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Párattan a világon a Á r a ö t l t t é ! 

J . s » à n l 

ingyenes biztosítása! 
A Friss Újság minden egyes o lvasóját , 
akár előfizető, aKár példányonkénti vásárló 

teljesen ingyen biztosítja 
mindenféle baleset esetére 
anélkül, hogy ezért egyetlen fillér ráfizetést 

vagy portőköltséget kérne! 
A Friss Újság ugyanis olvasói helyett befizeti a biztosítási 
díjat a biztosító társaságnak, amely 1000 pengós biztosí-
tási Kötvényt bocsájt a Friss Újság rendelkezésére. Mi 
ezeket a kötvényeket olvasóink nevére kiállítjuk és 
teljesen ingyen, portómentesen* 
ajándékba küldjük meg olvasóinknak 4 
Nincs még egy újság a világon, amely ilyen páratlan ked-
vezményt nyújtana olvasójának. Valóságos családvédö 
intézménnyé vált a Friss Újság balesetbiztosítási akciója, 
amely eddigi nyolcéves működése alatt már csaknem 
f é l m i l l i ó p e n g ő t f i z e t e t t k i 
a szerencsétlenül jár t olvasóinak vagy azok családtagjainak. 

1937-ben Is ingyen biztosítjuk 1000 pengdre 
minden olvasónkat mindenféle baleset esetére. 
As 1000 pengős ajándékkötvényünk elnyeréséhez szükséges 
/ • számú s z e l v é n y J a n u á r 3 - á n a 

v a s á r n a p i F r i s s Ú j s á g b a n J e l e n i k m e g . 
Vegye meg a Friss Újságot, hogy megszerezze 
1000 pengős kötvényünk ingyenes ajándékát ! 

FRISS UJSAG a kisemberek harcos napilapja! 
Vasárnap többszínnyomásu mellékleti Rengeteg hasznos rovat, 

tanácsadó, rádiómelléklet, apróhirdetések! 



Jöjjön veíünk a Riviérára! 
Társasutazás 1937 január 31—február 14-lg 

Nizza, Montecarlo, San Remo, Bordigherá 
PO O O . I I k l K é r j e n p r o s p e tust a S z í n h á z i Élet U t a z á s i 

U l i Irodájátc I, VII., E r z s é b e t - k ö r ú t 7. Tel . 1 -362 -84 

finit) 

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

a nap és virágok hazájabal Ne feledkezzünk meg s turistacsekkekről, 
hotel- és benzin-bónokról és az 5 0 — 7 0 % os vasúti árengedményekről. 

Vléwzük Szicíliát ! 
P A L E R M O 
az „Arany-Öböl" városa. Villa Iglea Grand Hotel. 
Világhírű nagyszálló, elbájoló fekvéssel a palermói öböl fciett. Nagy park, tenisz, golf, 

zenekar. — Szezón: decembertől májusig. 

X A O M M I N A 
San Domenico Palace Hotel. 

Egyetlen az egész világon a maga nemében. Legnagyobb kényelem, egy dominikánus kolostor 
szuggesztív légkörében. Elbűvölő kilátás a tengerre és az Etnára. 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. 
Felvilágosítást és képes prospektust ad az E N I T , Budapest, 
IV. kerület, Váci-utca 4. szám és a fontosabb Utazási Irodák. 

Amíg az egész európai kontinensen a köd, a havas eső és a hideg téli szél 
vette át az uralmat, az Adnia tündérMsasszonya, Abbazia felett most is kék az ég 
és vidámam süt a nap. Karácsonykor persze minden telve volt Abbaziában, a 
különvonatok, köztük számos pesti vonat is ontotta a tengerre és napfényre szomjas 
vendégeket. 

Abbazia jól felkészült a nagy téli idegen járásra, vidám mulats'ágok, kirán-
dulások és más szórakozási lehetőségek segítették a vendégeket a teljes kikap-
csolódáshoz, az ideális pihenéshez. 

De karácsony és az újév nem jelentik még az abbazáai téli szezón végét. Január 
havában is teljes dieziben és napsütötte várakozásban díszeleg a népszerű fürdőhely. 
Európa legjobb társasága ad egymásnak itt találkozót, de a magányt és egyedül-
létet kereső üdülőknek is ezernyi szépséget tartogat Abbazia, az iigazi Miss Adria. 
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Tudományos Naplót 
Jogi Naplót 
Orvosi Naplót 
Iparos és Kereskedő 

Naplót 
Tisztviselő Naplót 
Női Naplót 
Kis farmer Naplót 
Ifjúsági Naplót 
Gyermek Naplót 

T é c f i u a U , w&Mk, gyem*eUue,k, feluUkwek... 
toutdeukiueU ! 



XXVII . évfolyam Budapest, 1937. január 3—!)-ig 2. szám 

HONTHY HANNA 
Városi Színház: »Hulló falevél« (Foto Angeld) 

S Z Í N H Á Z I É L E T 
SZÍNHÁZI, FILM, IRODALMI É S M Ű V É S Z E T I S Z A K L A P 

SZERKESZTI s INCZE S Á N D O R 



Pest, az okos város 
Legyünk erre is büsz-

kék. Okosak vagyunk. Sőt. 
Ezen a téren is kezdünk 
világhírűek lenni. Van 
világhírű magyar barack, 
magyar író, magyar vízi-
póló, pesti Dunapart. És 
most már az is világhírű, 
hogy milyen okos város 
Budapest. Pesten élnek 
legjobban az emberek. Pá-
rizsban csak a külföldi 
mulat. Az idegenforgalom. 
Pesten az idegenforgalom 
alig tud jegyet kapni a 
színházba és moziba, előre 
kell asztalt rezervált at nia 
étterembe és lokálba, min-
dent megt öltenek a ben-
szülöttek. Pesten a pestiek 
mulatnak. A külföldi szo-
lidabb és takarékosabb. A 
pesti olyan elegáns és 
könnyelmű, mintha angol 
fontokkal utazott volna ide 
két hétre. 

Bécs, a szolid és kispol-
gári szomszédunk bámulva 
és irigyen nézi Pestet: mi-
ből él ez ilyen jólf Egy 
bécsi színpadi szerző me-
sélte nekem a Sacher ká-
véházban ezt a kis legen-
dát: azt mondják, hogy 
egész Budapesten összesen 
kétszáz pengő van. Es 
azért élnek az emberek 
ilyen nagyszerűen, mert 
ez a kétszáz pegő minden-
nap másvalakinél van ... 

Bécsi kollégám nevetett, 
aztán elkomolyodva zseb-
retette a kockacukrot, 
amit megspórolt a fekete-
kávéjából. Aztán elgon-
dolkozva mondta: 

— Végeredményben iga-
zuk van a pestieknek. Az 
ember egyszer él! ... (Ne 
csodálkozzunk ezeyi a böl-
csességen, bécsi kollégám 
főleg operett-librettókat 
ír!) Az ember ne feküdjön 
le addig, amíg az elmúlt 
napból nem volt valami 

öröme!.. . Ezt maguk tud-
ják ... Hiába! ... Budapest 
okos város!... 

Szegény, okos Buda-
pest! ... Istenem, ha any-
nyi pénze lenne, hogy 
olyan jól élhessen, amilyen 
jól él!... 

CL ô/zexaâ, a pxetnie* 
é&a kaivza 

A szerző ott áll a ku-
lisszák mögött frakkban és 
izgalomban. Y agy az, igaz-
gatósági páholy sarkában 
lapul meg sápadtan. Vagy 
a társalgóban cigaretta-
ziik reszkető kézsífcl. Egy 
epiziódista, akit ezen a 
premieren semmi felelős-
ség nem tèrhel, vicceket 
mesél neki. ö közbon arra 
gondol, hogy mégis azt a 
másik témáját kellett vol-
na megírnia, abban nem 
volt semmi veszély, semmi 
probléma, egyszerű kás 
történet egy gépírólány-
ról, akit a vezérigazgató... 
persze, bogy ezt kellett 
volna . . . na, most már 
mindegy, már nem lehet 
segíteni, felment a füg-
göny . . . 

A d szlet tapsot kap. 
Remek. Ez ki.ssit felmele-
gíti a hangulatot. Szünet, 
csönd. Nem baj, ez csak 
expozíció. Kicsit rövidebb 
lehetne. Nem baj. A női 
Jószereplő tapsot kap, mi-
kor belép. Ez ugyan nem 
a darabnak szól, de mind-
egy. Ami taps az én da-
rabomban van, az az 
enyém! — gondolja a szer-
ző. A férfifőszereplő is 
tapsot kap. Aztán csönd. 
Egy kis nevetés. Aztán va-
lamivel nagyobb nevetés. 
A férfi főszereplő el. Taps. 
Lemegy a függöny. Taps. 
A függönyt felhúzzák. 
Taps. Szereplőik meghajol-
nak. Taps. Szerző is meg-

hajol Taps. Hátra jön egy 
szereplő mamája, egy sze-
replőnő két vőlegénye, és 
még páran. Lelkesen gra-
tulálnak a szerzőnek. Ke-
inek. Száz előadás! 

í g y megy le három fel-
vonás. Aztán premier-
bankett. Hál' Istennek, si-
ker van! Gratulálok, gra-
tulálok! . . . Ügy-e, milyen 
jó, hogy azt ai jelenetet 
kihagytuk? . . . Ügy-e, mi-
lyen jó, hogy Terit vettük 
a főszerepre ? . . . Minden 
nagyszerű! 

Ës ez minden premieren 
így van,! Ha csak nincs 
direkt botrány. De azt hi-
szem, az még nem fordult 
elő. 

Kedves kollégáim, a pre-
miertől nem kell félni. A 
pTeimieren nem dől el 
semmi. A premieren siker 
van. 

Tetszenek talán ismerni 
a lengyel hegedűművész 
berlini történetét... Nemi. . 
Gyönyörű!. . . A történet 
címe : Aki benne van, 
nem tudja! 

A hegedűművésznek első 
koncertje volt Berlinben. 
Rettenetesen izgatott volt 
ő is és a barátai is. Az 
összes berlini lengyelek. 
Megbeszélték, mind kivo-
nulnak a koncertre. Utána 
együtt vacsoráznak! Hol 
legyen a vacsora? A mű-
vész izgatottan mondta: 

— Hát, gyerekek . . . ha 
nagy siker lesz, akikor az 
Adionban találkozunk. 
Ha . . . Isten őrizz . . . nincs 
s iker . . . beülünk a Kern-
pinsiky kávéházba! . . . 

A koncert lezajlott. Utá-
na a lengyelek bevonultak 
a Kempinszky kávéházba 
és várták a hegedűmű-
vészt. Reggelig vártáik, 
hi'ába. A hegedűművész 
ott ült frakkban és telje-
sen egyedül az Adionban! 

. . . Szóval . azt akarom 



mondani, hogy nem a pre-
mieren dől el. A premier 
utáni második, hétfőni Ak-
kor minden, (kiderül. Ak-
kor kellene a szerzőnek 
sápadtan és izgatottan, 
frakkba öltözve odaállni 
a ikassza elé. És megha-
jolni a közönségnek. Kü-
lön-külön mindeníkinek, 
aki jegyet vesz. 

Színházi emberek 
Van egy kis elméletem. 
Sok évig figyeltem a 

kulisszák mögött, igazga-
tósági irodákban, prima-
donnaöltözőkben »a szín-
házi embera-t, sok ellen-
őrző kísérletet végeztem, 
míg végre nyilvánosság 
elé merek állni ezzel az 
elmélettel. Röviden a kö-
vetkező: mi, kérem, bolon-
dok vagyunk! 

A »privát ember« erről 
nem tud, nem veszi észre, 
így rendes érintkezésben 
nem is lehet észrevenni. 
Kedves, kellemes bolon-
dok a színháziak, minden-
ről lehet velük beszélni, 
sőt mindent jobban tud-
nak, a jó újságírók min-
den iránt érdeklődő intel-
ligenciájával. Es közben 
bolondok. À díszletmun-
kás is, aki a premieren 
kabalából leköpi a szerző 
frakkját, a színész, aki azt 
hiszi, forradalom fog ki-
törni, ha a neve a| máso-
dik helyre kerül a plaká-
ton, az igazgató is, aki 
komoly vállalkozónak kép-
zeli magát, pedig olyan 
színes papírcédulákat árul, 
amelyek összértéke esti 
nyolc óra előtt 3—d—6 
ezer pengő, nyolc óra titán 
egy fillért sem ér, a szer-
ző is, aki elhiszi az orra 
előtt készülő kommünikék-
nek, hogy ő világhírű, 
nagy író. 

A szerző legtöbbször bo-
londnak születik. Az igaz-
gató valami elfajult kár-
tyás-természet. A színész 
normálisnak születik, őt 
lassan, szisztematikusan 
nevelik bolondnak. A szí-
niiskolában. 

A színiiskolába beirat-
kozik a józan, normális 
11—15 éves gyerek. Ott 
egy komoly úr, vagy 
hölgy azt mondja neki: te 
uralkodó vagy, akinek az 
életére törnek. Kiálts az 

összeesküvőkre: boruljatok 
térdre előttem! ... Még 
nem jó!... Fenségeseb-
ben ... de egy kicsit ha-
lálfélelemmel is!... Na 
most! ... Koldus vayy, fé-
lig megfagyva az utca-
sarkon ... stb. 

És ez így megy négy 
évig. 

Négy év után a gyer-
mek kap egy bizonyít-
ványt. Kész színész. Szer-
ződtethetik a színházak. 
Rendben van. Bolond 
lett!... 

... Hát persze ... saj-
nos! .... vannak köztük 
szimulánsok is! 

A táifui* 
Amgolnyelvű újévi üd-

vözlet hevert a * színigaz-
gató íróasztalán. Lenigyel 
Menyhért küldte Holly-
woodból. 

— Hogy van Meny.us? 
— Remeikül!... 
Aztán egy darabig róla 

beszélgettünk. Egy ne-
gyed óra múlva már itt 
tartottunk: 

— Tudod te, hogy szüle-
tett a Tájfun! 

Nem tudtam. Elmondta. 
Remélem, önök se tudják, 
hát én is elmondom. 

Lengyel Menyhért 'kiuta-
zott Berlinbe. Egy szót se 
tudott németül, napokig 
ült otthon a nagy, idegen 
Városban és kinézett az 
ablakon. Egyszer csak azt 
l á t t a . . . milyen, furcsa és 
i zgalmas! . . . a szemközti 
kapun kilép egy kínjai. 
Körülnéz, aztán elsiet 
(mintha egy kicsit a fal-
hoz lapulna!) és elvész a 
tömegben. Mi ez! Figyelni 
kezdte a házat. Megint 
egy kínai siet be a ka-
pun. Aztán' megint egy!... 
Aztán egy kínai nő , . . 
Különöri! . . . Es másnap 
ugyanez! . . . Megdöbbentő 
felfedezés! . . . Mi készül 
itt? . . . A titokzatos ke-
let! . . . — gondoHa. A 
sárga f a j ! . . . összeeskü-
vés! . . . Egyszer meg akart 
kérdezni valakit az utcán, 
hogy mi ez a ház. De 
nem tudott németül. Sze-
gyeit dadogva leszólítani 
egy járókelőt . . . Es kü-
lönben is . . . erről egész 
biztos, hogy senki se tud. 

osaik ő ! . . . A kínaiak jön-
nek-mennek a kapun, ti-
tokzatosan, mosolyogva. . . 
és hallgatoak, .mint a sír!... 

És akkor kezdte el írni 
Lengyel Menyhért a Táj-
funt. A titokzatos keleti 
ember furcsa, fülledt drá-
máját. 

És két hónap múlva 
tudta meg »a titokzatos 
sárga ház« titkát: a ház 
Kína berlini követségének 
a palotája volt! 

I s tenem! . . . hány re-
mekmű és hány világsiker 
születhetett már abból, 
hogy egy író félreértette 
az életet 1 

Az elnök úr a Szajnaparton 
Egy kis képet találtam 

a karácsonyi mellékletek 
képtengerében. Heltai Je-
nőt ábrázolja a kép, Pá-
rizsban, a Szajna partján, 
egy kis könyvesbódé előtt. 

Nekem ez a kis kép tet-
szett legjobban az össze* 
karácsonyi képek közül. 

Pedig Windsor hercege 
is megengedte a fotóripor-
tereknek, hogy lefényké-
pezzék, Franco tábornokot 
is láttáim spanyol sebesül-
tek közt, láttam német 
tankot, angol torpedórom-
bolót, olasz bombavetőt és 
nekem mégis ez tetszett 
legjobban. Nem adtam 
volna egy missis Simpson 
fotográfiáért se! Ügy örül-
tem neki. 

Először örültem, hogy 
még megvannak ezek az 
öreg könyvesbódék a 
Szajna partján. Vájjon 
miből é'nek? Párizs vigyáz 
rájuk. Párizs semmit sem 
hagy elveszni, aminek tör-
ténelme, íze, romantikája 
van. (Párizsban a mi Pil-
vax kávéházunk évszáza-
dok múlva is ugyanott és 
ugyanúgy állna, mint 1848 
március 15-én!) Talán 
szubvencionálja Párizs eze-
ket a bódékat. 

Es valami égi kultusz-
minisztérium intézi, hogy 
annak a pár békéslelkű 
embernek, aki még szeret 
sárga, poros könyvek közt 
kutatni ritka és finom 
csemegéket, legyen ideje., 
pénze és nyugalma elsé-
tálni néha ide a Szajna-
partra. 

Isten éltesse, Elnök úr! 
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Régi szokás, hogy a Vígszínház bácsi. Továbbá valami kis tévedés 
minden karácsonykor gyermek- folytán, az előadást nem délután 
előadással kedveskedik a kicsi- tartották meg, hanem este. Ettől 
nyeknek. Idei ifjúsági darabju- eltekintve, a mű pontosan megfelel 
kat, a változatosság kedvéért, nem. céljának, azaz a serdületlenebb 
Lakner bácsi írta, hanem Földes ifjúság épülésének és szórakozta-

tásának. Miről is szól 
a mese? Nem elvará-
zsolt hercegnőről, tün-
dérről, királyfiról, bo-
szorkányról, óriásról, 
hanem a Hozományról, 
mely Hozomány, édes 
kis gyermekeim, éppen 
olyan mesebeli jelen-
ség napjainkban, mint 
fentemlített tündérek 
és óriások. Ügy hív-
ják Földes bácsi mese-
játékát, hogy »Nem 
adok hozományt.« No 
de azért ne féljetek, 
ne sírjatok kicsikéim, 
a bácsi jószívű és ad. 
Sőt ötvenezret ad... 
Sok pénz az kérem 
alássan. Nosza Gyuri, 
Pista, Hugóka, Aran-
ka számítsátok ki 
gyorsan, ha az édes-
papa ötvenezret ad, a 
drága kis, ici-pici 
lányával, mennyi ka-
matot hoz ez az ösz-
szeg évenként? Mit? 
Nem tudjátok? Ezért 
fizetem értetek a drá-
ga tandíjat? Na meg-

ALBERT: Attól félek, hogy 
egyszeresek te is kirepülsz 
innen. 

Somlay Artúr és 
Makay Margit 

Vígszínház; »Nem adok 
hozományt« 

(László foto) 



két szép kislánya, Ibiké és Valika. 
A kis lányok mamája rég meg-
halt és mama helyett a mamájuk 
nővére, az aranyszívű Amália néni 
nevelte őket. Hát egy szép week-
enden Ibiké és Valika kirándultak 
Korányba és ahogy ott javában 
week-endeztek, találkoztak két szép 
daliás fiaitalemberrel, névszerint 
Györggyel és Péterrel. Kapta ma-
gát Ibiké és. beleszeretett György-
be, Valika meg ugyancsak kapta 
magát és Péterbe szeretett. A fiúk 
viszont, legalább is úgy mondja 
Földes bácsi, aki valószínűleg pon-

— Gyuri megszerzi a t zenöt 
ezer pengőt és akkor végre 
te is férjhezmehetsz. 

Étsy Emilia és 
Váry Gyöngyi 

Vígszínház: »Nem adok 
hozományt« 

álljatok! Most bünteté-
sül elmondom nektek a 
»Nem adok hoozmányt« 
tartalmút elejétől vé-
gig. Hát élt egyszer 
valahol az Uj-Lipót-
város nevű Meseország-
ban egy szigorú, gaz-
dag, építési vállalkozó 
bácsi, akit Fehér Al-
bert bácsinak hívtak. 
Volt ennek a bácsinak 

IBI: ígérd meg, hogy soha 
többé nem fogtok pénzről be-
szélni. 

