerű szerszám 
25. Vigyázni kell, mart gyakran 

kilátszik 
26. Ilyen »ász« is van — de ez 

már nem figura 
27. Hogy — latinul' 
29. Üt-tal együtt foglalkozás 
30. A mesékben a hamuban sült 

pogácsa 
31. Benne van a pácban 
33. Egy jó szilveszteri murihoz ke-

vés néha a z . . . és az anyji is 
34. Gyürü — németül 
35. Területmérték 
36. Abé . . . vaskalap 
37. Mindennap — németül 
38. Foglalj itt helyet 

39. Motorkerékpár márkája 
40. Ez ugyanis két o betű 
41. Türelmetlen borravalót adó 

mondja 
42. Szilveszter éjszaka háttérbe 

szorul ez a szép játék (névelő-
vei) 

43. Ilyen szivar ízlik a legjobban 
46 királynő (egyébként házi-

szárnyas végtagja) 
47. »a«-val kiegészítve: az anya-

föld megtestesítője a mitoló-
giában 

48. Sajnos, még a vízszintes 43. 
szivar is . . . 

49. Újév reggelén a házmester, a 
vici, a segédvicihelyettes, a 
kéményseprő, a táviratkihordó 
— és még igy folytathatnám 
jövő szilveszterig. 

FÜGGŐLEGES: 
1. 1937 január 1-én reggel s óra 
'S. Kedves kis zéró 
3. Korszak 
4. Re . • . , visszaszív 
5. . . . . os untalan 
6. Minden hölgy ilyen, tehát nyu-

godtan rábízhatjuk titkainkat 
7. Ó cipő! 
8. A szoba batearkában van 
9. Táncközben a partnernő a part-

nerhez . . . 

22. 
24. 
25. 
27. 
28. 
29. 
30. 

31. 
32. 
34. 
35. 
36. 

38. 

40. 
43. 
44. 
45. 

Autómárka 
Nubtában van -
Hacsak 
Bibliai név 
Katzenjammeros 
Űjévkor szokásos kis disznó 
Harry . , . híres francia film-
sztaéaz 
Gála (rubá-)ban van 
. . . — . . . — . . . nine« több 
ütés. Ha igy játszunk, nincs az 
az alsóspartí, amit el lehat ve-
szíteni 
Utolsó része a naptárnak x 

Szordino -
Kolloidoterápia kezdete 
Nem egészen a tied 
Ut — latinul 
Legeleje ée legvége 
Nemkívánatos elemeket így 
toloncolnak ki a városból 
Feneke 
A dáridó kezdete 
Tíz rók« 
. > .-bajos 
Itt van! — jau-vidéki tájszó-
lással' 

akit könnyű táncba Vissza: 
vinni 
Lóhere 
Viasza 

németül, fonetikusan 
orosz folyó 

Német személyes névmás 
Oxidálódik 

12 1 3 M * f 

SZABADALOM. A számozási rendszer utánzása tilos! Copyright by Grätzar, Budapest. 

142. 



Óvakodjunk a szélhámosoktól ! 
Legutóbbi számunkban bejelentettek, tunkat is szívesen fo&adta a közönség, de 

hogy szélhámosság-sorozatunkat befejeztük mivel rengeteg kérés érkezett be, hogy 
s ú j sorozatot kezdünk »Tx'ükkök és Fogá- folytassuk a szélhámosságokat is, ezentúl 
sok« címmel, oly esetekből, melyek a min- felváltva egyik sziámiban szélhámosságokat, 
dennapi élet problémáinak elmés, ötletes másik számban trükköket közlünk, 
megoldására vonatkoznak. Ez ú j soroza-

LASSÜ, DE BIZTOS 
Egy fiatalember elhatározta, hogy minden áron meg akar gazdagodni. Nem 

akar milliárdos lenni, nem is sürgős neki a dolog, de öregségére mégis csak össze 
akar gyűjteni egy kis vagyont. Ezt aztán a következő úton érte el: 