ölyvedy Zsófi és 
Ráday Imre 

Vígszínház; »Nem adok 
hozományt« 

(László fotók) 



VAU; Most megyek a papához és elintézem a mi dol-
gunkat is. 

Perényi László és Szombathelyi Blanka 
Vigszinh&z: »Nem adok hozományt« 

tosabban van értesül-
ve, mint mi. Egyszóval 
György és Péter haza-
kísérték Ibikét és. 
Valikát és — ahogy 
mondani szokás — elő-
nyös benyomást tet-
tek a családra. Fehér 
bácsi és Amália néni 
percek alatt megfőzet-
tek és semmi akadálya 
nem lett volna a há-
zasságnak, de... Fü-
leljetek gyerekek, mert 
itt kezdődik az izgal-
mas, és poétikus bo-
nyodalom. A két dalia, 
György és Péter, sze-
gények voltak mint a 
templom egérkéi. Nem 
volt azoknak egy va-
suk, egy gombjuk, 
egyetlen — mondjuk 
— fehérneműjük sem. 
Volt viszont egy ma-
májuk megegyférjhez-
adandó nővérük és 
azon ambíciójuk, hogy 
rádióüzletet alapítsa-
nak. E célból ötven-
ezer pengőre volt szük-
ségük a fiúknak. Else 

V A U : Nom értem, miért akarja apa elvenni tőlünk; ezt a szép estét? 
Perényi, Szombathelyi Blanka, Makay Margit, Ráday, ölyvedy Zsófi 

Vícrc7 ínhA7 ' „HnV h n*n,m á n v i 1« ( L á s z l ó f o t o i 



pillantásra azt hittük 
volna, hogy Fehér bá-
csi úgy teszi le az öt-
venezret a ház aszta-
lára, mint a pinty. 
Nem így történt. Ma-
napság még a pintyek 
se szurkolnak le öt-
venezret. Fehér bá-
tyánk pláne óvatos 
ember volt. Azt mond-
ta, ő nem ad csak 
huszonötezret. Azt se 
hozományul, hanem 
üzleti befektetésül. 
Hogy aszongya vagy 
sikerül Györgynek és 
Péternek fél év alatt 
az üzletet felvirágoz-
tatniok és, akkor tes-
sék Ibiké és Valika 
keze. Vagy vesszen a 
huszonötezer, de ma-
radjon meg Ibiké és 
Valika. A második fel-
vonás második fele te-
hát uz ötvenezer kö-
rül hullámzik. Elé-
gedjenekye meg a fiúk 
huszonöttel és a szere-
lemmel — vagy menje-
nek világgá ötvenezres 

FERI: Azt ígérte, hogy ha mind a két lányt férjhezadts 
akkor hozzám jön feleségül. 

Makay Margit és Vértes Lajos 
Vígszínház: »Nem adok hozományt! 

COUS BÁCSI: No fiúk, most aztán munkához, hogy jó legyen a felévi mérleg. 
Makay Margit, Szombathelyi Blanka, Petényi, Kabos, Ráday 

Vígszínház: »Nem adok hozományt!« * (László fotók) 



TORDAYNÊ: Egy férfi sem érdemli meg, hogy szeressék. 
Bihari Nándor és Lendvay Márta 

Bethien-téri Színház: »Csak játék» «»tAiri 

ANNA: Ugy-e, most gonosznak tart? 
Tarnóczay Anna és Hollós Melitta 

Bethlen-téri Szính&z: »Csak játék« 

menyasszonyt keresnif 
A most következő ta-
nulság — édes kisde-
deim — nagyon meg-
szívlelendő. Véssétek 
szívecskéitekbe alapo-
san. A fiúk úgy hatá-
roztak, hogy jobb hu-
szonötezer a kézbe, 
mint ötvenezer a ház-
tetőn. Ezen a bölcs és 
morális tételen fordul 
aztán az egész darab. 
Mert ugyebár szükség-
telen mondanunk, 
hogy a fiúk vállalata 
ragyogóan sikerült és 
a harmadik felvonás 
már csak egy hosszú 
zavartalan boldogság. 
Férjhezmennek Ibi, 
Vali, a fiúk nővére> 
sőt még az aranyszívű 
Amália néni is. * 



ANNA: Gyűlölsz? 
SÁNDOR: Hogy gyűlölnélek? Csak azt lehat gyűlölni, akii nagyon szwrettünk! 

Tarnócsay Anna és Lázár Tihamér 
Bethlen-téri Színház; »Csak játék« (Angelo foto) 



ETTA: Kutyukám, no idege-
síts örökké. 

Bánhidy László, Hámos 
Emmi, Havas József 

Bethlen-téri Színház: 
»Csak játék« 

(Angelo fotók) 

Még meg kell jegyeznünk a da-
rabnak egyetlen kis hibáját, A 
leánykák ott kinn a Horányi week-
enden vidáman és. zavartalanul csó-
kolództak a fiúkkal. Ellenben attól 
a pillanattól fogva, hogy eldör-
dült az eljegyzés, Amália néni 
kijelentette, hogy a fiatalok most 

hat hónapra csak egyszer heten-
ként találkozhatnak és azalatt is 
csókolódzás szünetel. Hogy értsük 
ezt Földes bácsi? Csókolódzni 
csak weckenden szabad, jegyesek-
nek nem? Ejnye, ejnye... Az elő-
adás erősségei Makai Margit né-
ni, Szombathelyi Blanka és öly-

vedy Zsófi nagynénik, 
Somlai, Ráday, Kabos 
és Perényi bácsik, akik 
mindent megtesznek a 
kicsinyek mulattatásá-
ra. Ölyvedi néniről, aki 
új jövevény és nagyon 
kedves, majd akkor 
mondunk komoly vé-
leményt, ha felnőtt da-
rabban látjuk. Mese, 
mese meskete — itt a 
vége fuss el véle... 
Akinek nem inge ne 
vegye magára, mi sem 
vesszük. 

A Bet Ment éri Szín-
ház fiatal szerzőt ava-
tott karácsonykor: Ba-
logh Lászlót. A da-
rab címe: »Csak já-
ték.« Maradjunk eny-
nyïben. A főszereplő 
Tarnóczay Anna min-
den dicséretet megér-
demel. 



ÉVVÈGI BIZONYÍTVÁNY 
Kronosz apó karszékben ült 
S az újszülött év arcát mosta, 
Ezerkilencszázharmindhat 
A bizonyítványt hazahozta. 

Ezerkilencszázharminchét 
Pólyában mosolygott, az édes 
Lássuk csak, szólt a vén Kronosz, ! 

»Magaviselet: — szörnyű — négye»!« 

Fejet csóváltak erre már 
A vén nagynénik is, a Párkák, 
»Papa, jó voltam, szólt az év, 
A bajt a spanyolok csinálták...« 

»Én mindig jót akartam hozni 
Es boldog csöndet minden napnak, 
De kérlek, tehetek én róla, 
Ha a spanyolok lármát csaptak 1« 

Most ráncok szöktek vén Kronosz 
Tar homlokára hirtelen, 
»Hát ez mit — szólott bosszúsan 
Földrajzból is elégtelen?« 

Kilendült csontos két keze 
Es a pofonok egymást érték. 
»Az volt a baj, hogy Afrikában 
Megváltozott a régi térkép!« 

»Ez a folt itt már másszínű, 
Nem királyság, csak olasz gyar-

[mat. . 
Ezerkilencszázharminchat 
Zokogva nekidűlt a fainak. 

»Vigyázz! — mondotta vén Kronosz 
Az én türelmem szintén véges, 
Lás&ukr-hogy állsz a többi tárgyiból? 
1me, közgazdaságtan: négyes!« 

»Papa, én nem tehetek róla, 
összeültem a Schacht fiával, 
Bármit csináltam: hasztalan! 
Nem bírtam az antarkiával.« 

Most Kronosz lassan felderült, 
Ragyogott homlokának orma: 
»No végre, itt egy egyest látok 
Vájjon mi lehet? Persze, torna!« 

»Igen apám, szólott az év, 
Bár dicsekedni nem szokásom, 
De tényleg pompásan vizsgáztam 
A lezajlott olimpiászon.« 

Most mosolygott az ősz Kromosz 
S a Párkák is, a három dáma, 
»Hát ez az 1 itt mit jelent? 
Mulasztott óráinak száma.« 

Az ó-év szintén földerült, 
Ilyen nevethetnékje rég volt, 
»Sőt egy napot még rá is adtam, 
Mivelhogy éppen szökőév volt.« 

De ha nincs ott a végső passzus, 
Mégse megy el az ó-év élve, 
Ám ott állt, hogy nem ismétlésre, 
Csak javításra van ítélve. 

a UMiO 



Tízezer I M fett R ü Marika 
a siker érdi 

Minden valamirevaló filmsztárnak 
megvan a magra specialitása: Anny 
Ondra lehetőleg minden filmjében bű-
vészkedik egy kissé, Kokk Marika pedig 
táncol. Az UFA matematikusai szerint 
Marika legújabb filmjében, a. »Drága 
kinesema-ben, amelyet pesti vendégsze-
replése előtt fejezett be, legalább tíz-
ezer tánclépést produkált. Tény, bogy 
egyszerűen végiigtáncolja a filmet. Leg-
hatásosabb számú az, amikor íiz egyik 
jelenetben megszólal a rádió. Holland 
tánczenét közvetít é» a hangszóróból 
kiugrik egy holland menyecske, aki tán-
colni kezd. A hollandi hölgy természe-
tesen Bökik Marika. Miután a pesti kö-
zönségnek még nem volt alkalma látni 
a filmet, megkértük a primadonnát, 
hogy mutassa be képejkben új film-tánc-
számait a Színházi Élet olvasóinak. 
Rökk Marika engedett a kérésnek. Itt 
következnék a »Drága kincsem« táncai 
képebben. 



Rökk Marika frakkos, ci-
linderes tánca ú] filmjé-
ben, a »Drága kincsem«-

ben 
(Ufa fotók) 



I P a j o b n a í ̂ uzAxíó-
J & e i X j c u m o é H c t 

a'L a k u t operottmérgezésröl — az »Úrilány szobát keres«- röi — egy 
rosszul tapsoló úr ró l — arról , hogy mi t t anu l t Zilaihy I r é n Pár izsban 
— a »Hulló falevél«-ről — Zerkovitz muzs iká já ró l — Békeffyrő l min t 

»kiválogatóról« és Vadnai ró l a kabarészerzőről 

Akut operettmérgezésem van. Ez budapesti színházakban töltötték, 
egy ú j bete&ség, melynek virusa az En, aJki tiz nap alatt öt operettnek 
ember fülén és szemén keresztül tá- húsz felvonását élveztem végig, sú-
madja meg a szervezetet és velem lyos fertőzésben szenvedek, otthon 
együtt sokan megkapták, akik a ka- ilyeneket mondok a mindenesnek Î 
rácsonyi ünnepeket Tirol helyett a — ó szépséges donna, hát tavasz 

nem jön már sohasem"? 
— és feleségemmel foly-
tatott sablonos vitáimat 
ötpercenként félbeszakí-
tom, hogy vele minden 
ok nélkül egy duettet 
énekeljek, sőt késeibb 
táncoljak, melynek >a vé-
gén megpróbálkozom n 
szaltóval is, de tekintve 
testsúlyomat, minden 
esetben hasraesem. Teg-
nap, mikor hazajöttem, 
az előszobában megpil-
lantottam, öreg mosó-
nőnket, akit »ah, gróf-
nőm, ön itt?« felkiáltás-
sal üdvözöltem és min-
denáron rá alkartami be-
szélni, hogy velem egy 
buja tangót lejtsen. A 
gyorsan előhivott házi-
orvos először jegesboro-
gatást rendelt, mikor az 
nem használt, {kezembe 
nyomta Thomas Mama 
»József trilógiáját«, 
amitől egy kissé meg-
nyugodtam. 

KLÁRI: Mitől rúgott be? 
MOHÁCS: Kecskeméti ba-

racktól. 
Zilahy Irén és Gaál Sándor 

Kamara Színház; 
»Űrilány szobát keres« 

(Foto Angelo) 



KLÁRI: »Fáj a szív, hogyha az álma a porba hull«. 
Zilahy Irén és Delly Ferenc 

Kamara Színház: »Ürilány szobát keres« 

A Kamara Színházban 
kitűnő operettet játsza-
niak. Az »Úrilány szobát 
keres« jó darab, remeik 
zene és briliáns előadás. 

Sajnos, mulatságomat 
ma j dmem sikerült el-
rontani a hátam mögött 
ülő úrinak, aki rosszul 
tapsolt. Nem tudom, is-
merik-e a »rosszul tap-
soló« közönség típusát? 
\re<m a tenyerek össze-
ütésiének hibás mecha-
nikus munkájáról ke-
sergek, hanem a helyről, 



a pillanatról, mikor az 
iilliető úr tapsolt. Ez a 
hely, ez a pillanat min-
dig és következetesein 
rosisz volt. Az angyali 
Zilahy I rén és a kitűnő 
Delly Ferenc legszebb, 
leghalkablb szerelmi je-
leneteinek kellős köze-
pébe aktkorákat tapsolt 
bele, hogy fülorvos le-
gyen a talpán, aki a 
dobhártyámat félévein 
belül rendibe hozza. Be-
letapsolt a hallatlan 
mulatságos Radó Sán-
dor legjobb viceeiibe, de 
tenyerei csüggedten 

DR.- LUKÁCS; Magára bi-
zonyítom, hogy házasságot 
tört és lecsuktatom. 
Iladó Sándor, Delly Ferenc, 

Hubay Zsenka 
Kamara Színház: 

»Úrilány szobát keres« 
(Foto Angelo) 

ILKA; Miért jöttéB ide al-
bérletbe lakni? 

KLÁRI: Azért, mert olyan 
függetlenül akarok élni, mint 
a többi diák. 

Haraszthy Mici és 
Zilahy Irén 

Kamara Színház: 
»Úrilány szobát keres« 

(Foto Angelo) 

lógtak, mikor az egész 
közönség viharzón tap-
solt a felvonás végén. 
Meg tudtam volna foj-
fcami. 

Tőle eltekintve pom-
pásain éreztem magam. 
A diaraJb s®ál egy úri-
lányról, aki szobát ke-



JOLÁN: Valaki utánam jött, 
talán egy detektív? 

Toronyi Imre és 
Kovács Kató 

Kamara Színház: 
»Ürllány szobát keres« 

(Foto Angelo) 

res és fér je t talál. Az 
úrilány Zilahy Irén. 

Zilahy Irén nagyon 
tetszett. A művészet ber-
keiből Párizs már sok 
embernek használt, de 
Zitahyval egyenesen 
csodát csinált. Brávó 
Zilahy és brávó Párizs! 
Belly Ferenc olyan sze-

relmes bonviván, hogy 
a windsori herceg órá-
kat vehetne tőle. Mit 
órákat! Eveke t ! . . . Alá-
húzott nagy egyest ér-
demel Radó Sándor. So-
ha ilyen jó nem volt. 
Es a többiek is mind. 
Toronyi, Gál Sándor, 
Pártos Gusztáv, Kovács 
Kató, Gellért Marika, 
Mindenki és minden na-
gyon jó volt és nagyon 
tetszett. 

Csak az a rosszul tap-
soló!? Hogy az a . . . 

* 

RÉVÉSZ: Jozefin, Jozefin, 
drága, mikor kapitulálna? 

Gellért Marika és 
Radó Sándor 

Kamara Színház: 
»Úrilány szobát keres« 

(Foto Angelo) 



Hatéves voltam és az 
Istennek sem akartam 
zongorázni tanulni. Jó 
szüleim már rég le-
mondtak arról, hcxgy be-
lőlem valaha is Pade-
rewskyt 'képezzenek és 
könyörgésük csupán 
csak ar ra szorítkozott; 
»Wtfitólhíh annyira ta-
u x f ö m t g , hogy le tudd 

• i ^ S n i a Zerkovitzot!« 
JEnnyire aztán meg is 
ll&nultam és azidcüben 
Éiem is tudtam elképzel-
toogy zongorán Zer-
aHfefeon kívül másít is 
leh|fcten játszani. 

Egljiitott eszemlbe, mi-
flppfeültem a Városi 
Színházba és meghall-
gat tam Zerkovitz Béla 
jubiláris operettjét, a 
»Hulló falevelet«. A ze-
nekar rázendített a nyi-
tányra, felcsendültek a 
régi melódiák, melyeket 
én sok-sok évvel ezelőtt 
egy u j j a l pötyögtettem 
a jó öreg »Geforfüder 
Stingl«-iinkön és a r ra 
gondoltam, hogy volt le-
hetséges, hogy a zene-
kar sok színes hangsze-
réin oly hosszú ideig 
mást is leihet játszani, 
mint »Zerkó« melódiáit. 

E sorotk írójának a fe-
hér papír felett egy pil-
lanat ra megáll a toliLa 
és tiszteleg. Tiszteleg a*z 
utcagyerek füttyének, a 
Weis cseléd halmis daná-
j ának , a cigány nótázá-
[sának, a szaxotfión rikol-
[tozáftánaik, a fülbemászó 

A-
Ljűe Álmodja a maitat, a mi 
mujltunkat: »Nagy árnya« kert 
közepében állott egy sötét 
platád« . . . 

Honthy Hanna és 
Kertész Gábor 

Városi Színház: 
»Hulló falevél« 

(Angelo foto) 



»Te csak az euyém lehetnél. 
Ha csak egy picit szeretnél . . .« 

Halmay Tibor és Fejes Teri 
Városi Színház: »Hulló falsvèl« (Angelo foto) 



Halmay Tibor és Fejes Teri 
7-ik képben a Vacuum Oá Company benzinkútjánál 

— Orulok, drágára, hogy olyan jól megy ma-
gának és olyan nagy forgalmat bonyolít le . . . 
Városi Színház: »Hulló falevél« 

Raffay Erzsi, Szakács Zoltán és 
Honthy Hanna íAncrnln foto! 

slágernek, ga&senhauernek Tiszteleg 
Zerkovitz Béla dallamainak, melyek-
nek a fényét nem tudta elkoptatni 
a gyomorbaj as kritikusok fanyar 
írása, a »képzett« muzisákusoík lenéző 
mosolya és a vicclapok gúnyos csip-
kelődései. 

Most hosszú ideiig hallgatott. Ha-
tározottan nem volt divatban. He-
lyére tülekedtek az újak, a divato-
sak, akik pontosan ott folytatták, 
ahol ő abbahagyta. De azért »Zerkót« 
nem feledtettük el. Csak éppen nem 
gondoltunk rá. Mint mikor az em-
ber gramofonozik és nem gondol 
Edisonra. 

Pá r nap óta megint tőle hangos a 
város. A hatéves kisfiúktól megint 
osak azt kérilk a szülőik: legalább 
annyira tanul j meg, hogy le tudd 
pötyögtetni a Zerkovitzot. 

Sorok írója melegen gratulál neki. 
Es jó egészséget kíván. Sikert nem. 
Mert Zerkovitznak sikert kívánni 
annyi, mintha Wedsz Fülöpnek pénzt 
kívánnánk, vagy Fordnak autót. 

* 



Furcsa érzésem volt, mikor beül-
tem a Pódium-kabaré ú j műsorához, 
hogy a látottakról ezeken a hasá-
bokon beszámoljak a tisztelt na-gy-
érdeműeknek. Tizenkét évig- csinál-
tam a ka'barét, írtam, játszottam, 
konferáltam, rendeztem, de soha 
sem néztem és főleg soha sem kriti-
záltam. Es épp ezért bo-
csánatot kérek, ha a 
mult jogán kissé elfo-
gult vagyok ezzel a mű-
fa j ja l szemiben. Tudom, 
mit jelent összehozni 
ilyen műsort, egy estén 
keresztül megállás nél-
kül mulat tatni és főleg 
kiválogatni azt a húsz 
darabot, amely hivatva 
van kitölteni a közön-
ségnek azt a három órá-
ját, melyet szórakozás-
ra szánt. En épp 'ezért 
Bêkeffi Lászlóban most 
nem dicsérem meg sem 
a ki tűnő írót, sem pe-
dig a ragyogó konfe-
ransziét, hanem kizáró-
lag a zseniális »kiválo-
gatott. A műsor minden 
kis darabja az igazi iro-
dalmi kabaré, sehol egy 

Várady Lajos, Komlós 
Vilmos és Kondor Ibolya 
Pódium: »Különös páciens« 

pillanatnyi törés, megállás a mu-
lattatásíban. Hallom, mióta kinyi-
tottak, miinden este telt házuk van. 
Nagyon megérdemlik. A műsorban 
előadnak egy Vadnai-darabot is. 
A kritikusok nagyon dicsérték. 
Ugyan most, miért állnék le velük 
vitatkozni? 