Egy nagy amerikai városban iwoánzálogházat nyitott. Vett azután egy áru-
házban harminc dublé gyűrűt (aranyhamisítvány) nagy, hamis »ékkövekkel«, eze-
ket hamvitte. Másnap kiállított egy zálogcédulát egy aranygyűrűről, egy nagy 
ametiszttel. Értéke: 35 dollár. Kölcsön: 12 dollár. Ezt a zálogcédulát aztán egy 
forgalmas útvonalon »elvesztettecr. Már aznap eljött hozzá a »becsületes« meg-
találó, s mintha övé lett volna a zálogcédula, kiváltotta a gyűrűt. A zálogos a 
12 dolláron felül 3 dollár kamatot is számitott, de még mindig jó üzletet csinált 
volna a megtaláló — ha a 35 dolláros aranygyűrű helyett derék 'zálogosunk nem 
az 50 centes hamisítványt adta volna neki. 

A sikeren felbuzdulva a zálogházas másnap már két zálagcédulát »veszített eh 
a fenti módon, aztán ötöt, tizet, stb. Nem minden zálogcédula került vissza hozná, 
mégis egy hónapon belül megszabadult mind a ívarminc gyűrűjétől. S aztán kezdte 
elölről. Később másik városban. 

A »becsületeso megtalálók persze óvakodtak panaszt tenni... 

A NAGYHERCEG 
Egy előkelő budapesti ékszerésszel történt. Egy napon elegáns társaság állí-

tott be hozzá. Egy választékosan öltözött, rendkivül előkelő külsejű öregúr, egy 
ragyogó szép fiatal hölgy és egy fiatalember. Ezek is mindketten rendkívül ele-
gánsan, drága, finom holmikba öltözve. Az öregúr azonnal leült, mig a hölgy élén-
ken, tört németséggel fordult az etősiető tulajdonoshoz. Kiderült, hogy Párizsba 
utaznak, arra az érdekes, nagy esküvőre, melyről mdr hetek óta Írnak a lapok, s 
innen akarják magukkal vinni nászajándékaikat. A hölgy és ctz úr egymásközti 
beszélgetéséből kiderült, hogy ők ketten testvérek, a hallgatag öregúr pedig a» 
édesapjuk, valami herceg, vagy tán még annál is nagyobb úr. 

Rövidesen a pompás ékszerek tömege halmozódott a testvérek előtt. Sajnos, 
azok sehogy8em tudtak egy véleményre jutni. Mikor nagyon kiéleződött a civódás, 
a pampához fordultak, hadd tegyen igazságot köztük. A papa mindig leányának adott 
igazat, fia kifogásait egy energikus »nona-nal utasította el (egymásközt franciául 
beszéltek). 

Végül is már majdnem megállapodtak egy hallatlanul értékes diadémban, de 
a fiatalember annyirq ellenezte a vételt, hogy elhatározták, megmutatják az ék-
szert a közeli G. grófi palotában tartózkodó édesanyjuknak. A papa addig itt 
marad, mint a fiatal hölgy tréfásan megjegyezte, zálogban. 

Telt-múlt az idd, már egy félórai ja voltak el a fiatalok az ékszerrel, már egy 
órája, mikor végül az ékszerész bátorságot vett magának és megszólította az öreg-
urat. Németül szólt hozzá, majd franciául, de az bizony nem értette meg. Majd 
előhivatta azt a segédjét, aki angolul is tudott, de a »papa« bizony annak sem tudott 
válaszölni. A próbálgatásokkal ismét eltelt egy félóra, mig végül a-? ékszerész 
elvesztette á türelmét, rendőrt hivatott és bekísér tette az urat, afci kiesve mosoly-
gós egykedvűségéböl, valami érthetetlen nyelven hevesen tiltakozott, de hiába. 