Kiss Manyi és Bêkeffi László 
Pódium; »A kártyás ember« 



A bécsi színházak karácsonyi nagyhete isi magyar sikerek jegyében zajlott le. A Deutsches 
Volkstheater Bus Fekete László »Jean« című új darabjának ősbemutatóját adta igen nagy tetszés 

mellett. 
A szerző és főszereplői: Egon von Jordan, Christi Mardayn, Bassermann Albert és Elfce, Hans 

Járay, Bus Fekete László 
(Foto Willinger) 

INTIM PISTA, hogy mi történt 
Bécsben a Deutsches Volbstheater 
magyar Uraufführungjánf 

— Evek óta nem fordult elő, hogy 
magyar darabot előbb Bécsben mu-
tassanak be és csak azután Buda-
pesten. Bus Fekete László »Jean« 
című új vígjátékát érte ez a kitün-
tetés. Az újdonság, mint azt a napi-
lapok már megírták, általános si-
kert aratott. 

— Nem az általános tudósításokra 
vagyunk kíváncsiak, hanem azt me-
sélje el, mi minden történt ezen a 
premieren? 

— Mintha csak egy divatos fut-
ballcsapat rándult volna az 
osztrák fővárosba, úgy megtelt a 

tribün, akarom mondani a nézőtér 
magyar drukkerekkel. A szünetben 
a foyerben sok magyar szót lehe-
tett hallani. Feltűnt a nézők között 
Darvas Lili pompázó elegánciában. 
fehér hermelinköpenyben. Paula 
Wesselyvel és annak férjével, Attila 
Hörbigerrel nézte végig az előadást 
és sokat tapsolt a szerzőnek. 

— Bus Feketét sokszor hívták a 
lámvák elé? 

— Annyiszor kellett hajlongania, 
hogy a végén felesége, a színházi 
körökben közkedvelt Marika fel is 
fúgta neki magyarul a színpadra: 
»Ne gyere ki többet, akárhogyan is 
hívnak/« Bus Fekete Lászlóné 
ugyanis azon ritka feleségek közé 
tartozik, akik szerényen bámulják 
az uruk sikerét és a premieren nem 
tapsolnának a világ mmden kin-
cséért. 

— Nem baj, az a fő, hogy a tö-
mea tapsolt. 

— De még mennyire! Nem is 
csoda, az író valóban pályafutásá-
nak legszebb darabját prezentálta. 



Az »Érettségi«, Fodor László pompás szín-
darabja »Matura« címen most kezdte meg 
bécsi diadalsorozatát a Theater in der Josef-

stadt-ban. 
A szerző és főszereplői: Sibylle Binder ós 

Anton Edthofer 
(Foto Willinger) 
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A pesti Opera nagysikerű vendégjátélka alkal-
mából Bayreuth város figyelmes vezetősége ezt 
a Rosenthal-porcell'án remekművet ajándé-
kozta Márkus Lászlónak, az Opera igazgató-

jának 

— Mesélje már el, miről szól ez a 
Jeanf 

• A darab Magyarországon ját-
szódik. A nemzet nagy politikusa a 
»great old man«, aki már négyszer 
ült a miniszterelnöki bársonyszék-
ben és tízszer cserélt miniszteri tár-
cát, éppen a választás izgalmas le-
folyását hallgatja a palotájában. 
Modern korban játszódik a darab 
és így természetes, hogy rádió közli 
világgá az eredményeket. Meglepe-
téssel hallja a miniszterelnök, hogy 
az egyik kerületben feltűnő nagy 
számban jöttek be a szocialisták és 
azon a listán, amelyen csak az 
fílső, vagy legfeljebb a második 
hely volt biztos, még a hatodik he-
lyen fekvő outsider is bejött a par-
lamentbe. Ez a váratlan jövevény 
nem más, mint Török János, a mi-
niszterelnök inasa. A komornyik 
családja fél évszázad óta szolgálja 
a miniszterelnököt és őseit. Érthető 
konsternációt kelt ez a mandátum. 
Bizonyosra veszik, hogy Jean, az 
inas otthagyja a szolgálati helyét. 

Ezzel szemben a választás után 
megjelenik, hogy tovább folytassa 
a szolgálatot. Egyszerűen kijelenti: 
ha egy ügyvédet, egy földbirtokost 
vagy egy újságírót megválasztanak 
képviselőnek, nem jut az eszébe, 
hogy elhagyja az igazi mesterségét, 
ő is tovább akarja folytatni a szol-
gálatot. 

— Ëz aztán igazán érdekes kez-
dés! 

— A bonyodalom még pompásab-
ban folytatódik. Jean nagyszerű 
politikussá fejlődik, de ugyanakkor 
egyre rosszabb inas lesz belőle. A 
parlamentben nagy sikereket arat 
és egy éles ellenzéki beszédében 
meg is buktatja a miniszterelnököt, 
kenyéradó gazdáját. Természetesen 
az ellentétek után nem maradhat a 
házban és el is bocsátják. Kezdő-
dik János életének igazi problé-
mája. A miniszterelnök lánya, aki 
maga is egy politikus-grófnak a fe-
lesége, már régen rokonszenvez a 
művelt és tehetséges inassal. Most 
azonban, amikor az ura valósággal 
kényszeríti rá, hogy a házában fo-
gadja az egykori komornyikot, nem 



ej 

Nem minden üti dideregnek az embereik decemberben. Catalina Isländern, ahol Biller Irán férjével 
tündéri spánielje nevében boldog 

szívesen látja vendégül Jánost és 
csak a, férje ígéreteinek engedve, 
igyekszik kedves lenni a self-
made maniiez. A darab feltűnően 
sok kedves és megható jelenetei kö-
zött talán az a legértékesebb, ami-
kor az asszony valóban »túlkedves« 
a család régi inasához. No de ne 
meséljük el az összes finom poénto-
kat, mert nem marad számukra 
meglepetés, majd ha Budapesten is 
játsszák a darabot. 

— Még csak azt árulja el, hogy 
happy enddel végződik a vígjátékf 

— Nobilis befejezés tesz pontot a 
harmadik felvonás után. János 
nem tud választani a karrier és a 
szerelem között és ezért egy finom 
gesztussal mind a kettőről lemond. 
Kivándorol Ausztriába, hogy dol-
gozzon és hogy munkát adjon má-
soknak. 

— Köszönjük az előzetes ismerte-
tést, majd Budapesten mi is meg-
nézzük a darabot! Milyen újévi 
utazásokról tud? 

— Budapestre érkezett Henry 
Henigson hollywoodi filmvállal-
kozó, akinek a filmjeit esztendők 
óta játsszák Budapesten. Többek kö-
zött ő készítette »A jó tündér« film-

változatát, a híres Drakula-filme-
ket és sok mozi-grand guignolt. 

— Más utazásf 
— Roboz Imre San Remoba uta-

zott az ott üdülő Molnár Ferenc-
hez. Rá akarja bírni a világhírű 
írót, hogy most készülő darabját 
mielőbb fejezze be, hogy az még az 
idei szezonban színre kerülhessen a 
Vígszínházban. 

— Űjévi vendégünk? 
— Szilveszterre hazaérkezett Ber-

linből Tasnády Fekete Mária, a né-
met film nemrégen feltűnt magyar 
művésznője, aki most fejezte be 
egy nagy filmvígjáték felvételeit. 
Csak néhány napig maradt, mert 
rövidesen hozzálát harmadik Ufa-
filmjéhez. 

— Mit hallott, hogyan vált be a 
karácsony a színházi világban és a 
társaságban az ajándék szempont-
jából? 

— Az idei esztendő legötletesebb 
ajándékát Scitovszky Tiborné adta 
és Gombaszögi Frida kapta. Hatal-
mas modern üvegkalitka, benne 
négy értékes papagáj. Ez a ka-
litka nem egyszerű madár-lakóhely, 
hanem valóÉágos papagáj-pcágoda, 
madársztárok részére berendezve. 



Külön hálóhely van a kalickában, 
külön étkező, fürdő, hinták és egyéb 
szórakozások, nem is szólva arról, 
hogy az egész ibolyakék kővel van 
csempézve. A látványosság számba 
menő madárketrec lakói már meg-
békültek a ház kutyáival és nagy-
szerűen érzik magukat az új kör-
nyezetben. 

— Nem hallott valami jó újévi 
pletykát? 

— 1937 első színházi sportesemé-
nyé: Muráti Lili néhány nap múlva 
kicseréli vörös autóját, amelyről 
olyan sokat olvashattunk a leper-
gett esztendőben. Egy kis színválto-
zást jelent ez a csere a művésznő 
életében, mert a szép új kocsi 
drapszínű, sötétkék díszítéssel. A 
közlekedési rendőrök már jól is-
merték a »vörös bestiát«., ahogy 
Muráti kocsiját tréfásan nevezték 
és most majd meg kell hogy tanul-
ják az új autó színeit is. 

— Szerelmi pletykát nem hallott? 
— Arról beszélnek, hogy a világ-

hírű magyar operettszínésznő már 
a tavasszal férjhezmegy. Nem tar-
tozom ugyan az újévi jósok közé, 
de a jelek szerint nem ahhoz a vő-
legényjelölthöz, akivel emlegetik, 
hanem egy váratlan kérőhöz, aki 

különben maga is a legkitűnőbb 
partik közé soroztatik. 

—• Miután úgy hirtelenjében négy 
világhíres magyar operettprima-
donnáról tudunk, nem volna szíves 
egy kissé részletesebben beszélni 
az ügyrőlf 

— Talán majd a jövő héten, ad-
dig is találgassanak! 

— Ki pendlizik a legtöbbet szil-
veszterkor? 

— Egész váratlanul előtérbe ke-
rültek a prózai színészek. Így Mu-
ráti Lili és Bulla Elma lép fel az 
idén sok helyen. Természetesen 
számban nem tudnak konkurrálni 
a megszokott szilveszteri attrak-
ciókkal, akik közül az idén Fellegi 
Teri, Herczeg és Komlós (Hacsek 
és Sajó) Radó Sándor és Herendi 
Manci viszik el a pálmát. Több he-
lyen lép fel Pluhár, a rádió nép-
szerű bemondója is. 

— Maga csak tudja, Intim Pista: 
ön hol fogja tölteni a szilvesztert? 

— Pendlizhetnék én is bőségesen, 
de azt hiszem, hogy egyszer egy 
esztendőben mégis csak illik otthon 
maradni és így odahaza várom meg 
az új eszendői. Mégegyszer sok bol-
dogságot kívánok 1937-re! Kezeiket 
csókolom! 

90 

lakik, például nyár van, mint la mellékelt ábra mutatja. A primadonna úgy a maga, mint két 
újévet kiván a pestieknek. 



AZ 
OROSZ PARSIFAL 
Így nevezi Dobrowen, az Opera-

ház ikiváló vendégkarnagya Hovam-
csinát, Muszorgszki j érdekes és lé-
lekemelő operáját. A zeneszerző, 
mint a Borisz Godunovot, úgy ezt 
a müvét is »zenei népdrámá«-nak 
jelezte. A Hovanscsina kissé bonyo-
lult története Nagy Péter idejében 
játszódik. Valamennyi szereplő ra-
jongva szereti Oroszországot, fana-
tikusan imádja Istenét, de mint 
minden időben, mindegyik külön-
böző hittel és meggyőződéssel akar-
ja megmenteni hazáját. Innen a sok 
izgalom, összeesküvés, gyilkosság 
és végül az utolsó felvonásban az 
óhitűek. önkéntes máglyahalála, 
amely a leghatásosabb színpadi 
kép. Nemcsak a különféle vallási és 
politikai meggyőződések vezetői 
nek, hanem a népnek is nagy és 
fontos szerepe van az operában. A 
legszebb, legkifejezőbb, legmegka 
póbh, legoroszabib hangulatokat a 
kórustól kapjnk. A strelicektől, 
akik az öreg Hovanszky katonái, a 

női kartól: a vad harcosok felesé-
geitől, az átszellemült, mindenen 
keresztül vallásos óhitűektől és a 
rettegő és hazarajongó, egyszerű 
néptől. Musiszorgszkij elképzelése az 
volt, hogy miként Wagner vezér-
motivumokkal jelezte az ©gyes /sze-
mélyeket, gondolatokat, érzéseket, 
ő a különböző f igurákat , a nép kü-
lönböző csoportjait úgy állította 
egymással szembe, hogy mindegyi-
ket más »zenei atmoszferá«-val jel-
lemezte, burkolta be. Más hangula 
tot tereimtett a vad, féktelen streik-
ceknél, mást az ő kiáltozó asszo 
nyaiknál és egészen mást a miszti 
kus, alázatosan hívő óhitűeknél 
Műsiszorgszikij operája, zenéje miagiE 
az orosz néplélek, minden titkával, 
pesszimizmusával és drámájával . 
Csodálatos, furcsa, külön világ ez. 

A Hovanscsina kitűnő előadására 
büszke lehet Operaházunk. Eddig 
kevés helyen adták elő. Muisszongr 
szkij halála után, a mű teljesen 
vázlatszerű zongorakivonatát Rim-
szkij-Korszakov meghangszerelte é.s 
átfésülte. Sokat változtatott ra j ta . 
Az első felvonások túlságosan ter-
jedelmesek, sőt terjengősek voltak 
és az utolsók meg túlságosan szűkre 
szabottak. Rimszk i j-Korszaikov óri.á-

A Hovanscsina első felvonása 
Középen lóháton Losonczy, mint Hovanszky Iván herceg IT-ntn Vaida M. Pál) 



A mi Operaházunk merész vállal-
kozása minden várakozáson felül 
kitűnően sikerült. Kevés színház 
tnd Európában ilyen nehéz felada-
tot, a fül és a szem megelégedésére, 
sőt elragadtatására megoldani. 
Mekkora lelkesedés és ambíció, 
mennyi tehetség és tudás lángol fe-
lénk ebből az előadásból! És főleg 
mennyi munka! 

Sok szereplője van a darabnak. 
Hatásos és impozáns kép az első 
felvonásban, amikor lóháton meg-
jelenik Losonczy György, az öreg 
Hovanszky szerepében. Sok meg-
győző erővel és muzikalitással 
énekli ezt a sokszínű szerepet. El-
lenfele, tőrbecsalója, Nagy Péter 
megbizôttja Saklovity: Palló Imre, 
aki hangilag és színészileg egyfor-
mán kitűnő és művészi volt. A I I I . 
felvonásbeli ár iá jának olyan nagy 
sikere volt, hogy ő volt az egyetlen 
éniekes, aki már a főpróbán nyílt-
színi tapsot kapott. Doszifej, az óhi-
tűek feje: Székely Mihály ebben a 

művé-^ 

Lauráin Lajos és Basilides Mária 
Operaház; »Hovanscsina« 

si munkát végzett, amíg épkézláb 
operává gyúr ta a kúsza kéziratot. 
Amikor munkájával elkészült, be-
nyúj tot ta a pétervári Császári Ope-
rának. Ott visszaadták azzal az in-
dokolással, hogy elég nekik egy ra 
dikális opera is: a Borisz Godunov. 
Végül egy zenekedvelő társaság 
előadta erősen cenzúrázva és meg-
csonkított formában. Nyolc előadást 
ért meg. Az első komoly előadás 
csak 30 évvel Mu&szorgszkij halála 
ntán volt Pétervárott . Ott énekelte 
először Doszifej szerepét Saljapin, 
akinek ez azóta is díszszerepe ma-
radt. A Hovanscsina azóta csak Pá-
rizsban, Frankfur tban , Drezdában 
és a milánói Scalaban került színre. 

Laurisin ég Rigó Magda 
Operaház: «Hovanscsina« 

(Foto Vajda M. Páj) 



szetének egyik jelentős állomásához 
érkezett. Basilides Mária, Márfa 
szerepét, a f iatal féltékeny és val-
lásrajongó özvegyet énekli. Mint 
mindig, most is kivilágít fölényes 
kultúrájával , őszinte átélésével. A 
fiatal Ho vámsak y herceg szerepében 
Laurisinnak volt nagy sikere. Sze-
relme, Emma, a német lány, a tehet-
séges és f iatal Rigó Magda. A nyu-
gateurópai modern eszméket hir-
dető Goliczyn herceg: Závodszky, 
és egy komikus, intr ikus irnok sze-
repében Toronyi a ra t tak sikert. Az 
V. felvonásban «a bal le tikár élén 
Szalay Karola elragadó szólója sok 

színt és örömöt hozott. A színpadok 
megint káprázatosak, artisztikusak. 
szédítőek: Oláh Gusztáv tervei sze-
rint készültek. A csillogó és korhű 
jelmezeket Márk Tivadar tervezte. 
A fantasztikus és művészi világí-
tási effektus, a kitűnő Tolna y Pál 
érdeme. A fordítás munkájá t Ná-
dasdy Kálmán végezte tökéletesen 
a mű szellemében, a zenéhez alkal-
mazkodva, költői tehetséggel. 

Az egész előadást betanította, ve-
zényelte, Oláh Gusztávval együtt 
rendezte, az egész előadás áldásos 
szelleme: Issay Dobrowen. Soha 
ilyen szépen nem szólt az Operaház 

kórusa, soha ilyen lé-
lekzetvisszafojtó pianó-
kat nem hallottunk, és 
már régen nem hang-
zott ilyen tisztán és fi-
noman a zenekar. Dob-
rowen nemcsak virtuóz 
és nagy tudású karmes-
ter, hanem betanító és 
nevelő tehetség is. Oláh 
Gusztávval együtt va-
lódi Oroszországot, iga-
zi orosz levegőt vará-
zsolt a színpadra is 
Dobrowen azelőtt e 
drezdai opera főzene 
igazgatója volt, orosi 
emigráns és norvég ál 
lampolgár. Amikor el 
jött Oroszországból, so 
káig Nansen-útlevéllel 
utazta be a világot 
Nagy sikerei voltak 
Norvégiában, ahol egy-
szer a király kihallga-
táson fogadta és önként 
felajánlotta számára a 
norvég állatmpoligiársá-
g o t Azóta Norvégia 
a hazája. Vásárolt ott 
magának: egy roman-
tikus k is sízigetet és 
haosalk egy kevés ide-
je is van, odauta-
zik. Elbújik a világ elől 
feleségével, lányával és 
f iával és kipiheni a sok 
munkát és a nagy sike-
reket. Ennek a furcsa, 
kis, sovány, átszelle-
mült, halkszavú ember-
nek sok rajongója van 
zenei körökben Buda-
pesten. Sőt jövője is 
van nálunk. 

GACH MARIANNE 

Palló Imre és LosonczyGyörgí" 
Operaház: »Hovanscsina« 

(Foto Vajda M. Pál) 



I~élig magyar számlára... 
A párizsi Gale-
rie Zak Hanns 
nevű fiatal fes-
tő'kollegám gyűj-
teményes kiál-
lítását mutatta 
be. Az a tisztes-
ség ért, hogy én 
vezethettem az 
i f jú művészt a 
nyilvánosság elé, 

ami kétszeres öröm volt számomra, 
részben, mert Hanns barátom való-
ban a legtehetségesebb fiatalok 
egyike, részben, mert sikere félig 
magyar számlára megy. Hanns 
ugyanis Bányai Daisynek, Bányai 
Sándor színházi irodatulajdonos 
leányának férje. A vernissageon egy 
kis bevezető konferanszot mond-
tam, amely körülbelül így hang-
zott: 

»Lépjenek be, hölgyeim és uraim! 
Nem bánják meg a fáradságot . . , 
Egy fiatal ember nagyon szép ké-
peit fogják látni, egy optimista fes-
tő képeit, aki semmi mást nem 
akar, csak festeni. 

Ne vágjanak elkedvetlenedett ar-
cot, mert valaki a művészetről be-
szél önökhöz. Feledjék el kissé azo-
kat a szomorú dolgokat, amelyekkel 
ma reggel tele volt az újság, feled-
jék el a tegnap esti mozit, ahol a 
Híradó elárasztotta önöket nehéz és 
könnyű tankokkal, óriási csataha-
jókkal, géppuskákkal és ágyúkkal. 
Erősítsenek egy képzeletbeli ellen-
zőt a szemük fölé (épp olyan köny-
nyü ez, mint egy gázmaszk fölvé-
tele), dugják be a füleiket és nyis-
sák kj a szemeiket. Közben pedig 
kizárólag arra gondoljanak, hogy 
itt állnak Hanns képei előtt. Merem 
állítani, hogy tetszeni fognak. El-
végre bransbéli vagyok, vagy nem? 

Látni fogják, hogy a festészet 
nem halt meg. 

Halott azok részére, akik olyan 
aggódva figyelik, mint ahogy az 
ember a hőmérőt nézi, vájjon emel-
kedni fog-e, vagy esni; azok részé-
re, akik tételekben vásárolják a ké-
peket, telefon útján és később ha-
szonnal és látatlanban eladják őket 
egy másik telefon útján. 

írta: VÉRTES MARCEL 
Lehetséges, hogy ezek jó idők vol-

tak . . . 
I t t azonban képeket fognak látni 

a maguk fiatal szépségében és ere-
jében, azokhoz a pompás fákhoz ha-
sonlóan, amelyeket a festő a vász-
naira vetett. 

Illenék megmondanom műértő 
kritikus létemre, hogy miért jók 
ezek a képek? Ami engem illet, az 
a nézetem, hogy a képek azért jók, 
mert a festőjük tehetséges. Én sze-
retem őket. 

Ezek a képek már az aranykor 
után születtek. Nem állt egyetlen 
spekuláns sem türelmetlenkedve a 
festő háta mögött, hogy tessék 
gyorsan befejezni a megkezdett 
vásznakat. Ezek a képek, amelyek 
most bemutatkoznak e bájos kéç-
tárlat falain, olyanok, mint az első-
bálos lányok. 

Cagnes csendjében fogantatván, a 
tenger partján, közel Kenoir házá-
hoz, olyan őszinték, mint az imád-
ság. 

Hölgyeim és uraim, mondjunk 
szeretetteljes bravót tehetséges, 
fiatal kollégámnak.« 

Ez volt a konferansz és az ered-
mények engem igazoltak. Hanns ti-
zenhét olajfestményből és pár rajz-
ból álló kiállítása nagy sikert ho-
zott. A fiatal festő három képét a 
Tuilerie igazgatósága fogja kiállí-
tani a párizsi világkiállításon. 

Zak Hanns egyik festménye 

Zak Hanns 



T t v e d w , eiM&m daíay. 
Régi amerikai szokás, hogy a kritikusok az év végén bevallják elkövetett téve-

déseiket. Idén mi is kipróbáljuk az amerikai rendszert, hogy kritikusaink tisztult 
lelkiismerettel és friss harci kedvvel léphessék át az újév küszöbét. Jellemző a 
magyar kritikusok és esztéták igajzságérzetére, hogy akadt közöttük nem egy 
olyan is, aki nemcsak az elmúlt esztendő tévedéseit vallja be, de visszamegy az 
időben és rég meghozott ítéletekben ad perújítási lehetőségeket. Itt adjuk az 
érdekes vallomás-sorozatot: 

BARABÁS LÓRÁNT: M i v e l az 
ember tévedéseire rendszerint 
nem szokott emlékezni, a kör-
kérdésre én is körkérdéssel vá-
laszolok: Körben megkérde-

zem a tisztelt szerzőket, színésznőket és 
színészeket, közöljék mikor írtam róluk 
a legnagyobb butaságot? ígérem, hogy 
nem indítok sajtópert. 

DÉKÁNT ANDRÁS: A k r i t i k u s 
nem szereti bevallani, hogy 
téived, de én beismerem őszin-
tén: tévedünk és tévedni is fo-
gunk, amíg kritikusok lesznek 
a világon, örömmel mondhatom, hogy a 
közönség majdnem mindig igazat adott 
nekem. Égy esetben azontian nem : a 
»Gyémántpatak«-nál, Fűnek, fának hir-
dettem, hogy ez a darab legalább öt-
venszer elmegy. Nem így történt. Máig 
sem értem, hogy miért? Nem tudom, 
hogy én tévedtem-e, vagy a közönség? 

EGYED ZOLTÁN: E g y esztendő 
számomra túl rövid terminus 

|a visszapillantásra. Ha szabad 
szerénytelennek lennem, csak 
kritikai pályám egész idejére 

visszanézve tudnék olyan darabokról 
beszélni, amelyeknél tévedtem. Különö-
sen kettőre emlékszem: a »Darázsfé-
szekre«, amelyet nem tartottam siker-
nek és az volt és a »Lisistratára«, 
amelyről ezt hittem, hogy többszázszor 
fog menni és csak ötvenszer ment. Az 
előbbit megértem, az utóbbit még ma 
sem tudom megérteni. 

FARAGÖ JENÖ: É n n e m i sme- § § 
rek be semmiféle tévedést. 
Nekem minden darab tetszett. | 
Csak a »Néma leventé«-nél csa-
lódtam. Azt hittem, hogy 300 
előadása lesz a Magyar Színházban és 
csak 150 volt. 

FóTHY JÁNOS: Az elmúlt év-
ben a »Házasság« című Vasza-
ry vígjátékról irott kritikám 
volt kétségtelenül legnagyobb 
kritikusi tévedésem. Nem em-

lékezem, mikor írtam színdarabról any-
nyira lesújtó véleményt, mint erről. 

Következéskép: a darab közel kétszáz-
szor ment. Mentségem csak egy van: 
nem állok egyedül ezzel a tévedésem-
mel. És móg egy, a siker nem mindig a 
kritikus tévedése. Igen sokszor: a kö-
zönségé. 

HUN Y AD Y SÁNDOR: Nem régen 
irok kritikát, még egyszer sem 
tévedtem. 

KÁLLAY MIKLÓS: Úgy ér 
zem, hogy nem követtem el na-
gyobb kritikusi tévedést. Min-
dig alaposan meggondolom 
azt, amit leírok. Az a körzel 

harmincéves tapasztalat, amióta a szín-
házat, mint kritikus nézem, megtanított 
arra. hogy átlagban helyesen mérjem 
le a dolgokat. Azt hiszem, az a kritikus 
szokott tévedni, aki az indulatai által 
vezêtteti magát. Én igyekszem mindig 
a legmesszebbmenő módon tárgyilagos 
lenni. Legfeljebb az a kritikusi tévedé-
sem volt, hogy az utóbbi időben beté-
vedtem olyan darabokhoz, amelyekről 
nem is lett volna szabad kritikát írni. 

KARPÀTHY AURfiL: Soha sem 
szoktam jósolni, hogy egy da-
rabnak sikere lesz vagy sem. 
Ami a véleményemet illeti, — 
hát az soha sem változott 
meg. Ami tetszett, az mindig tetszett és 
ami nem, az nem változott meg akkor 
som, ha a darab véletlenül sikert ara-
tott is. 

KOLBA GYULA: Talán külö-
j nősképpen hangzik, de az el-
múlt esztendőben a legnagyobb 
kritikusi tévedésem a publi-

J k u m volt. Sajnos, a kritikus 
gyakran találja magát szemben a néző-
tér tapsviharával. 1936-ban azonban a 
Roninok kincse, a Néma levente, a Vi-
rágzó asszony, s még egy-két irodalmi-
lag fémjelzett színdarab nagy sikere 
azt bizonyítja, hogy a színház közönsé-
gének érdeklődése szerencsésebb irány-
ba fordult. Jobban méltányolja végre a 
költőket és írókat, mint a színpad ipa-
rosait. Szeretném ha ezt a tévedésemet 
- a publikummal kapcsolatosat — pro-

longálhatnám! az újesztendőre is. 
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igazo l t . 

LACZKó GÉZA: Bajor Gizi 
első szerepében a Sancho Fan- H ü i 
sában mutatkozott be a Nem-
zetiben. Az egész kritika le-
vágta. Én lelkesedtem érte. 'á 
Bajorért is, meg a 'darabért is. Termé-
szetesen akkor én tévedtem, hiszen 
szembehelyezkedtem az általános véle-
ménnyel, — késöb*b az idők igazoltak. 
Bajorról nem kell beszélni, a darabról 
megemlítem, hogy két év múlva soha 
nem tapasztalt sikerrel járta be Ame-
rikát. 

DR. LENGYEL ERNŐ: A l egna-
gyobb kritikai tévedések? Az 
idén, azt hiszem, azok voltak 
a legnagyobb kritikai tévedé-
sek, amelyeket — a közönság 
Ami alkalmasint nem azt je-

lenti, hogy a kritikus rossz közönség, 
hanem azt, hogy a közönség jó kritikus. 

PORZSOLT KÁLMÁN: Senki 
sean ismeri be szívesen a téve-
dését, sem kritikus, sem szí- P f f jr 
nész, sem színigazgató. Én Jj 
beismerem, hogy színigazgató 
koromban tévedtem, mert előadtam 
rossz darabokat is. 

PÜNKÖSTI ANDOR: Kétszer té-
vedtem: A néma leventénél 
sokkal nagyobb sikert, a Pokoli 
Színjátéknál sokkal nagyobb 
bukást vártam. 

RASKAY FERENC: Két kelle-
mes csalódásom volt. Az egyik 
a »Szent Johanna« felújítása, a 
másik pedig Bókay János da-
rabja, a »Megvédtem elgy a s -
szonyt«. Mindkettő messzire felülmulta 
várakozásomat. 

RELLE PAL: Tévedni emberi 
dolog. Mivel állítólag a kri-

£| tikus is ember, egész természe-
tes, hogy a kritikus is téved-
het. Azalatt a körülbelül két 

évtized alatt, amíg kritikát írtam, termé-
szetes, hogy én is tévedtem. Illetve, 
nem biztos, hölgy tévedtem, de vélemé-
nyem nem mindig egyezett a közönség 
véleményével. Ilyen volt Bus Fekete 
László »Búzavirág« című darabja, az 
egész kritika levágta és a darabnak 
óriási sikere volt, százszor ment egyfoly-
tában. Másik tévedésem a »Liliom«. Ez 
volt életem első kritikája és szemben a 
többi kritikusokkal, akik elgyhangúlag 
levágták ezt a darabot is, — én minden 
később felfedezett értéket felismertem 
és megírtam. Annakidején tévedés volt 
az én kritikám, hiszen egyedül álltam 
vele, de később, az idők engem igazoltak. 

SCHÖPFLIN ALADÁR: Abban 
többször is tévedtem, hogy azt 
hittem, valamelyik darabnak 
sikere lesz ée nem volt sikere, 
arra azonban, hogy akár egy 

rossz darabot jónak, vagy elgy jó dara-
bot rossznak tartottam volna, még nem 
volt példa. 

DR. SALGÓ ERNŐ : E l é g fá-
radság a kritikusnak megal-
kotni a kritikáját, azután már 
igazán nem érdekli, hogy mi a 
sorsa a darabnak. 

DR. SEBESTYÉN KÁROLY: 
Akármilyen lelkiismeretesen 
számot vetek magammal, min-
dig azt találom, hogy az utó-
lagos események igazolták az 

Ítéletemet. Ezt nem szerénytelenségtől 
mondom, de nem találok példát arra, 
hogy a közönség az én előzetes ítéle-
temmel szemben más magatartást tanú-
sított volna. 

DR. SIRÓ GYÖRGY: Fi lmről , 
színészről, hangversenyező mű-
vészről igyekeztem mindig a 
lehető legjobbat írni, minden-
nek csak a jó oldalát látni. 
Bel'átom, hogy ez olyan nagy tévedés 
volt, hogy a jövőben is követni fogom. 

STÓB ZOLTÁN: Mindenki té-
[ 9 4 1 9 védhet: a szerző, aki a dara-

bot írja, a színigazgató, aki 
^ előadja, a színész, aki játssza 

és a .közönség, amely jegyet 
vált. Csaita a kritikus nem tévedhet, 
mert éppen csalhiatatlanságáért kapja 
a gázsit a lapjától. Én a magam részé-
ről úgy érzem, hogy e körkérdés kapcsán 
kell elégtételt szolgáltatnom a nagy-
szerű KáUay Miklósnak, akinek Roni-
nok kincse c mű darabjához nem fűz-
tem nagy reménységeket. A közönség 
azonban alaposan rámc'/.folt, A darab 
a szezon egyik legnagyobb sikere volt. 
Színésszel és színésznővel, úgy érzem, 
nem voltam igazságtalan. 

VAZSONYI ENDRE:Legnagyobb 
tévedésemet a »Virágzó asz-
szony« című darabnál követtem 
el. Ezt a darabot ugyanis a 
színí évad legkimaga ióbb ér-
tékének tartottam, ennélfogva biztosra 
vettem, hogy sorsa a színiévad legki-
magaslóbb bukása lesz. Kiderült azon-
bam, hogy a közönség nem ragaszkodik 
olyan nagyon a rossz darabokhoz, mint 
az igazgiatók. Denis Amyel finom kis re-
mekműve a Pesti Színház-bán nagysza-
bású sikert ért el. Űjra igazoltnak lát-
tam tehát azt a szomorú megállapítá-
somat, hogy a leveli zöldbéka időjós 
tehetségét solhasem saj'át thatom el, 
ezért mindig óvakodom attól, hogy a 
siker tekintetében jövendöljek. 
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Plotényi Szib'ï 

»Nein ütik a jogászt agyon...« 
Ezzel a vidám, régi csárdással 

kezdődik ősidők óta Budapest váro-
sában a hivatalos farsang. Uigiyapis 
a hagyományos első farsangi mu-
latság a Jogász-bál, amelyen pedig 
az a hagyományos első csárdás, 
amely a mindenkori jogásznemze-
dék szívósságáról tesz hangos, zen-
gő tanúbizonyságot. 

Hát ez a »farsang-nyitó« csárdás 
már január ötödikén hangziik föl. 
Tehát a hivatalos farisaingnyitás 
előtt. Akkor ta r t ják ugyanis a Jo-
gász-bált, laimely régi tradíciók sze-
rint a szép i f j ú Lányok első bálja 
szokott lenni. 

Miért határozta így a bálközi bi-
zottság? Miért zajlik le farsang 
előtt a Jogász-hál? 

Azon egyszerű oknál fogva, hogy 
a farsangot az idén igen rövidre 
szabták a naptáresináló hatalmak. 

Mindössze egy hónapig 
tart, január 7-től feb-
ruár 9-éig. Éppen a rö-

Lám Babszy 

Balassa Magdi 

írta: FARKAS IMRE 

Wessaly Ily 

Vániay Edit 

IDEI 
ELSŐ BÁLOZÓK 

(Studio Várkonyi) 



vid farsang; amiatt több magy ibál el-
marad az idén. Ezek: a Katolikus-
bál, Technikus-bál, Ciszterci ta-ib ál. 
Es elmarad a balatoni Jacht Club 
bálja is, pedig óh dicső Carnlevál, 
milyen pompás mulatság vala ez 
mindig! 

Különösebb ötleteket, najgiyobb 
szenzációkat az idei farsangtól alig 
várhatunk. Báli attrakció, érdekes 
és változatos program csak .az Uj-
ságíró-hálon lesz, aimielyet együtte-
sen rendeznék az össaes elit hálóik 
rendezői. Ezzel a bállal akar ják he-
lyettesíteni idén az elmaradt Ope-
raibált. Ám az idei farsangon diva-
tosak lesznek a magyaros, bálnyitó-
táncok: palotás, csárdás, isöt egyik 
bálon a székely csiirdüngölő is, 
amit népviseleti kosztűmben fognak 
táncolni a kiválasztott pároík. 

A legjobban megváltoztak talán 
az idei báli szezonban a táncrendek. 
A régi kis sely emkönyvecskék he-
lyett, amelyeiket nagymamáink ide-
jében sokáig őriztek a leányszob óik-
ban, most a bálrendezők ki® prak-
tikus apróságolkkal kedveskednék a 
bálozó leányoknak. Parfőmf lakont, 
zsebkendőt, gyűrűt, karkötőt aján-
dékoznak táncrend helyett. Nem le-
het a kis selyemkönyvben aranyos-
végű finom kis ceruzával beírni 
már a bál első félórájában «annak a 
f iatal úrnak a nevét, aki a máso-
dik négyesre aspirál. 

A nagy, Vigadóiban rendezett Jo-

Kauser Judith 

Bierling Anci 

Madarász Éva 

Gajzágó Denis« 
(Studio Vérkonyi) 

Wurm Baby 



rűbb bálja, az Atléta-
bál és a Széchenyi-bál 
iránt. Az Atléta-fbálon 
a f iatal leányok mel-
lett a legsikikesebb és 
legelegánsabb «asszo-
nyok is ott lesznek. Ál-
talában ez az a tbál, 
amelyen a magyar 
arisztokrácia színe-ja-
va iis megjelenik. 

Érdekes, hogy az 
egész szezonban csak 
egy álarcosbál lesz: a 
MEC-bál, február 6-án. 
Ez nem jellenti, hogy az 
álarcosbálok kimentek 
volna a divatból, hiszen 
külföldön a báliszezón 
legnagyobb eseményei 
ma is a kosztüm-bálok, 
hanem nálunk takaré-
kossági szempontokat 
is f igy elemibe kell ven-
ni. Egy jó és szelle-
mes báli jelmez többe 

BOZÓ LIIY kerül, mint a legszebb 
(Studio Várkonyi) estélyi-toalett. 

gász-, Vöröskereszt-, >a 
Vitézi- és Ujságiró-bá-
lokon kívül rengeteg 
i f júsági bál lesz. Idén 
is megtar t ják a Ma-
gyar-Lengyel bált, a 
Medikus, a Protestáns, 
az Americana, a BEAC 
és a Gazdák bálját. 
Már előre is >a legna-
gyobb az érdeklődés a 
szezon két legnépsze-

Szentkirályi Manyi 

Lenz Doré 

Mattyasovszky Baba 

Székaly Sári 



nkö Lutta 

dezik és csak ezután a 
bál után szerepel a fia-
tal leány a nyilvános 
' bálokon. 

Itt bemutatjuk az 
jfdén először bálozó leá-
nyokat. 

érdekes, hogy a nyil-
vános hálok mellett1 
idén mennyire divato-
saik a piknikek. Hu-
szonöt-harminc leány 
rendezi rendszerint 
ezeiknek a hálnak 
beillq mulatságokat, 
amelynek költségeit a 
rendező-lányok szülei 
adjak össze. Mindegyi 
leány két-három f 
hoz magával. így 
után egy-egy ibálozi 
leányra alig esik na-
gyobb költség, miintha 
nagy nyilvános bálba 
ménné és mégis a saját 
társasagában táncolhat. 
Ez a piknik bizonyos 
mértékben helyettesíti 
a nagy házi-bálokat is, 
amelyeikből idén bizony 
nagyon keveset élvez/ 
hetünk a fiarsangbain 
debütáns leányok tár-
sasági bemutatkozása 
az előkelő családoknál 
még ma is dívik. /Ai 
első bált a szülők 

Sándor Izabella 

Mattyasovszky Baba 

Lányi Alice 

ttyörszigeti 
Saoy 

Márkus Éva 
(Studio Várkonyi) 



S Z I N - M A Z I - M S T 

Páger Antal mint rendező mutatkozik be legközelebb. Kollár Béfla »Millió pengő« című darabját 
rendezi a Belvárosi Színházban. 

Komár Juliska, Páger, Bulla, Baróthy, Kollár, V;zváry Mariska, Básthy, Rózsahegyi 

az (5 fXAaM 

Ferencsik János az Operaház ki-
váló f iatal karnagya januáriban 
Kölnben vezényli a »Fidelio«-1. 

Szalay Karolával az élén az Ope-
raház balletkarának egy része két 
estén Sziombathelyen vendégszere-
pel a jövő héten. A város közönsége 
nagy érdeklődéssel v á r j a a pesti 
balletet. 

Tutsek Piroska, a 
»Don Carlos«-ban ven-
dégszerepel a közeljö-
vőben a bécsi Operá-
ban. 

* 
Fábry Erzsi az Opera 

f i atal b allettáncosnő j e, 
aki rövidesen méltósá-
gos asszony lesz, egy 
svájci nevelőintézetben 
vá r j a meg a vőlegény 
válóperének befejezé-
sét. 

A Színművészeti Akadémia vizsgaelöadása. 
»Déryné ifiasszony« 

Gulányi Eugénia és Pülöp Viola 
(Pálházy fotók) 

Palló Imréék birto-
kán Pándon, vadászat 
volt, amelyen az Opera 
előkelő vendége Dabro-
wen is résztvett. 



Miskolcon: Darvas 
Lili vendégszerepel ja-
nuár 2-án a »Nagy sze-
relemében. 