A rendőrségen aztán a következő dolgok derültek ki: a »nagyherceg« dúsgaz-
dag portugál kereskedő, aki európai útján Pestet is meglátogatta. Mivel portu-
gálon kívül más nyelven nem beszél, nagy örömtnel fogadta az elegám szállodában 
a kedves fiatal pár közeledését, akik portugálul is tudtak valami keveset, de 
azonkívül sok más nyelven is beszéltek s szívesen elkísérték mindenfelé. Szárma-
zásukról, körülményeikről nem tud semmit, nem is érdeklődött, örült, hogy ilyen 
kellemes társaságot talált. Délután megkérték, hogy segítsen nekik egy kis tréfa 
megrendezésében. Előre nem is avatják be a részletekbe, mert akkor nem tudná 
elég jól játszani szerepét, mely egyébként csak abból áll, hogy elkíséri őket egy 
üzletbe, ott nyugodtan mosolyogva hallgatja civódásukat, « ha a nő kérdez tőle 
valamit, azt feleli: oui (igen — franciául), ha pedig a férfi, akkor energikusan 
non-t mond (nem). Azután ők majd elmennek., a bácsi csak várjon rájuk türelem-
mel s mikor visszajönnek, hozzák a tréfa többi szereplőit. 

A rendőrség először nem hitt a portugál úr naivitásában, mellyel mindéit 
elhitte a szélhámosoknak, de mikor annak minden egyéb állítása igazolást nyert, 
kénytelenek voltak őt elbocsátani, 

— A fiatal pár nem is lakott a szállodában. 

uttt 



MEGFEJTÉSEK 
az 1930. 61. számból: 

Ráér egy órára? Nagykeresztrejtvény 
(142—143) : (138): 

HA IKVANTAEL 
INDRA E LTD 
PE ASPASIA 
PT0MA INOK H 
OH PB DV INA 
KORA I E A ÉT 
RN M ERRE 0 
A SPARTACUS 
TANÚ OHNET 
EMOLL A TAR 
SABIN LO SO 

CLAUD IOMONTEVERD I 
AD SP IC IUM ELADO H 
M S E S I ST LEADO BP 
PIA Z CE LE DO AAR 
OTTO A TEVE NÉVRE 
SAT IN NEVETŐ SA IS 
A N I S LEVELEZŐ T S 
N IS K E V E I ILA AZ 
TA VÉLE É A K E L E T I 
0 LÉPŐ TRO ELT TO 
V ISZ BALLA ő S IN 

R IODE JANE IRO NUS I 
ÉVN LAR L ART O Z 
SO HEV IT ENVER AM 
Z I TOT J YOS ARU 
VONO R O K O K O S T I L U S 
ÉRT S NÉGUS ÜLÉS 
N I ATÉ PAP OLOL C 
YOGHURT R EDEN CA 
TN ORT 0 IVET IOP 
A 0 M E G K E V E R ADN I 
REDŐ M A T R Ó Z AZEST 
SZ IN 1 SARK S CATO 
AIN ZK TE SAT DAL 
SS R O M E O ROMA I BI 
A TURAN SOKOLDALÚ 
G U T T A C A V A T L A P I D E M 

Napsugár (140): 
G OMN IA ÁBRA 

A B O L D O G S A G A F G 
SZERV NAPLO IA 
ALJAS R E D S T A R 

OMLADÉK HATÓT 
R I SATAN SALAK 
BAD SAROS ILLE 
INAK LOV IK ASZ 
SALAK SEKEL AD 
PIROS M E R E N G Ő 

CSATTAN TIMON 
su ÁTLAG NOTAR 
É G A R A V IRAGNAK 
VASS EVEZŐ R 

Hogyan lesz a »KOVA«-ból »RÁNT«?: Kova, 
Koma, Roma, Rona, Ront, Ránt. 