Debreceni Színház: 
Gáspár Miklós »Minden 
nek ára van« című 
játékát mutat ták 
nagy siikerrel Nemé 
nyi Lilivel a főszerep 
ben. 

Lantos Ica, a »Sok hűhó Emmyért« szegedi 
címszereplője 

(Liebmann fotók) 

Dénes- Gyula és Saly Géza új operettjének, a 
»Marika hadnagyáénak bemutatója a szegedi 

Városi Színházban. 
Wessely Pál, Kompóthy Gyula és Erdődy 

Kálmán 

Magyaróvár: Kőszegi Géza szín-
társulata január 15-én kezdi meg 
négyheti vendégszereplését. 

Szeged: J a n u á r 4-én közvetíti a 
rádió Dénes Gyula és Saly Géza 
operettjének előadását a Szegedi 
Színházból. Hétfőn és szerdán este 
Darvas Lili vendégszerepelt »Erzsé-
bet az elérhetetlen asszonyiban. 
Szerda délután a »Nagy szerelemé-
ben lépett fel. 

Pécsi Színház: J anuá r 4-én játssza 
Pécsett Darvas Lili az »Erzsébetet.?. 

Orosz Vilma, Megyeri Ferenc, Bellák Miklós, Felhő Rózsi, Rott Sándor, Szilágyi Marcsa 

Szilágyi Marcsa, Barna Anci, Orosz Vilma 
Szilágyi Marcsa 

»Az ember nincsen fából« című bohózat nagy sikert aratott a Komédiában 



A em jól alszom mostanában, dolgozni is sokkal többet dolgoztam 
utóbbi időben, véletlenül, mint amennyit az ambícióm követel, szóval 
nem mondhatnám, kérem, hogy valami rózsás a színem. 

Mégse lepett meg csöppet se, hogy kedves s eingemm eg allérom, Tucat, 
Tamm, akit nem láttam vagy hat hete, s aki ma rajtam ütött az autóbu-
szon, kézrázás után, lelkesen nézett a szemembe s azt mondta, hogy: 

— Jól nézel ki, kérlek! 
Igen? 
Elfelejtettem' megmondani Maguknak, hogy a tetejébe kicsit még meg 

is hűltem, tekintettel a gyönyörű, száraz idői-e. Ami aligha teszi jobbá a 
rossz színemet. 

Nagyon nem szeretem ezt a jólnézelkit, uraim és hölgyeim'. 
Először is csúnya, németes dolog; magyarúl azt mondja az ember: jó 

színben vagy, kérlek, vagy: milyen jó a színed. Magyarabbul pedig azt 
kéne mondani: jó bőrben vagy, öregem, vagy jó bőrben méltóztatik lenni. 
kedves bátyámi. 

Sőt, a legtörvényesebb magyar formája, a jólnézelkinek az volna, amit 
az istenadta, nép mond, tudniillik, hogy jó húsba vagy! Mert úgy mond 
iák azt állatra, emberre egyformán, hogy jó húsba van. 

Node ne gorombáskodjunk, legyünk finomak és udvariasak. Es gyön 
gédek, mint az a mészfülű, vén totyakos bácsi, aki elragadtatva krákogja 
a másik penészes aggastyánnak: 

— De milyen jól nézel ki, kérlek! 
Az is elbűvölve hörgi vissza: 
— Te is pompásan nézel ki, igazán. 
Enyhe émely lebben el a gyomrom sötétjében, gondolom magamban: 

szép, német formára: jól kinéztek mindaketten. 
Ami magamat illet, speciálisan elszomorít az ellenem irányuló jól-

nézelki, mert eszembe juttatja, hogy milyen messze estem már a fickó 
kortól. Míg fiatal az ember, sohse mondják neki, hogy jól néz ki. Azt 
mondják neki: milyen rosszul nézel ki megint, nem kéne annyit lumpolni, 
te, betyár! ' 

Es ha meggondolnák emberek, nők, akik hízelgő szemekkel állapítják 
meg, hogy jól nézel ki, hogy tulajdonképpen gyöngédtelenek és tapin-
tatlanok ilyenkor. Igenigen! Hát nem természetes; hogy jól nézek ki, hát 
ne\m az a\z én rendes állapotomé Mért vagy úgy meglepve attól, hogy 
jól nézek ki? Mért értesítesz felőle ilyen szenzációsan? mit erősködöl, mért 
vigasztalsz? Azon kéne így csodálkoznod, ha rosszul néznék ki. 

JÓI nézel ki, jól nézel ki. Mindig a fiatalabb mondja az idősebbnek, 
szegény a gazdagnak, adós a hitelezőnek, alantas a fölöttesnek, nagyságos 
a méltóságosnak, méltóságos a kegyelmesnek. 

Nekem nem mondja a kiadó, míg harmincezer példányra nem vittem 
föl egy regényemmel. Addig én mondom neki. A színigazgatónak is én 
mondom, mikor előleget kérek, azután ő mondja nekem, míg jól megy a 
darab. Mikor a darab leesett, nem akarja észrevenni, milyen csuda, jól 
nézek ki. 

Senki, senki, akinek eltorzulna a képe, mikor a szemébe hadarják 
mint az automata: jól nézel ki kérlek. Senki el nem ásítja magát az una-
lomtól, ha mondja, ha hallja. Senki rá nem ripakodott még a másikra: te 
szemtelen, te aljas hízelgő, te gyáva cenk, f f u j , kotródj a szemem elől. 

Se nem kezd el soha zokogni a szklerozisos öregúr: jaj fiam, nézd a 
piros ereket a képemen, ríézd ezeket a lila aláfut ásókat, nézd a kékülő 
orromat, a feketedő számat, meghalok, édes fiam, lehet már holnap reggel 
olvasod, hogy tragikus körülmények közt hirtelen... 

Mind meghalunk, akik jól nézünk ki, s odalent földben hallgatunk 
mindörökre, míg csak halunk. Örökös némaságra leszünk ítélve, mert 
annyit füllentettünk életünkben. 
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Htunyady Sándor Uvale 
a János v'dèx filmről 

Gratulálok a moziknak. Az ünnepnapok alatt, az új 
magyar filmekhez nem tudtam rendes jegyet kapni. Ille-
tőleg nem »kapni« nem tudtam. Venni nem lehetett a 
pénztárnál. A kisasszony édeseú csücsöritett bent a kasz-
szában: »Nincs kérem. Talán tessék előjegyeztetni hol-
napra!« Holnapra előjegyeztetni? Jó viecl Mintha olyan 
ember lennék, aki már »ma« tudja, hogy mit fog csi-
nálni »holnap«. Meg aztán kabalának is rossz az ilyen 
előre való gondoskodás. Azért nem váltok bérletet a bor-
bélynál, mert félek, hogy akkor meghalok hirteten, csak 
azért, hogy <a jegyemet ne tudjam leborotválkozni. Inkább 
föladtam az egész mozibamenést. Maradjon a filmkritika 
későbbre. Legalább most kifejthetem egy régi vágyálmo-
mat ezen a helyen. 

A VAGY ALOM: Szeretném, ha megcsinálnák filmre 
a János vitézt. Nem én szeretném megcsinálni, nem én 
vágyom rá, hogy valamiképpen beléhapcsolódhassam a 
műveletbe. Az az ábrándom, ha a leg alkalmasabban ösz-
szeválogatott tehetségek, a legkedvezőbb körülmények 
között csinálnák meg a magyar filmművészet remekének 
e bűbájos paraszt-tündér-eposzt, amelynél zeneileg és szö-
vegileg pompásabb témát el sem lehet képzelni, a mi 
külön, kis világunk, sőt esetleg az egész nagyvilág szá-
mára. 

Szinte hallom a savanyú ellenvetéseket. 
»Drága dolog. Honnan vesz a szegény, magyar film-

gyártás annyi pénzt, amennyi ide kell? Hiszen itt föl 
kell építeni "egész tündérországot és a francia király ud-
varát. Csak úgy jók az ilyen »mese«-filmek, ha holly-
woodi fényűzéssel vannak megcsinálva.« 

Erre azt felelem, hogy nem az operettre gondoltam, 
akármilyen klasszikussá vált közben ez az operett. Ha-
nem a paraszt János vitézre, Petőfi Sándor János vité-
zére, szinte azt mondanám inkább, hogy Kukorica Jan-
csira. 

Nem kellene ehhez semmi revü-fényüzés 'és holly-
woodi gazdagság. Inkább még jobban paras ztosítanám 
a dolgot, az oroszok módján, akik kis eszközökkel is 
isteni magasba tudják emelni a népet. Mindjárt nem 
kellene tüllből, vattából és ezüstből fölépíteni tündér-
országot. Elég volna talán egy tulipános kert, amilyen-
nek a paraszt álmodja a mennyeket. 

Most megint látom a fanyar arcokat: 
»Paraszt-film. Nem kell. Sokat próbáltuk. Meg-

buktak!« 
Hát persze, hogy megbuktak, mert nem voltak való-

diak. Mert pesties szemmel, gyártási aggyal voltak meg-
csinálva, szinte süvöltött róluk a műtermi pusztaság és 
a hárompengős kávéházi statiszták ragasztott bajsza. Az 
én János vitézemet a néppel kellene megcsinálni, parasz-
tokkal, akikről szól. Csak a legfontosabb helyeken volna 
benne mesterségbeli színész. En már ki is osztottam ma-
gamban, hogy kik. Hála Istennek, ebből a szempontból 
bőségben vagyunk„ Akadna János vitézünk meg Julis-
kánk nem is egy, Bagónak meg éppen klasszikus pél-
dányt tudnék ajánlani. 

De szép lenne, Seregek Ura! Hogy szállana a ma-



ifosba zenéje szárnyán a tündéri mese. À zene szárnyán, 
amelyben csak kis rész lenne Kacsóh Pongrác meleg 
muzsikája, az igazi tartalmat itt is más adná meg. Nem 
a csinált dal, akármilyen szép, hanem azok az ős meló-
diák, amelyek úgy tartoznak hozzá a néphez, mint a 
pusztához a hajnali köd, vagy a délibáb. 

Persze, azért nein lenne olcsó ez a film. Nem lehetne 
az. Revü-felvonulások és ezüstmennyországok helyett a 
mindennél drágább időre kellene költeni a pénzt, a gon-
dosság fényűzésére, művészi szövegkönyvre. 

Illetőleg szövegkönyvre? Nem úgy képzelem el, hogy 
a forgató könyv sokat omcsogjon. A János vitéz ős-wvese. 
Alakjai, minden mese ős-alakjai. Hol van a földön nép, 
amely ne értené \m\eg János vitézt és Iluskát ugyan-
úgy, mint a gonosz mostohát és a hű barátot? El le-
hetne mondani a bájos és megható történetet néhány 
szóval, dallal, mozgással, puszta képpel. Bemutatva vele 
együtt a mi sajátos világunk különös környezetét és 
sehol máshol nem található típusait. A parasztunkat, a 
birkánkat, a boszorkányunkat, a tündérünket, a hősün-
ket, ahogyan szüret és harcol, a furulyát, amint bána-
tosan megszólal a Kék-tó éjszakájában. 

Egészen bizonyos, hogy ez a kép idehaza nem bukna 
meg. De ezen túl, nagyon valószínű, ha komoly tőke csi-
nálná meg a kellő gonddal, minden szinkronizálás nél-
kül terjeszthető lenne külföldön is. Az igazsága, az egzo-
tikuma, a művésziessége miatt. Vagyunk mi olyan fur-
csák a világnak, mint a mexikói kreolok, vagy akár a 
négerek. Csak a valóságot kellene megcsinálnunk, művé-
szi foglalatban. Es nem hazug és olcsó tákolmányt kí-
nálni azzal a hátsó gondolattal: »hátha így is elcsúszik«. 

Külföldön hatalmas üzletág, hogy tt filmgyárakat 
nagy bankok finanszírozzák. Hollywoodot is csak New-
yorkkai lehet megmagyarázni. Jó, tudom, hogy odakint 
mások a viszonyok, nagyobbak a lehetőségek. Itt nálunk 
egy kis hazafiasság, vagy áldozatkészség s talán még egy 
parányi bohémség is kellene hozzá, hogy valamelyik nagy 
bankunk, esetleg nem is egy, hanem többen együtt, egy 
konszernben, hozzányúljanak ehhez a dologhoz, amely 
manifesztálása lehetne népünk tehetségének és egyénisé-
gének kifelé, idebent pedig örök emléke, kifejtett kincse 
lenne valaminek, ami megérdemli, hogy valósággá vál-
jék, ne csak az Opera színpadán, amely a jómódú kivá-
lasztottaké, hanem még teljesebben, még igazibban egy 
falusi törpe moziban is, ahová tíz fillérért vált jegyet a 
nép. 

Bizony lehet, hogy az ügy veszteséggel járna esetleg. 
De az is könnyen megtörténhetik, hogy a János vitéz si-
kert aratna szerte az egész világon és a beléfektetett pénz 
milliós hasznot hajtana. Amivel aztán új fejezete kezdőd-
hetne a magyar filmgyártásnak, annak a tőkének mele-
gítő sugárkörében, amelyet nem sorvaszt az uzsorakamat 
és amely, bármily nevetséges állításnak tűnjék is ez, -
szellemi rangjára nézve is igényesebb annál a pénznél, 
amelyet egy-egy alkalmi üzlet céljaira, a gyors haszon 
reményében adnak össze. 

Néhány hónappal ezelőtt elmondtam ezt a János vitéz 
históriát egyik mammutbankunk aktív vezérigazgatójá-
nak. A pénz-szultán fokozódó érdeklődéssel hallgatta 
végig az expozét. Majd gondolkozni kezdett és végül só-
hajtott: 

— Nehéz, nehéz. Majdnem lehetetlen! De talán... 
esetleg... 

A Vezér szava aggodalmas volt, inkább kitérő. De a 
szemén látszott egy kis villanás, hogy titokban »érez« va-
lamit az ügyben. Azóta reménykedem. Igazán gyönyörű 
volna látni, hogy kel életre a filmen egy magyar tündér-
mese ázsiai szépsége. 



Gladys Swarthout 
Amerika legszebb-
hangú énekesnője 
(Foto Paramount) 

Játssza d 

Azt «Kii, de valami Uist&b s<ze>cepct ItsztvzàduêU ! 
Ez a különös szóváltás 

körülbelül egy évvel ez-
ellőtt hangzott el a new-
yorkd Metropolitan opera 

diszöltözőjében, Zukor 
Adolf és Gladys Swar-
thout között. Ehhez hasonló 
beszélgetést azóta sem je-
gyeztek fel a film évköny-
veiben. 

Ebben az időben imár 
'•vek hosszú során át hiá-
ba ostromolta szerződési 
aj án 1 a tokkal Hol lywood 
G'adys Swarthout-ot, Ame-
rika legnagyobb énekes-
nőjét. Olyan könnyedén 
utasította vissza a dollár-
százezreket, mintha centek-
ről lett volna- szó. 

Mit adhatott ebben az 
időben a kis éhező kóris-
talányból lett énekesnőnek 
Hollywood? Annyi pénze 
volt. amennyit akart, New-

york egyik legszebb palo-
tájában lakott; a Metro-
politan első énekese volt, 
akivel csak Jeritza Mária 
dicsősége vetekedhetett. 
(És tudni kell, hogy a Met-
ropolitanban csak az lehet 
sztár, aki olyan szép, mint 
a hangja... tehát Gladys 
Swarthout életéből a sze-
relem sem hiányzott.) Csak 
a világsikert aj'ánlliatta 
Hollywood, — és attól félt 
G lady« Swartihout. Mert 
az opera színpadán biz-
tonságban érezte magát, 
de a film ismeretlen tit-
kaitól félt. Tudta, hogy 
milyen keveset jelenthet 
neki a siker és milyen so-
kat a hukás. 

Ezért nem fogadott cl 
semilyen filmszeraődést, 
addig, amíg Zukor Adolf 
el nem csáb totta a Para-

mounthoz — egy elég kis 
szereppel. Kiep ura part-
nemtöjét játszotta el — kí-
sérletképpen — a nagy 
lengyel énekes első holly-
woodi filmjében. Ebben a 
szerepben megtanulta, ho-
gyan kell filmen sikert 
aratni és milyen legyen, 
ha Hollywoodban is M-
: lvnő akar lenni. 

A Kiep ura-film után 
bátran játszotta el első 

sztár-szerepét, Zukor 
Adolf jubileumi filmjé-
ben, a »Pezsgő keringő«-
ben. Ebben a szerepben 
derült ki, hogy mi min-
dent tud ez a nő: Ame-
rika legszebbhangú éne-
kesnője úgy táncolja a 
pezsgőkeringőt. mintha 
nem .a Metropolitan ban, 
hanem a hollywoodi gör-
lök közt nevelkedett volna. 



Karin Hardt, a 
»Port Artnr« női 

főszerepében 
(Foto Reflektor) 

1/oh kedve statisztálni? 

Axt de a ßsz&cepit cltftszauau* l 
Egész mappára vftló 

fényképpel a hóna alatt 
járta Berlint egy fiatal, 
nagyon karcsú és nagyon 
szőke lány. Szíínésznő volt, 
egy pár színpadi sikerre 
Is hivatkozott, de a filme-
sek, akiknél szerepért je-
lentkezett, csak a fejüket 
csóválták. Olyan sokan 
vannak, akik filmezni sze-
retnének! Talán, ha sta-
tisztálni akar, meg lehet 
próbálni, majd felírják a 
c ímét . . . Nem. Az kevés. 
Szerep kell. Főszerep! 

Vannak emberek, akik 
utazni szeretnének és ki-
járnak a pályaudvarokra, 
vonatot nézni. A lányok, 
akik filmezni a/karnak, a 
stúdiók körül lebzselnek. 
Statisztaszerep nem kell 
nekik, nem így akarnak 
bejutni ; sztárok, akarnak 
lenni. Karin Hardt sok-

szor egész napokat töltött 
Neubabelsibergben ; isimerte 
a portás, a kertész, a ka-
zánmester, csak éppen a 
rendezők nem ismerték 
még. De Karin Hardt jó-
kedvű volt, bízott a film 
csodáiban és bízott saját 
magában. Joggal. A »Lá-
nyok a viharban« cíímű 
film felvételeihez fiatal 
lányokat kerestek. Karin 
Hardt ott állt a portásfül-
kéiben. A rendezőimeglátta, 
csinosnak találta és meg-
kérdezte: 
• — Volna kedve statisz-
tálni? 

— Azt nem, — volt a 
válasz — de a főszerepet 
eljátszanám. 

A rendező nevetett és 
próbafelvételt készített 
róla. Azután neki adta a 
főszerepet. 

így kezdődött Karin 

Hardt karrierje. Később 
egy ^4Zbers-filmben láttuk, 
azután eltűnt a vászonról. 

A »Port Arthurs felvé-
telei előtt Farkas Miklós 
újra próbafelvételt készí-
tett róla. Kínaira mâsz/ki-
rozott arccal, ferdére fes-
tett szemeikkel; a szőike 
kislány egészen megválto-
zott. 

Ez lett az a szerep, ami-
ben a játék már nem voit 
többé számára játék. Ez 
lett az a szerep, ami min-
den nő legigazabb szere-
pe; követni a férfit, akit 
szeretünk, a legveszélye-
sebb és legnehezebb uta-
kon át, még a halálon át 
is. A »Port Arthur« kínai 

, lányának szerepélben kü-
lönös alakítást ad Karin 
Hardt. Ezzel a szereppel 
sztár lett a kis statiszta-
' dőltből. 



A UUJ^qmJA&Z 
(Uiuet*! 

'oto Hirsch 6s Tsuk Film) 



— A siker titka nem az, hogy nem szabad másakat utánoz-
nunk, hanem az, hogy nem szabad magunkat utánoznunk — 
mondja Willi Forst. — Ez az oka annak, hogy minden filmem-

ben » valami mást a akarok csinálni ... 
A békehangulatú »Bécsi bál« volt a rendező Willi Forst első 
filmje. Paula Wesselyt fedezte föl benne. A bál után jött a 
»Mazurka« érdekes, izgalmas bűnügye, Pola Negrivel és Inge-
bor g Theeck-kel; a gyilkosságot az »Allotria« burleszkje követte. 
Most elkészült az új Willi Forst-film, a »Burgtheater«: a Burg-
színház történelmi kulisszáinak regénye. A felvételek számára 
felépítette Forst, a Burgszínházat: ilyen nagy színházépítke-
zést még hollywoodi filmeken sem láttunk. A női főszerepet 

megint új felfedezett: Hortense Raky kapta. 
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Vitéz Miklósné és Páger Antal isznak a film sikerére 

Gordon Zita, Ráday Imre és Komár JuJfa 

Komár Julia, Vitéz Miklós és Erdélyi Mici 

FILMBANKETT 
A FÉSZEKBEN 

Az elmúlt hét egyik 
estéjén éjféltátiban sereg 
pesti szép asszony, ismert-
nevű primadonna és szí-
nész gyűlt össze a Fészek 
klulb egyilk különtermé-
ben, hogy az »Évforduló« 
című film bemutatója után 
ünnepelje a film gárdá-
ját. Az ünneplés barátsá-
gos, hangulatos vacsora 
keretében történt. A va-
csorát Vitéz Miklósné ren-
dezte mindazok számára, 
akiknek ehhez a remek 
filmhez valami közük van. 
Vltézné bebizonyította a 
banlketten, hogy nemcsak 
mint filmgyártó, hanem 
mint háziasszony is kitű-
nően megállja a helyét. 
Olyan vendégsereget to-
borzott egybe a nagyszerű 
vacsorához, hogy az maga 
külön attrakció volt. Rit-
kaság, hogy valahol ennyi 
szép nőt lehessen együtt 
látni. Gordon Zita, Ko-
tnár Juliska, Erdélyi Mici, 
Szuplonczay Éva, Gaál 
Béláné, Gertter Viktor né, 
báró Hatvány Böske és a 
(film férfiszereplői: Páger 
Antal, Ráday Imre, Raj-
nay Gábor, Toronyi Imre 
foglaltak helyet a fehér 
lasütal mellett. Marton Sán-
dor és felesége, Vitéz 
Miiklós és néttiány meghí-
vott film újságíró volt még 
a vendégei között. 

Az est egyik érdekessége 
a film premierjére Párizs-
ból hazaérkezett Gordon 
Zita volt. ö az »Évforduiló« 
és a kis banlkett prima-
donnája. Mellette vőlegé-
nye, Mr. Geelgoud foglalt 
helyet, aki szintén az »Év-
forduló« premierjére jött 
hozzánk Londonból. Gor-
don Zitának jót tett a kül-
földi séjour és jót tesz a 
menyasszonyság is. Kar-
csú, légies alakja remekül 
érvényesült az érdekes es-
télyi toalettben. 

A hangulat az egész va-
csora alatt a filan sikeré-
hez méltó. Hitvatalosan 
senlkisem beszélt és mégis 
mindenki beszélt. Nem volt 
hivatalos szónoklat, csak 
rengeteg szívből jövő po-
hárköszöntő, amely mind 
Vitéz Miklósnak: és felesé-
gének, Gadl Béláinak, Gert-
ler Viktornak és a film 
főszereplőinek jutott. 
Gordon Zita, Gaiál Béla, Gert-
im- Viktor, Vitéz Miklósné, Rá-
day Imre, KomAr Julia, To-
ronyi Imre Szaplonezay Eva 

és Páger Antal 
(Páiházy fotók) 



forma Shearer i$ Leslie Howard a »Romeo fa Jolie« ; filmváltozatában 
(Foto Metro) 

ja£ia 

'-fj'mondja : 

Júlia a viláigirodalcxtn legszerelme-
sebb nőalakja. Ezért lett örökéletű és 
ezért marad örökké f i a t a l . . . Még ma is 
frissebben és igazabban szól a szere-
lemről, mint sok-sok színpadi utódja; 
azt hiszem, azért nem tudnak új Júl iát 
írni a mai színpadi írók, mert a mai 
lányok nem tudnak Júlia módjára sze-
retni. 

jymtû 

^ I w W j a : tyuty 3iwoitä 

Romeo a tökéletes szerelmes; de Ro-
meo csak abban a pil lanatban lett töké-
letes szerelmessé, amikor Júl iát meg-
ismerte. Azt látom Bajor Gizi megjegy-
zésében, hogy ma már nincsenek sbalke-
spearei Júl iák; — ez azt jelenti, hogy 
nem lehetnek Romeok sem! Legalább is 
az életben ne<m; talán f i l m e n . . . 



F I L M 
COCT^IL 

Az új »Aranyember« sikerének emlékére dí-
szes, bőrbekötött albumot küldtek a fíim pro* 
duoerei Londonba, Korda Sándornak, aki az 
»Aranyember« régi, néma változatát rendeste. 
Bemutatjuk az album címlapját és egyik 

oldalát 

MEGKEZDTÉK A 
„LOVAGIAS ÜGY" 
FELVÉTELEIT ! 

Űgylátszilk divatba jött-
ek a Hunyady Sándor-
Imek, A »Három sár-

V« még .műsoron van 
már forgatni kezdte 
ely István a »iLova-
iigy« filmváltozatát, 
csonyikor kezdték meg 
[vételeket, 

yady Sándor azt 
legutóibb a »Három 

my«-ról a Színházi 
en, bogy nem volt 

, megnézni... A be-
iottak szerint a »Lova-

ügya lesz az első 
r yady-film, amelyet 
nyady Sándor is bátran 
gnéünhet. 

Ilde Hildebrand egyike a leg-
érdekesebb epizédszinésznők-
nek:, rendszer.nt kis szerepe-
ket játszik, de mindig nagy 
sikert arat velük. Következő 
filmjében, a »Sztrogoff Mi-
hály«-ban, új arccal, új szerep-
körben fogjuk látni Adolph 

Wohlbrück oldalán 
(Foto Kovács Film) 
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Mindon hollywoodi gttrlnek vam egy sztár-ideálja. 
Mary Gwlnn-é: Louise Rainer; Sugar G© s-é: Clark Gable; Doris Toddings-6: Greta Garbo és 

"Edna MacJones-é; William Powell. , 
Üjévre megknpták sztárjaik legszebb fényképét. . . 

(Foto Metro) 

KÉTSZÁZHATVAN 
SZEREPLŐ A HUNNIÁBAN 
- AKI NEM KERÜL 
FILMRE! 

Ezen a héten fejezték be 
a H unnia-filmgyárban a 
Herczeg Ferenc-film, a 
»PogÄnyolk« utolsó jelene-
teit. Száztagú zenekar és 
százhatvantagú kórus vo-
nult fel éjszakánként a 
műteremben — ia«zért éj-
szakánként, mert nappal 
a »Mária nővér« gárdája 
dolgozik kinn — hogy el-
játssza és elénekelje a 
»Pogányok« kisérő muzsi-
káját a film naigyjelenetei 
számára. A zenekart Ste-
pkanídes Károly vezényel-

te, a kísérőzenét Virány 
László komponálta. 

Ilyen tömegjelenetet rit-
kán rendeznek a Hunniá-
ban; pedig sem a zenakiar, 
sem iáé énekkar nem jele-
nik meg személyesen a 
filmen. 
SOMLÓ ISTVÁN FIVÉRE: 

Somló Endre, a Párizs-
ban járt fiatal rendező 
rendezi a Soltész-produkció 
új filmjét a Film Irodá-
ban. Cserkésztörténet. Leg-
alább tizenikét címe van, 
de még egyik sem végle-
ges. Szombathelyi Blanka, 
Bornemisza Éva és Uray 
Tivadar a »niaigy« fősze-
replői; a többiek: cserkész-
fiúk. 

ZORO ÉS HURU 
BUDAPESTEN ! 

Vasárnap érkeztek meg 
Budapestr© Pat és Pata-
chon (magyarul: Zoro és 
Huru) és hétfőn már fil-
mezni kezdtek a Hunniá-
ban. »Eine Insel wird 
entdeckt« címmel forgat-
nak német filmet a Hun-
nia új műtermeiben. 
LAWRENCE TIBBFTT 
ÚJ SZEREPE: 

Douglas Fairbanks senior 
életének legnagyobb sike-
re: »Z., a fekete lovag«. 

A régi fekete lovag 
néma volt; az új énekelni 
is fog. 
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Ki tehet róla...? 
/ f l w t ä * 

í r t a : UJHÁZY GYÖRGY 

wmtm^jp^mm •• mm mf «* a 

I R O D A L M I 
ÉLET ! 

8 z s r k e s z t l : 

S Z U N Y A ! ZOLTÁN 

Bóth Kálmán bátyám, mint va-
lamennyi Bóth, szertelen, robajló 
indulatú ember volt. ölestermetű, 
bivalyerejű óriás. Kedvelte a han-
gos dáridókat, igen szerette a bort, 
ciigiányt, kártyát. Amikor irájött, s 
gyakorta jött rá a bónája, hát olyan 
ricsajokat csapott, akár álló hétig 
elmulatott víg danaszó mellett. S 
ha már mind megszökdöstek mellőle 
a vendégei, még egy napot ráadás-
nak magánosan átduhajkodott. 
Duzzadó kedvből, virtuslból. Bírta. 

Keményen, nagy gőggel lenézte a 
boirnemiisisaa pipótyokat 

De bornál, cigánynál is jobban 
öröme tellett abban, ha vidám tré-
fát csinálhatott. Aki szíve szerint 
megnevettette, bármit kérhetett tőle, 

megkapta. Bizonyosan. Mindennél 
többre tartotta a szabadon harsogó 
kacagást. Tudott is úgy nevetni, 
olyan harsányan, zengedelmesen, 
mint csak az olimpusi istenek haj-
danán. 

Örök törvénye a természetnek, 
hogy az ellentétek vonzzák egy-
mást, meg is kapta Bóth Kálmán 
bátyám élete társául a világ leg-
szelídebb, legjámborabb asszonyát. 
Apróka, törékeny teremtést Júlia 
nénénk áldott személyében. Csupa 
gondos, komolyság, aggódó gond 
volt. Ha néha-néha fel is virágzott 
sápadó arcán mosoly, annyi riadt 
rebbenet reszketett a szemében, 
megesett az ember szíve rajta s kí-
vánta, inkább sírna őszinte ked-
vére. Mindig könnye csordultig tele 
veit a szíve félelmekkel, szegény-
nek, örökkön remegett valamiért, 
vagy valakiért. Legtöbbet azonban 
a fiáért, a kis Kálmánkáért gyöt-
rődött. S ahogy cseperedett a gye-
rek, napról-napra kegyetlenebb ag-
godalmakat kellett kiállnia: 

— Mi lesz belőle!... Uram, Jézus, 
m i i . . . — S kétségbeesetten tördelte 
a kezét. 

Meg kell hagyni, joggal, mert a 
kis Kálmánka nemcsak az apja égő 
veres haját, de pirosló, szilaj indu-
latait is örökölte. Hasztalan ma-
radt minden anyai intelem, könyör-
gés, sírás, vadóckodásai nem ismer-
tek határt. A döfős kost rogyásig 
lovagolni, megnyilazni a bikát, 
hogy láncát tépve, a fél falut ria-
dalomba ejtette, öklömnyi korában 
árkot ugratni, kazal emeletes búb-
járól leibukfencezni s más hasonló 
istentelenségeket mívelni, napiren-
den volt nála. S tetejében a tulaj-
don apja biztatta még éktelen ha-
hoták között: Megkapta élettársul a világ legszelídebb 

asszonyát . . . 



fehér gézturbánba bugyolált fejjel 
várta Kálmánka az anyjá t . 

— J a j , I s tenem. . . mi történt ve-
led, édes fiam1?... — rémüldözött 
Jú l i a néni, hogy megpillantotta se-
besült csemetéjét. 

— S e m m i . . . Semmiség az egész, 
édesanyám. . . — hárí tot ta el magá-
tól a riadt babusgatást Kálmánka s 
világért sem árulta volna el, hogy 
árkotugratott tegnap az apjával s 
akkor történt a baj. 

Hanem, lia meghozta a határoza-
tot Lourdesban az égiek útmuta-
tása nyomán Jul ia néni, Káknánka 
piros sebe a homlokán eleven piros-
pecsétje lett a döntésnek. 

Persze, okos asszony létére nem 
rontott be ajtóstól a tervével, ki-
vár ta az alkalmas pillanatot, ami-
kor majd Kálmán bácsi derűs kedv 
ben lesz s előállhat a dologgal. 

Igaz, még a módját sem tudta el-
neki. 
gondolni, hogy miképpen kezdjen 

— Majd megsegít az Isten . . . — 
sóhajtotta hites szívvel s buzgó fo-

— Jól van, f i ú ! . . . Ne légy 
anyámasszony katonája ! 

Erezte Jú l ia néném, hogy csak 
egyet tehet, ha meg akar ja men-
teni egyszülöttjének az üdvét — el-
választja, távol tar t ja az apjától. 

El lcell küldenie hazulról Kálmán-
kát! 

Gyötrelmes volt erre gondolnia 
is, hogy elszakad a gyerekétől, ke-
servesen kínlódott az anyai szíve, 
de látta, belátta, nincs más válasz-
tása. 

Ám, hová küldje, hová vigye, 
hogy biztonságban tudhassa cseme-
téje teste-lelke épségét? 

Sok éjiszakán elsirdogált ezen. 
Törte magát , de csak hiába, meg-
nyugtató megoldásra nem jutot t . 
Végül is búcsútjárni indult Lour-
desba, hátha az égiek segítenek 
raj ta . 

Bizony, segítettek is. 
A hotelban egy angol hölggyel 

került össze, aki a kisfiával, bizo-
nyos Bobbyval, éppen a szobája 
mellett lakott. Nagyon megtetszett 
Júl ia nénéinnek a csöndes modorú, 
higgadt angol gyerek. Istenem, ha 
az ő Kálmánkája is ilyen lenne! 
Tapintatos kérdezőzködés után meg-
tudta: egyik oxfordi kollégiumban 
diákoskodik a kis 
Bobby. Híres iskola az, 
ott nevelik ilyen ko 
moly, illemtudó, jám-
bor nebulókká a gyere-
keket. 

Ezzel el is dőlt a 
sorsa i f jabb Bóth Ká -
mánnak, aki ekkor 
még szabadon nyarga-
lászott, hancúrozott az 
ősi birtokon is nem 
is sejtette idősebb Bóth 
Kálmánnal, hogy mi / 
haitároztatott felőle. 

Jú l ia néni, épphogy 
elvégezte a fogadalmi 
imát, vonatra ült, robo-
gott haza. 

— Mária kegyelmé-
vel . . . — ahogy mon-
dani szokta. 

Otthon, az állomáson — Mit mond, kedvesem? 



hászok között kérte a Szénit Szűz 
segítségét. 

Már pedig í rva vagyon: a zörge-
tőknek megnyittatik. A szeretet sze-
líd türelmével várt. No, nem is so-
káig. 

Történt, hogy eg,y szép napon, 
éppen amikor nagy dáridózás után 
Kálmán ibáesi a ráadásosi nap j á t mu-
latta vidám magánosan, Jú l i a néni 
miután titkon keresztet vetett ma-
gára, vakmerő (bátran, minden ker-
telés nélkül kibökte: 

— Ugy gondolnám, Kálmán. . . Ox-
fordba kellene küldeni a f i ú n k a t . . . 

Kálmán bácsi felikapta loboncos 
üstökét, kicsit tétovázva meredt a 
feleségére, egyszerűen nem értette, 
hogy mit mond az asszonya. Picinyit 
bizonytalankodott, hogy mégis meg-
ártott neki a boir. Csöndeseded meg-
kérdezte: 

— Mit mond, kedvesem?... 
Jú l ia néni nyugalmat, sőt közöm-

bösséget erőltetett a hangjára : 
— Azt mondom. . . jó lenne Kál-

mánkát valamelyik oxfordi kollé-
giumba kü ldenünk . . . t a n u l n i . . . 

Káámán bácsi gyanakodva végig-
tapogatta a homlokát: úgy látszik, 
mégis részeg, vagy mi! Feszülő f i-
gyelemre ráncolta, ivonogatta bozon-
tos szemöldökét, úgy kérdezte ú j r a : 

— Hová akar ja küldeni a . . .fiát? 
— Oxfordba . . . — ismételte meg 

Júl ia némi s mosolyogni próbált. 
Könnyed, leplező mosollyal. 

Az ő szívbenyilalló mosolyával 
nézett az urára . 

Kálmánka éppen aibtban a pilla-
natban lépett a szobáiba. 

Kálmán bácsi elbődült. 
Olyan harsány hahota harsant ki 

belőle, hogy eresztékeiben megrop-
pant a ház a fieje felett, remegtek 
az ablaktáblák. 

Es nevetett, nevetett, nevetett, ne-
vetett. 

Egyik kar jával átnyalábol'ta az 
asszonyát, másikkal a fiát, ölbe 
kapta őket s táncra perdült velük, 
mint valami behemót medveisten. 

— Lordot akar csinálni tbelőled az 
a n y á d . . . — bugyborékolt fel zenge-
dielmes kacagás közben ibelőle a szó 
— . . . L o r d o t ! . . . L o r d . . . L o r d ! . . . 

Végül lassan megcsihult, letelte a 
földre fiát, asszonyát, maga is be-

leereszkedett egy hatalmas fotelbe 
s mint aki kedvérevaló t réfába ke-
veredett, beleegyezően dörmögött, 
ziháló mellel: 

— Kendben J u l i . . . Oxfordiba 
küldjük a kö lyköt . . . 

Győzött Jú l ia néném. 
— Isten kegyelmes i rga lmából . . . 

— tette hozzá minden alka-
lommal jámboran, ha szóba került 
a sikere. 

Így jutott hát Káilmánka tizenötö-
dik esztendejében Oxfordba. Ámul-
doztak az embereik, csóválták fejü-
ket a familiabeliek, fél vármegyé-
ben erről beszéltek sokáig, de mert 
miniden csoda csak három napig 
tart, lassan megszokták, hogy a 
Bóth-gyerek angol kollégiumban 
tanul. 

Most már csak a r r a ügyelt Jú l ia 
néni, hogy ha kikerült az apja kezé-
ből a fia, vissza ne hozza időelőtt a 
nagymesszeségből. Addlig ügyeske-
dett, addig fon döfködött, amíg sike-
rült öt teljes esztendőn keresztül 
kinttartani Kálmánkát Angliában, 
vakációban mindig maga ment el 
hozzája. És minden alkalommal 
megnyugodva, 'ibioldogan térti visz-
sza: megszelidítették az ő vad cse-
metéjét. 

Hanem huszadik születése napjá ra • 
keményen hazaparancsolta Kálmán 
bácsi a magzatját . 

— De a Ponciusá t ! . . . — hördlült 
fel vérbeborultan, elvesztve a telő 
évek alatt türelmét. — Eljöjjön ne-
kem az a f i ú . . . mer t puskával me-
gyek érte! 

Nem volt mit tenni, hívó levelet 
ír t Júl ia néná Oxfoaldba. Szíve mé-
lyén bizakodott, hogy erős már az 
ő Kálmánkája a kísértésekkel szem-
ben. Magaformájára alakította a sok 
jámbor tanáccsal, amikkel eÜátta 
írásban, szóban ezalatt az öt esz-
tendő alatt. Nem le3z baj. Nem lehet. 

Már! 
Kálmánka meg is érkezett, annak 

rendje, módja szerint. Szépszál, deli 
i f j ú lett 'belőle, Szélesvállú, robosz-
tus, mint az apja. Csak a szava 
csengése volt halkabb, a modora fi-
nomabb, választékosabb. 

Kálmán bácsi a nagy örömre ha-
talmas muri t rendezeti Viruló ked-
vében nem ivette észre, vagy tán 
nem akarta észrevenni, hogy mi-



lyen óvatosan kezeli Kálmánka a 
borospoharat, milyen fakó mosoly-
lyal hallgatja a cigány mórikás nó-
táit. Szemethunyt, ha az anyja in-
tésére elsomfordált é j fé l tá j t a du-
hajkodó társaságiból. Hanem har-
madnapon, hogy raj tacsípte a fiút, 
amint az istállóban az öreg Vincze 
kocsistól tanul ja a régi, elfeledett 
nótákat, vidultan fe lkurjantot t Bóth 
Kálmán: 

— Noiszen, emlbar maradtál , t e . . . 
édes f iam! 

Azzal kezelésibe vette Káknánkát. 
Szabadon tehette aznap, Jú l ia néni 
vizitbe ment a harmadik határba. 

Kálmánka percről-parore jobban 
melegedett. Nem telt bele egy óra, 
apa és f ia egymásra talál tan olyan 
dáridózáslba keveredtek, zengett 
tőlük ta falu. 

Féllábra állította a cigányokat, 
úgy muzsikáltatta magát i f jabb 
Bóth Kálmán. 