GÖRBE HÍRADÓ. 
SOLNES ÉPÍTŐMESTER bukásáva l megindult 

n MODERN IDŐK legnevezetesebb POKOLI 
SZÍNJÁTÉK-a, melyben először használtak GÁZ-
TÁMADÁS-t, melytől F É L E L E M fogta el TARAS 
BULYBÁ-t, k i a RONINOK KINCSÉ-vei menekült 
és a F E L T É T E L E S MEGÁLLÓ-nál bement az 
A R AN YPÁVÁ-ba, hol AZ ÖRDÖG CIMBORA JA-
val elmulatta (pénz helyett) az ARANYHAL pik-
kelyeit ni tg ERZSÉBET, AZ E L É R H E T E T L E N 
ASSZONY az UDVARI PÁHOLY-ban kacérkodott 
A DOKTOR ÜR-ral, ki ESŐ UTAN KÖPÖNYEG-
ben «sétált a SZERELMES VÁROS utcáin és DR. 
K E R E K E S MÁRIA HAVI 200 FIX-böl TÁRSAS-
JÁTÉKOT vásárolt a MESEÁRUHAZ-ban, hogy 
A VIRÁGZÓ ASSZONY TYÚKFARM-jában bebi-
zonyítsa. mennyire ÁRTATLAN A FELESÉGEM, 
nóivá a HÁROM SÁRKÁNY miatt kitört a ZIVA-
TAR KEMENESPUSZTÁN és ZIEGFELD, A 
NŐK KIRALY-ánaik sikerült a SZÖKTETÉS A 
S Z E R Á J B Ó L , SOK HŰHÓ EMMIÉRT után SAN 
FRANCISCO utcáin boldog KALIFORNIA CSÁ-
SZÁRA a HÁZASSÁG-han mégis ÉN VOLTAM 

BIKFIC TANÁR ŰR 
Szóösszetétel: Bot. Erdő. Rend. Lánc. Író. ó r a . 

Zsir = Berlioz. 

ÁLLANDÓ HETI JUTALMAM 
(Postán küldjük el.) 

DREHER MAUL luxuskeverék, diszdoboz: 
ROSENBERG MIKLÓSNÉ, Miskolc, Széchemyi-u. 4. 

HUNGARIA (ezelőtt Püspöki Uradalmi) 
borpince 1—1 palack Debrői hárslevelű, 
Nemes kadar és Galagonyás! bor: 

WEISZ STEFÁNIA, Bp., Szondy-u. 79. I I I . 86. 
1 lit. GSCHWINDT-féie AQUA VITAE: 
MEZEI GÁBOR, Bp., Hmiyadi-u. 48. 
RADIUS filmszínházba 2r~2 mozijegy: 
HERSKOV1CS BORISKA, Bp., Peterdy-u. 3. II . 82. 
LICHTMANN Hedvig, Bp., Jósika-u. 25. I I . lépcső 

III . 23. 
TURNLIGHT PALABA komplett zseb-

lámpa (Pála é» tsa, Váci-út 66): 
SÁROSSY JÓZSEF, Jotobágy falva. 
1 pár GFB arany virág harisnya: 
HAJDÜ MÁRIA, Bp., Albert-u. 138. 
3 palack 1 literes EGMA ürmös (vermouth): 
SCHRAMM MÁRIA, Bp., Lipót-körút 21, II. 7. 
1 kjt DUNA csemegekeverek: 
VIG J o Z S E F N É , Bp., Hungár ia -körű t 116, f. 6. 
Egy nagy doboz világhírű NIVEA crème: 
K.ATZ MARIA, Miskolc, Soltész Nagy K.-u. 22. 
Egy nagy doboz VALÉR ¥ pouder: 
MAY ZOLTANNÉ, Csopak. 
Krómozott karóracsat (ORAGYARJ: 
DR. MORVA Y GYŐZŐ, Bp., Zsigmond-u. 05. f. a. 
dr. Noseda OSMO púder: 
FELDMANN MÓRNÉ, Bakonyosernye. 
GE-VI la azsúros selyemharisnya: 
ÖZV. WOCZASEK (LAJOSNÉ, Bp., Mest«r-u. 9. 

ni. í. 
10 GLADIATOR Super Fine penge: 
HOROVITZ JÓZSEF, Heves. 
VELLESZ illatszertár (Vilmos császár-út 

47.) Marvel-Chipre, Tuft-wúder: 
KÖNCZEY BABA, Gödöllő, Ko&suth-út 65. 
BOON's kakaótküittniegesség, V» kg: 
KISS LAJOS, Bp.. Andrássy-üt 69. 
2 DIANA sósborszeszszappan és fogkrém: 
GREDINGE& PÁL, Putnok. 
2 nagv doboz SULFAMYL kénpúder: 
HORVÁTH MIK8ÁNÉ, Jánosháza, Pályaudvar . 
Dr. Noseda COLOSSAL szappan: 
HUBETZKY ÖDÖN, Tata. 