Mire feljöttek a csillagok a bá-
rányfelhős' égre, olyan tempósan 
vagdosta a földhöz körömpróbáiig 
ivott poharát Kálmánka, mintha 
világéletéhen mindig csak ezt csi-
nálta volna. 

Idősebb Bóth Kálmán repeső 
szívvel gyönyörködött. Mindenről 
elfeledkezetten, ragyogó szemmel. 

—• Nem válik vér . . . vizzé . . . 
— bömlbölte, s csókolta, ölelte 
fiát . 

Epp a nagybőgőt rúg ta be Kál-
mánka neki szilajul va, amikor halk 
gördüléssel hintó kanyarodott a ti-
vornyás ámbitus elé: megérkezett 
Jú l i a néni. jag 

Félájul tan kecmergett le az Hiíés-
bői szegény» 

—• Mit csinálsz . . . édesfiaBQ?!!. 
— sikoltotta rémülten. 

Kálmánka szégyenlősen, rneghcw 
gajsztott fejjel edébelbotorkált s a 
beállott csendben halkan motyogta: 

— Magiviesztem . . . meg én, édes-
anyám . . . 

A k a r j a furcsa, pityókos gesz-
tussal felkalimpált,, mintha azt 
mondta volna: Isten l á t j a a leik 
nem tehetek róla. Aztán visszap 
derült a prímás elé, lehúnyta a 
mét, s nekiereszkedett hanggal nó 
táha fogott : 

— Ki a Tisza vizét i ssza . . . vá-
gyik annak szíve vissza . . . 

Es bomlottan danolt. 
— Megveszett . . . Igazán meg-

veszett! — r í t ta el magát hangosan 
Jú l i a néni, de csak egy pillanatra, 
mert a cigányok már csárdásba 
csaptak, s Kálmánka derékon kap-
ta az any já t s édes sziLajisággal, s 
mégis szelíd öleléssel táncba vitte. 

— Te veszett . . . te . . . — sza-
bódott kicsit, de azért jól esett a 
két erős karba, a f ia két erős kar-
jáiba belesimulnia. 

Noibizony, ilyenek vagyunk mi. 
Ki tehet róla. 

szelíd öleléssel táncba vltté . . . 
(G. Erdélyi Aranka rajzai) 
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Somlyó Zoltán szokatlan újévi érezte, hogy megtalálta azt a vala-
ajándékkal kedveskedik a magyar kit, aki előtt fe l tárhat ja magát, aki 
irodalomnak: f iatal költőt fedezett meghallgatja és nem neveti ki. Ne-
föl, kit a betű szerelme és áhitatos kivágott a városnak és »addig érdek-
tisztelete hozzá vezérelt ebben «az lődött, míg valaki útba igazította, 
ember-rengetegben. Mocsay Sándor- Jelentkezett a költő lakásán, a meg-
nak h ív ják a költőt. Civiltben persze illetődéstől nem tudott beszélni, 
sokkal prózaibb foglalkozása van: csak szégyenlősen átnyúj tot t egy 
vízvezeték- és villanyszerelő Rákos- gyűrött paksamétát, a verseit. 
szentmihályon. A rendes', napi Somlyó leültette a munikáskülsejíi 
munkaadagon tál sem tud pihenni. fiatalembert, cigarettát dugott t 
Ami napközben felgyülemlik a lel- szájába, kibontotta a paksamétát é> 
kében, azt éjszaka versbe sírja, így bele-belekóstolt a verses sorokba 
él má r hosszú évek óta és verseit Egyszerre azon vette magát észre, 
nem meri senkinek megmutatni. hogy érdekelni kezdi az irodalmi 

Nemrég 'egy Somlyó-verskötet ke- kostolópróba. Egyre több örömmel 
rült a kezébe. Nagyon a szívéhez olvasott, egy érdekes, komoly te-
«zóltak a költő bánatos sorai. Ügy hetség meglepően határozott rajza 

bontakozott ki előtte. Még nem 
kész ember Mocsay Sándor, a 
hiányzó iskolát nem tudta pótolni 
az élet iskolájával, de helyes irá-
nyítással, jó kézben a legnemesebb 
anyagnak Ígérkezik. Ezt olvasta ki 
a versekből és elkezdte kérdezgetni 
fiatal látogatóját. 

Így derült ki «az a pár életrajzi 
adat, amit közben már elmondtunk. 
Moesay Sándor, egy szegény nyug-
díjazott vasutas fia, a negyedik 
polgári elvégzése után kikerült az 
életbe. Mesterséget tanult, gyár-
ban dolgozott, most huszonegyéves. 
Tizenhároméves kora óta ír, de igen 
szigorú krit ikusa önmagának: míg 
idáig jutott, legalább ezer korábbi 
versét égette el. A magyar költők 
közül csak Petőfit és Aranyt ismeri, 
van egy Somlyó-kötete és néhány 
Ady-verset is ismer, de költői esz-
ményképe Petőfi. 

A fölfedező és a fölfedezett 
Somlyó Zoltán és Mocsay Sándor 

(Foto László) 



Somlyó Zoltán, aki a fiút és ver-
seit elhozta hozzánk, .azt mondja: 

— Nem is annyira mecénás kel-
lene ennek a fiúnak, csak az, hogy 
valahol rendes munkát kapjon és 
közben dolgozzon, művelődjön. Mort 
magával a felfedezéssel még nem 
segítünk rajta. 

I t t van tehát az ú j őstehetség. 
Mi alikaimat adunk neki, hqgy be-
mutatkozzék. A tölbbi már azoik 
dolga, akik munkát tudriak adni egy 
nem kevésbé tehetséges vízvezeték-
és villanyszerelőnek. 

I t t adjuk Mocjsay Sándor négy 
wtfsét. 

3(iiA,th az 

Kinek «az 'élet már semmit se ér, 
Kit má r mindenki elhagyott, 
Kitől már még azt se kérdik, 
Miért nem várj.a a holnapot, 

Ez én vágyóik. 

Ki nagyon magasra vágyiott, 
Szárnyatörve, nagyot zuhant, 
Ki egy Lapra tett mimden ,álmot 
E® mind fölötte elsuhant 

Ez én vagyok. 
/ 

tőicvn máti... 

Én tőlem mtár, sok jót ne várjatok, 
Velem majd eljönnek a bánatok, 
Énvelem már ne fogjatok kezet, 
Az egyik szemem sír, 
Sirat még egy nevet, 
De a másik felejtve; 
Dacolva fölnervet. 

Kikeletkor ezután is kinyíliík a virág. 
Engem nem lát többet az öreg holdvilág ; 
A lelkem már csalk sír; 
Gyászt felöltve jár, 
Földi boldogságban, 
Nem lesz résszé mér. 

(SLzt 'mwicljáfí... 

Azt mondják, hogy az i f jú ság 
Hej, de boldog élet, 
Az iisi volna, ha nem volna, 
Az emberiben délek, 
Meg aztán hogyha a szíve 
Ügy be volna zárva 
Száz lakattal, hogy egy másik 
Rá soha «em találna. 

c . . . 

Ha e földön minden szívet 
Együvé zárnának, 
Hogy a sóikból, válasszon ki, 
Egyet a pár jának, 
Megnyílna a zsilipje 
A szánalom ár jának ; 
A sok hidegségtől sorra, 
Mind kővé válnának. 
Es aztán ha ú j ra , 
Kiengednék őket; 
Áshatnátok soriban. 
Meg a temetőiket. 

Angalo-fotografia az új költőről 



A FEKETE CARUSO 
Irta: SPENCER WALLS 

Sokan azt mondták, hogy Joe 
Blake vigyorog, de Harlem fekete 
szépei, valahányszor a néger meg-
jelent a mozivásznon, halkan sze-
relmesen sóhajtották: 

— Milyen istenien mosolyog!.. . 
Milyen csodaszép fiú! . . . 

Ez már abban az időben történt, 
amikor a fekete színész neve öles 
betűkkel ordított le a nagy film-
színházak plakátjairól. Akkor már 
»fekete Caruso«-nak nevezték. 

Joe Blake különös ember volt. A 
megalázkodásig szerény és minden-
re engedelmesen csak a?t mondta: 
»yes«. 

Egy kicsit csodálkozott, amikor 
a georgiai gyapotültetvényről 
Hollywoodba hurcolták, és szokat-
lan dolgokat követeltek tőle. Elő-
ször be kellett tanulnia élettörténe-
tét. Folyékonyan kellett elmonda-
nia, hogy milyen kalandos és vi-
szontagságos gyermekkora volt Af-

rika bozótjában . . . hogyan men-
tette meg egy angol misszioná-
rius . . . hány évig jár t a missziós 
iskolába és végül hogyan fedezte 
fel egy amerikai filmrendező. 

Mindezt szépen betanulta, bár 
nem értette, hogy a fehér emberek 
miért kívánnak tőle ennyi hazug-
ságot. Georgiában született és már 
a nagyapja is rabszolga volt. A 
gyapotültetvényen látta meg a nap-
világot, itt dolgozott és itt tanulta 
meg, hogy a fehér embereknek 
mindig engedelmeskedni kell, bár-
mit is kívánnak tőle. 

A gyapotültetvényen kora reggel-
től késő estig dolgozott és életében 
először talán akkor volt igazán' bol-
dog, amikor megtakarított pénzén 
egy nyolcdolláros harmonikát vásá-
rolt. Ettől kezdve minden este har-
monikázott és énekelt. Fekete társai 
körülülték és áhítatosan, könnyes 
szemmel hallgatták. 

Hay, a filmügynök fedezte fel. 
— A fekete Caruso! —- mondta és 

Hollywodba vitte. 
2. 

Első filmje nagy sikert aratott 
A premier után megkérdezték tőle 
hogy boldog-e. Azt válaszolta, »yes« 
és mosolygott, pedig a szűk lakk-
cipő nagyon törte a lábát, a frakk 
ing pedig kegyetlenül kínozta bő-
rét. 

Amikor kezébe nyomták a esek 
ketj és figyelmeztették, hogy vi-
gyázzon a pénzére, mert Holly-
woodban sok a szélhámos, meg : r.t 
csak mosolygott. 

Mindig mosolygott és engedel-
meskedett. Magas, karcsú volt, acé-
losizmú, drótide^zetű, de néha 
mégis fáradtnak erezte magát. Hol 
az énektanár «kínozta, hol a rendező, 
hol a sok fehér színész és színésznő. 
Mindig ide-oda cibálták, ráncigál-
ták és folyton a fülébe súgták: 

— Mosolyogj! — és ő mosolygott. 
Még akikor sem értette, mi történik 

vele és körülötte, amikor harmadik 
filmjét is bemutatták. Furcsának 
találta, hogy a sok fehér férfi és nő 
körülfogja, kezét szorongatja, meg-
öleli, hátbavágja, hogy dicsérik és 
ünneplik. Azt hijte, mindezt csak . . . minden este harmonikázott.. . 



álmodja, hiszen a csodálatos fehér 
emberek nem tar thatnak egyenran-
gú, vagy különb embertársuknak 
egy közönséges feketét . . . De 
azért mosolygott és a hozzáintézett 
kérdésekre türelmesen válaszolta : 
»yes, oh yes!« 

3. 
Csendes éjszakákon, amikor a 

napi robot után álmatlanul vergő-
dött vil lájának hálószobájában: 
folyton az a gondolat kín 
hogy egyszer felébred a . f u r c s a ál 
mából és akkor ú j r a a gyapotul 
tetvényen lesz, ahol Owerton úr, a fel-
ügyelő rugdosni szokta a lusta né-
ger munkásokat. Hiába markolta 
az illatos selyempaplant, hiába 
simogatta selyempizsamáját, 
hiába gyújtotta fel a vil-
lanyt, hogy hálószobája fa-
ragott bútorait bámulja, folyton csak 
azt hajtogatta, hogy álom az egész. 

Egyszer 'egy zajos mulatóhelyen 
a néger zenekar dobosával (beszél-
getett. Néhány pillanatig boldog 
volt, amikor a kövér néger ikezét 
szorongatta. Az egyik fehér ember, 
— nem tudta, hogy titkára, rende-
zője, igazgatójia volt-e, — azt mond-
ta neki, hogy ne barátkozzék né-
gerekkel, mert ezzel hírnevét ront-
ja. 

Joe Blaike bólintott, mosolygott 
és úgy tett, mintha értené a dolgot. 

— Yies, — mondta és ettől kezdve 
messze elkerülte fekete társait . 

Végül már nagyon egyedül érezte 
magáit, de nem mert panaszkod-
ni. Félt, hogy megsérti a hollywoodi 
fehér embereket, akik sohse rúgták 
miejg. 

A szomszéd villában molett néger 
szakácsnő lakott. Szép, fekete sze-
mle és hófehér foga voit. Valahány-
szor a nő meglátta Joe Blaket, só-
haj tot t és lesütötte a szemét. 

Joe nagyon megkívánta és ha néha-
néha fülledt, fotró estéken egyedül 
sétált ikertjében, a szakácsnőre gon-
dolt és a kőfalnál halk, szerelmes 
dalt szeretett volna dúdolni neki. 

Nem merte megtenni. 
4. 

Mindig sok fehér, szőke, karcsú, 
széplábú, kevés ruházatú nő volt 
körülötte, de Joe sose mert köze-
ledni hozzájuk. Egyszer az egyik 
megsimogatta a kezét és furcsán 
nevetett. Joe megijedt tőle és gyor-
san elhúzódott. 

— Ostoba! — mondta a nő sértő-
dötten és faképnél hagyta. 

V 

— Publicity, reklám kellene — gondolta sokszor 

Eannie Carter is szőke, karcsú és 
ízéplábú volt. Filmszínésznőnek 
mondta imagát, pedig még messze 
volt attól, hogy komoly szerepet 
kapjon. Mindent elkövetett, hogy 
kitűnjék névtelen társnői 'közül. Á 
rendezők, színészek, igazgató-k szíve-
sen mulat tak vele, apró-cseprő 
ajándékokat is .adtak neki, de .sze-
rephez nem jut tat ták. 

— Publicity, reklám kellene, — 
gondolta sokszor a szőke Fannie és 
dühösen csikorgatta hófehér, apró 
fogát, de a reklámot Hollywoodban 
nem adják ingyen. 

Es akkor a véletlen összehozta őt 
Joe Blake-fkel, a »fekete Caruso«-
val, akiről Hollywoodban mindenki 
tudta, hogy három filmmel egymil-
liót keresett. 

Egy garden pairtyn találkoztak, 
amelyre Fanniénak nagy harc árán 
sikerült meghívót kapnia. A színes 
lampiónoik alatt jól megnézte a fe-
kete filmszínészt és talán ő volt az 
első emíber, aki megérezte, hotgy 
Joe Blake mennyire árván, egyedül 
érzi magát. Meglátta a néger sze-
mében a társ talan ember sóvárgá-
sát egy tá rs után. 

— ö az! — gondolta Fannie Car-
ter és elhatározta, hogy vakmerő 
játékba kezd. Ha sikerül, nagy pub-
licity hoz jut, ha nem . . . 

Felvonta a vállát és a négerhez 
ment. 

— Jóestét, Mr. Blake — mondta 
mézédes mosollyal. Há t egyetlen 
nőt se talált, aki szórakozta tná?. . . 



A néger alázatosan mosolygott, 
de nem válaszolt. 

— Jöjjön, nézze milyen szép a 
kert, — folytatta Fannie és Joeba 
karolt. 

Az este forró és fullasztó volt. A 
lampionok színes fénye eltűnt a 
fák között és a jazz zümmögéssé 
halkult, amikor a kert távoli sarká-
ban leültek egy padra. 

5. 
— Mr. Blake, úgy-e maga megveti 

a fehér nőket? — kérdezte Fan-
nie, amikoir már öt perce ültek a 
padon. 

Joe komolyan megijedt, tiltakozni 
.akart, de a lány kis u j ja i az 
a jkára tapadtak. 

— Nem, nem — suttogta Farmié 
ós a férfihoz; bújt . — Ha nem vetne 
mieg, megölelne és megcsókolna . . . 

A néger testét forró vérhullám1 

öntötte el. Egy pillanatig még fel-
támadt benne rabszolgaőseinek ré-
mülete, félelme, de aztán átkarolta 
a leányt és szenvedélyesen magához 
ölelte. 

— Csókolj! — suttogta a lány és 
ő engedelmeskedett. 

Fannie belekapaszkodott, letépte 

— mosoJyogva várta ügyének fötárgyalását.. 
(G. Erdélyi Aranka rajzai) 

róla a gallért, nyakkendőt, éles kör-
meivel 'belehasított az arcába, le-
tépte sa já t r uhá j á t és azután sikol-
tozni kezdett. 

Nemsokára egy sereg ember állta 
körül őket. 

— Segítsetek ! — sikoltozta Fan-
nie ós körmével ú j ra belekapart a 
néger arcába. — Fogjátok le a vad-
állatot! . . . Megtámadott ! . . . 

Néhány férf i Joe Blake-re ro-
hant. Ütötték, verték, rúgták és ő 
nem védekezett. Ar ra gondolt, hogy 
most . . . éppen most felébredt fur-
csa álmából. 

Szájából, arcából ömlött a vér, 
félsziûine bedagadt, elegáns f rakkja 
csupa vér, csupa rongy volt. 

— Nesze neked, te piszkos fekete! 
— üvöltötték a fehér férf iak és to-
vább ütötték. Még akkor is verték, 
amikor a gyorsan odahívott rend-
őrök megbilincselték. 

— Ezért lógni fogsz, piszkos, fekete 
állat — kiáltották feléje, amikor 
később a rendőrségi autóba tusz-
kolták. 

— Yes! — mondta engedelmesen 
és furcsán, alázatosan mosolygott. 

6. 
Fannie Carter végire megkapta a 

régen áhított reklámot. A lapok első 
oldalon közölték a fényképét, 
amelyet ia fotóriporterek a szanató-
riumi szobában készítettek róla. I t t 
pihente ki a szörnyű kaland izgal-
mait. ö volt a szenvedő, ár tat lan, 
fehér nő, akit a fekete vadállat 
bestiálisán megtámadott. Hogy ho-
gyan, arról az újiságok bőségesen 
ós részletesen beszámoltak. Persze, 
arról is, hogy Fannie Carter, ez a 
nagyjövőjű filmszímészriő három 
filmgyártól kapott igen előnyös 
ajánlatot . 

Joe Blake ipedig türelmesen, mo-
Ifso 'yogva vár ta ügyének fötárgyalá-

sát. Mosolygott, amikor Fannie 
i lOartert , a sápadt, szenvedő arcú 
ifikniszínésznőt a tárgyalóterembe 

rezették és a r ra kérték, mondja el 
_ bestiális támadás történetét. 
: A tárgyalóterem közönsége fel-
szisszent, amikor Fannie a jkáról 
meghallotta, a szörnyű eset részle-
teit. 

Az esküdtek egyhangúan halált 
kértek a »fekete Caruso« fejére. 

— Megértette? — kérdezte végül a 
bíró. 

— Yes! — mondta Joe Blaike ala-
zatosan és mosolygott. Forditotta: HAVAS ZSIGMOND 



V V R S E II 
SZIBÉRIAI UTAZÁS 

Irta.: 
Kunszery Gyula 

A karácsonyi szünet után 
utaztunk vissza Machovichcsal 
száműzetésünk sivár helyére, 
ikét kókkftdtfejű helyettestanárok. 
Havas hegyek, jeges folyók suhan-
azután jött a végtelen [tak, 
sápadt, halott, fehér mezőség. 

; 'Mi ültünk búsan, hallgatag. 
1 Sípolt a mozdony, a kalauz rikol-

t o t t : Győr! 
j S én mondtam halkan: Omszk. 

Ifjabb fehérség, újabb hallgatás 
és j^zután újabb rikoltás: Csorna! 
S ő* felsóhajtott: Tomszk. 
Ninçs megállás, nincs visszafordu-

[lás, 
megyünk tovább édes barátom, 
hosszú, sovány, bütykös ujjaiddal 
a jégvirágos, párás ablakon 
idegesen hiába dobolsz. 
A kalauz ordít: Kapuvár! 
S mi felsóhajtunk: Tobolszk. 