KÖNYVEKET NYERTEK: 
(VIDÉK és KÜLFÖLD) 

SMIL RÓZSI, Románia. 
ÖZV. HERCZEGH PÁLNÉ, Csehszlovákia. 
INACSOVSZlKY JÁNOS, Csehszlovákia. 
SZÁNTA Y THERESE, Strasbourg. 
SCHÖFFER GYÖRGYNÉ, Jugoszlávia . 
BESSENYEY KATÓ, Románia. 

REJTVÉNYÜZENET 
Az állandó heti jutalmakra pályázók beküldési 

határideje a Színházi Életnek az illető helyre 
érkezésétől számított 10 nap. 

R D R 
S Z E L V É N Y 

SZÍNHÁZI ELET színházi, film, irodalmi és művészeti szaklap, megjelenik minden héten. Kiadótulajdo-
nos: Színházi Elet r. t. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Erzsébet-körűt 7. Tel.: »1—419—00. Szín-
házi Élet Bolt, Erz36bet-kőrút 7. T.: 1—862—84, »1—4X9—50. Postatakarékpénztár csekkszámla: 41.856. 
Felelős szerkesztő és kiadó: I N C Z E S Á N D O R . Szerkesztő; L U K Á C S G Y U L A . 

Késiratokat, képeket, stb. nem őrzünk meg s nem adunk vissza més: akkor sem, ba arra bennünket 
külön felkérnek vagy visszportót küldenek. Nem vállalunk éTtük semmiféle felelősséget. 

HIRDETÉSEK millimétersora a szindarabban 80 f., más elhelyezésben 1P , páratlan oldalon 1.20 P (Auslands-
tarif P 1.20 pro mm-Zeile). FÖBIZOMÁNYOSOK : Administration und Redaktion für Oesterreich: Paul 
Pereszlényi (Verantwortlicher Redakteur), Wien, IL Sterneckplatz 11. Telephon: R. 46—580 — Románia: 
Slova Oradea-Nagwárnd. Csehszlovákia: Novitas, Pozsony-Bratislav«. Jugoszlávia: Avala. Beográd. 

(MINDEN KIFIZETÉS ÉS ELŐFIZETÉS BIZOMÁNYOSAINKHOZ KÜLDENDŐ!) 
EGYES SZÁM ARA: Magyarország: 60 fillér. — Ausztria: 0.90 schilling. — Jugoszlávia: 10 dinár. 

— Csehszlovákia: 5 8K. — Románia: 20 leu. — Olaszország: 8 lira. — Anglia: 1 shilling. — Német-
ország: 6o pfennig. — Amerika: 25 cent. 

% ÉVI ELŐFIZETÉS: Magyarország: 6.50 pengő (félév: 12.50 pengő). — Ausztria: 9 schilling. — 
Jugoszlávia: 120 dinár. — Csehszlovákia; 60 «K. — Románia: 250 leu. — Olaszország: 35 Ura. — Anglia: 

10 shilling. — Németország: 6.50 aranymárka. — Amerika: 2.50 dollár. A többi országok; 10 pengő. 

ATHENAEUM NYOMDA RT.. BUDAPEST. Felelős nyomdavezető: KÁRPÁTI ANTAL 



a fe jbőr vérbőségét fokozza, a haj-

gyökere t bőséges t á p a n y a g g a l és 

a h iányzó v i taminokka l lát ja el . 

Orvos i kísérletek és körü l tek in tő 

é le t tan i v izsgá la tok e redménye a 

A haj éltetője 
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