! Kezdődik élőiről minden: 
inspekció és dolgozatjavítás 
ós osztályozó konferencia, 
az igazgató új ra hospitál, 
$ reálpártiak zúgolódnak, 
azután jön a főigazgató, 
ós így tovább a régi cirkusz. 
Nagycenk! — Irkuck. 
Na, mért búsultak1 rossz fiúk, 
hiszen, vár a sok-sok öröm: 
télen teáztok az olasznál, 
vagy a konventban elboroztok, 
és aztán a tavaszi séták 
a Virágvölgyben, Muckon, Várison, 
nyáron elmentek megfürödni 
a Tómalomhoz, Löwer-uszodába, 
avagy a Fertőn ladikoatok.. . 
A kalauz harsányan kiáltott: Sop-

[ron. 
S mi didergősen, fázósan motyog-

j u k : 
Yladivosztok ! 

A K I R Á L Y O K KINCSE 

Irta : 
Pásztor Béla 

Ezer csillag dob le csóvát 
Puszták fövenyére. 
Hol van már az útmutató 
Egy Csillagnak éje? 

A sugarak útvesztőjén 
Merre menjen Menyhért? 
Batyujában tömjén, mirrha, 
Korona és mellvért. 

Merre hajtsa karavánját 
Boldizsár, a szultán? 
Gyöngyös málhák tengnek-lengnek 
Tevéinek púpján. 

Lidérc hajtja, csalogatja 
A szakállas Gáspárt. 
Kinek lába elé rakja 
A gyémántos násfát? 

Sugár-esős pusztaságban 
Bolyongnak a kincsek 
S nem találnak jelöletlen 
Jászolodra Kisded. 

V É G Z E T 

Irta : 

Reviczky Mária 

Az ég' «ekem miiidig túl magasan 
* [volt, 

mert megkötött az élet gúzsba! 
Ki érné el az eget — kúszva! 

Repülni, ó jaj, sose mertem! 
Vágytam csak, 
de csak tovább térdepeltem. 

De egyszer egyetlen gőgös mozdu-
[lattai 

lerázok mindent, mindent, ami köt: 
könnyű pókhálót és súlyos rögöt 
és letagadom, ami visszahúzna 
és repülök. . . 

S visszahullok a rögre összezúzva! 
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Az amatőrök v é g r e rájöt tek , h o g y 
tél van , s f ü r d ő r u h á s fö lvé t e l ek h e l y e t t 
m o s t m á r a té l s zépsége i t ábrázoló ké-
peket kü ldenek Szép az élet pá lyáza -
tunkra . K é r j ü k azonban az amatőröket , 
h o g y ne fe ledkezzenek m e g m u l t h e t i pá-
lyázatunkró l , m e l y szerint a téli Sváb-
hegy és a téli Jánoshegy s zerepe l jenek 
képeiken. A S v á b h e g y i S z a n a t ó r i u m 
hathe te s p á l y á z a t t a l bőv í t e t t e verse-
nyünket . 

1. díj: Egy hétig tartó 
II. díj: Négynapos 

III. díj: Kétnapos ellátás a Svébhegyi 
Szanatóriumban. 

A z e he t i képek közt dr. Mészáros 
Zol tánné »Tél a Bükkiben« c í m ű képé-
ért 10 p e n g ő s v á s á r l á s i u t a l v á n y t k a p a 
Színházi Elet Boltjába (Erzsébet-kőrút 
7), a többiek ok leve le t kapnak. 

Popper István: Teli táj 

Binajey (Sumatra): Ági és fekete barátnője 

Dr. Mészáros Zoltánné: Tél a Bükkben 

Szigethy Ferencné: Tél a Hegyek alján 

Jung Nándor: Téli est 

B y ^ M ^ M i l f ^ M • ^Zmê • 



I I I 

Kálmán Év a ós Róna Csöpi Londonban táncolnak 
(L'Art foto) 

G y ones Lili ós Erdős Tora Párizsban Játszanak 
és — lovagolnak 

1 canadai rádió magyar zenekara hetenként egyszer 
ad magyar programot 

Horváth Gizi, Brada mester 
volt tanítványa, Buenos Aires-

ben táncol 
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Bánky Baba, aki Pesten a Ka-
mara Színházban lépett fel, 
most egy torinói revfi színház-

nak a szubret (primadonnája 



FAKÍROK EGYMÁS KÖZÖTT RÉSZEG-VICCEK 
Az éjszakai körúton hattagú részeg 

társaság áll meg egy kapu előtt. Be-
csengetnek, kicsoszog a házmesterné, 
az egyik részeg így szól: 

— No, Katz néni, válassza ki közü-
lünk az urát, hadd menjünk tovább 
békességgel.. . 

* 
A részeg ember negyedórája bajlódik 

a kapu előtt, nem tudja kinyitni az 
ajtót. Odajön a rendőr. 

— Hát persze, hogy nem nyílik, ami-
kor maga szivarral .akarja kinyitni. 

A részeg ember csodálkozva nézi a 
markában tartott szivart, aztán ijedten 
így sóhajt: 

— Te jó Isten! Elszívtam a kapu-
kulcsot! 

* 
Az angyalföfldi részeg megszólítja a 

rendőrt: 
— Biztos úr, kérem, legyen olyan jó, 

kísérjen haza. 
— Hát hol lakik maga! 
A részeg hamiskásan végignézi a 

rendőrt és így szól: 
— Azt nem mondom meg! 

— Mit akarsz azzal a másik szöges 
deszkával? 

— Mostanában nagyon hűvösek az 
éjszakák. Takarót csinálok magamnak. 

(College Humor) 

— No, most még csak az hiányzik, hogy az év 13-án kezdődjék! 

1937, PÉNTEK, JANUAR 1. 



ROSSZ AZ EGYEN-
SÚLY 

A kis színház igazgatója 
az esti pénztári jelentést 
nézi és szomorúan csóválja 
a Fejét. 

— Mondd, — szól a fő-
rendezőhöz — mehet ez így 
továbbÎ 

— Én mindig mondtam, 
feleli a főrendező —-

hogy ez egy egészségtelen 
helyzet. 

— Miért volna egészség-
telem? 

— Mert hogy lehet ott 
öt pengő a legmagasabb 
helyár, ahol négy pengő a 
sztárgázsi? 

JOGOS AGGODALOM 

— Amíg ez a méh itt 
röpköd, ne mondd nekem, 
hogy arany virágom . . . 

(College Humor) 

A NAGY SPEKU-
LÁNS 

Dénes Oszkár a világ 
legelőrelátóbb embere. Va-
laki azt mondja a Fészek-
ben. 

— Tudjátok, miért van 
Dénes Őszi egyik háza a 
Zugligetben, a másik pe-
dig Buda legszélén? 

— Miértf 
— Mert nem tudja, hogy 

merre fog terjeszkedni a 
város. 

— Ne haragudj, öregem, a titkárnőm nem ért rá, 
hát a feleségemet hoztam e l . . . 

(Esquire) 

BÁLBAN 

— Szabad lekérni1? 
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— Nem értem, mit jajgatsz! Az előbb, amikor ceruzát hegyeztem 
vele, még kitűnő VOlt. (Esquire) 

A SZIPKA 
Vadnay László óriási borostyán-

szipkából pöfékel a művészkávé-
házban, Peti Sándor irigykedve 
megkérdi: 

— Hol lehet 
ilyen szipkát 
kapni! 

— Sehol — fe-
léli büszkén a 
humorista. — 
Ezt a szipkát 
direkt nekem 
gyárt ják. De, 
hogy lásd, kivel 
van dolgod, hol-
napra neked is 

<7Í\ 

— de esők neked—csinál tatdk egyet. 
Másnap tényleg át is ad ja az 

ígért szipkát Petinek. Peti Sándor 
gyönyörködve nézegeti, aztán 

odainti a sziva-
rost és így szól: 

— No, kinek 
van ilyen szip-
kája a kávéház-
ban? 

— Például ne-
kem is — felelte 
a szivaros és le-
tett egy tucat 
hasonló szipkát 
a meglepett ko-
mikus elé. 

AZ ELÉGEDETLEN EMBER 



VÁLASZ 
A KOSÁRRA 

— Szabad kérnem 
kisasszony a követ-
kező táncot? 

— Sajnálom, de 
nem táncolok akár-
kivel. 

— Én igen. 

— Mit akarsz, fiain, 
reggelizni, kávét vagy 
teát? 

— Nézd, szivem, ha 
az, amit tegnap bearl-
tál, tea volt: akkor ká-
vét; ha az volt a kávé, 
akkor inkább teát ké-
rek. 

(Ric et Rae) 

BARÁTNŐK 
— Ma éjjel rémes ál-

mom volt. Azt álmod-
tam, hogy az az állat, 
amelynek bundáját vi-
selem, megtámadott. 

— Ugyan, ugyan, 
csak nem ijedsz meg a 
házinyúltól? 

í r j HÁZASOK 

Márkus Alfréd mindennap kipróbálja szerencsé-
jét a bakkasztal mellett. A felesége csodálatoskép-
pen sohase kérdi meg tőle, hogy nyert-e, vagy vesz-
tett. A zeneszerző sem nyilatkozik, mégis pontosan 
tudja az eredményt. 

Ha Márkus azt mondja, hogy »jövök abból a 
kártya-tripotbóh, — akkor vesztett. 

Ha azt mondja: »jövök a klubból«, —- akkor a 
pénzénél van. 

Ha pedig így szól: »jövök a kaszinóból«, — akkor 
nyert. 

PONTOS PROGNÓZIS 

A MAKACS ÜGYNÖK 

— Már ötödször mondom magának, hogy 
nincs szükségem porszívóra! 



ESJTOVQI HOLLY WOODBAN 

Ék V ^ f 

VÁROSI KISLÁNY 
FALUN 

—) Nem is új a ruháját Az első két esküvőn is 
ezt viselte, később aztán átalakította,. 

(Judge) 

A »LÉHA NÓTAÍ PRÓZÁBAN 

— Jaj, do gyönyörű! il:  
mondja bácsi, hogyan kell 
forgatni, hogy a meleg-
víz jfrjjön? 

(111. Blatt) 

AZ ELNYOMOTT 
TEHETSÉG 

— Cirkuszi akrobata 
szerettem volna lenni, de 
a szüleim azt akarták, 
hogy itthon gazdálkodjak. 

(College 1'iiMior! 

A SZÓTARTÓ 
GAVALLÉR 

A »Hulló falevél« egyik utolsó próbáján történt. Lóránl 
főrendező haragosan bömbölt a szinpadon, lent pedig a kom-
ponista idegeskedett két szerzőtársának asszisztenciája mellett. 

Végre Zerkovitz kifakadt: 
— Uraim, ez nem megy így tovább! En fáradt vagyok, 

Szilágyi unatkozik, Kellért nem érdekli semmi, Lóránt pedig 
nem érzi jól magát úri társaságban. . . 

AZ ŰJ PORSZÍVÓ 

— Eladták nekem ezt a micsodát, hogy remekül 
lehet vele a szőnyeget kiporolni ós most látom, hogy 
nem ér semmit, még rosszabb], mint <a régi poroló . . . 

(Life) 

A mozijegy szedőm»: A/.t 
ígérte a gazember, hogy 
a filmnél fog elhelyez-
kedni és ez lett belőle. 

(College Humor) 



Marlene Dietrich, a cseregyerek 
John B. Myers-nek hívják azt az 

alig harmincesztendős fiatalem-
bert, akinek a telefonhívására 
negyven napig hiába vártam. Mr. 
Myers a reklámfőnöke a London 
Film-nek, Korda Sándor filmgyá-
rának, ahol most Marlene Dietrich 
fi lmjét forgatják. 

Mr. Myers telefonhívása szólított 
a stúdióba. Még Kordának is szo-
katlan méretű díszletek épültek 

Denhamban a Marlene D ietrich -
filmhez. Két kilométer hosszú ket-
tős sínpárú orosz vasútvonal szeli 
át a gyár hatalmas területét, ame-
lyen egy 1916-ból való orosz szerel-
vény jön-megy, tolat vagy robog 
az élethűen idecseppent Saratursk 
vasúti állomás környékén. Bent a 
stúdióban a cári Téli palota 75 mé-
ter hosszú gyönyörűszép inter ieurje 
fogad. Minden terem pontos mása 
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Az 1913-as ascoti nagy lóver-
seny a »Knight without ar-

mour-ban 
MARLENE DIETRICH ÉS 

HERBERT TOMAS 
(Foto Unitas) 

az eredetinek, a festmények, függő- grófnőhöz kerül a cercle során. A 
rvyök, gobelinek és csillárok egy ki- reflektorok fényében azonban nem 
sebb hitbizomány értékével is fel- Mrs. Dietrich áll, hanem a »stand-
é r n e k . . . in«. Így hívják azt a dublőzt, «aki. 

A nagyteremben ünnepi fogadó- a fárasztó gép és fénybeállításoknál 
nap. A cár és a cárnő cereiet tarta- a sztárt helyettesíti. Természetesen 
tiak háromszáz főnyi előkelő ven- a kifestése, a hajszíne, az öltözete 
dégsereg közepette. A tömegben mindenben a sztárénak felel meg. 
helyezkedik el Alexandra grófnő Marlene Dietrich »-stand-in«-je azon-
is, akit a »Knight without Armour* ban még vonásaiban és mozdulatai-
című filmben Marlene alakít. ban is annyira hasonlít a prima-

Most éippen azt próbálják, hogy donnához, hogy az elismerő »majti-
mennyi fény kell majd a jelenet- nein Marlene« elnevezéshez jutott, 
liez, amikor a cári pár Alexandra Maga Marlene éppen mögöttünk 

pihen és cigarettázik 
(Dohányozni tilos! — 
áll hatalmas táblákon 
mindenütt) és egy halk 
Hellóval szólítja magá-
hoz Mr. M y erst. 

A következő pillanat 
örvendetes és nagy 
meglepetés t tartogat 
számomra : 

— This is Mister Ger-
man from Budapest! — 
hallom és Marlene Diet-
rich és csekélységem 
máris személyes isme-
rősök vagyunk. 

— Szóval ön Buda-
pestről jött és a Szin-
házi Elet munkatársa'? 
— teszi fel egészen «7,0-
katlanul az intervjú 
első kérdését Marlene 
Dietrich. — Rengeteg 
magyar barátom van, 
de az idegenék is any-
nyit beszéltek már az 
önök fővárosáról, hogy 
már igazán nagyon kí-



Ä« ^P-- ü ' ̂ »SBBKBSKi 

vánesi vagyok rá. Legutóbb már Bé-
e s ^ eljutottam és úgy volt, hogy né-
hány napot Budapesten is tölthetek 
és pont akkor érkezett Korda be-
hívó sürgönye. Utaznom kellett 
Londonba, mert a szép napsütés 
miatt megkezdődtek a felvételek. 

— Hogyan játszhatjk ön London 
ban, amikor a Paramountnál van 
éves szerződésben ? — kérdezem. 

— Cseregyerek vagyok — feleli 
nevetve Marlene. — Korda kiköl-
csönözte nekünk Leslie Howardot 
és Merle Oberont és viszonzásul a 
Paramount ideadott engem egy 
filmre. De nehogy félreértse ez nem 
a »kettőért egyet« elv szerint tör-
tént, csak éppen a véletlen hozta 
így . . . 

Rózsaszínű és ezüstbrokát ruha 

Marlene Dietrich dubléja a londoni felvétele-
ken: Miss Írna Etáig. Arcformába, alakja pon-
tosan olyan, mint Mariénéé, rajta állítják be 
• reflektorokat és fefvevögópet. Mikor a fel-
v é g r e kerül a bot, eltűnik a műteremből éa 

Birthcieh éÜ a helyére . . . 

t ï f w lesz Marisa» »Isö B U l Ä S M ^ » « ! I ^ L ^ k 



Ezt a villái építtette, lel ,Korda SânAo.- Danhamb an Marlene Dleu-ich számára. Mikor Marlene 
v visszaköltözik Hollywoodba, l e b o n t j á k . . . 

" ^ . < P o t o Uni tas) 
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kában is. Tudja imádom Amerikát, 
de azért az a vén Európa mindig 
csak Európa m a r a d . . . 

Hírnök jő (valóban a cári gárda 
egyenruhájában) és pihegve jelenti, 
hogy a fölvételre minden kész. Bú-
csúzás, Marlene Dietrich a kezét 
nyúj t ja . Európai mivoltom kihang-
súlyozására kezetcsÓkolok. (Jó ki-
fogás.) 

Mikor a stúdió a j t a j a hangtala-
nul becsukódik, mögöttem Mr. 
Myers megszólal: 

— Na látja dear Mr. German, 
hogy senkinek sem ad intervjút? — 
és kacsint a szemével . . . 

Hát ki akart itt in tervjút csi-
nálni? Éppen csak diskurálni sze-
rettem volna egy kicsit Marlene 
Dietrich-hel. GERMÁN ERVIN 

van ra j ta . Briliánsok, zafírok csil-
lognak a hajában, a nyakán és a 
kezén. Csodálatosan széip ez az asz-
szony! . . . Ezt azonnal közlöm is 
vele. Látszik az arcán, hogy jólesik 
neki a tetszésem, de azért kinevet: 

— Maguk, európaiak javíthatat-
lanok. Az angolok és amerikaiak 
sohse bókolnak. Bevallom kedves, 
hogy ezt mondta, hiszen végtére 
nem is olyan rossz ensemble ez a 
ruha meg é n . . . 

Feláll és néhány vicces, maneké-
nes mozdulatot tesz. 

— Hol szeret inkább lenni, Euró-
pában vagy Amerikában? Illetve 
talán válaszoljon arra, hogy hol 
nevelteti a kislányát? 

— Fif ty- f i f ty — válaszol Mrs. 
Dietrich. — Európában és Ameri-



szony félévi, boldog házasélet után hir-
telen otthagyta az urát,, aki azután há-
rom hosszú hónapig, mint válófélben 
lévő férj, tengett-lengett a pesti életben. 
No és vi08t, mikor szent karácsony esté' 
jén megszólaltak az angyalkák csenge-
tyűi, a három hónapja elvált sorban élö 
feleség újra bekopogott az urához (s a 
hűtlenül elhagyott, meg a hűtlenül el-
hagjfó boldogan borultak egymás kar-
jaiba, a csillogó karácsonyfa alatt. Azt 
hiszem, angyalom, hogy szebb ajándék-
kal nem igen dicsekedhetett más a sze-
retet és a béke ünnepén.... 

Ajándékról lévén szó, meg kell em-
lékeznünk an ismert és gyönyörű- dizőz 
Jézuskájáról is. Karácsony előtt egy is-
mert gatalVér konyakozott a hallgatók 
közt s szeretett volna egy meglehetősen 
ismeretlen angol dalt hallani, de nem 
mert szólni, mert félt, hogy az énekesnő 
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— Mit tudtok ti angyalom arról, hogy 
helyes-e a legújabb keletű közmondás: 
»ünnepnapok után édes a nyugalomig 
Tudniillik ennek a sok karácsonyi és 
szilveszteri izgalomnak elmúltával va-
lóban ránkfér egy kis hétköznapi pihe-
nés, már gyógyulnak azok, akik a sok 
diósbeiglitől mérgezést kaptak és heged-
nek a pénztárcák sebei is, szóval lassan 
minden visszazökken a megszokott ke-
rékvágásba. Kérünk tehát néhány kará-
csonyi és szilveszteri szenzációt. 

— A legszebb karácsonyi ajándékot az 
a térj kapta, akiről nemrég említettük, 
hogy nyolo hosszú évi menyasszonyság 
után végre elvehette feleségül szive vá-
lasztottját. Akkor azért emlékeztünk 
meg erről, mert a nyolcéves menyasz~ 

J l p i t y B*MÓ htoauágot k ö t ö t t g k ^ ^ d 

A ZSERBÓ-BÓ-BAN 

TÁRSAS ÉLET 
Szerkeszt i 

E N D R Ő D Y BÉLA 



nem ismeri a kedvenc »song«-ot. Végül 
mégis felbátorodott s odalépett hozzá. 
»Szeretném megkérni, hog}/ énekeljen « / 
egy dalt, — mondta — de tagadjunk, 
hogy nem ismeri.« »Fogadjunk/« — vá-
laszolta a szép dizőz. A fogadást termé 
szetesen ő nyerte meg, mert miután a 
gavallér elárulta a dal címét, már szár-
nyalt is az ének, a dizőz ismerte az is 
meretlen dalt. »No és most mit adjakf<s 
— kérdezte a gavallér, miután a foga-
dást elveszítette. »Küldjön egy skatulya 
bonbont« — válaszolta a dizőz s más 
napra már el is felejtette az egészet. 
Karácsony estén azonban beállít ám 
hozzá a vesztes küldönce, hozza a ska-
tulya cukrot, no és mi volt a cukor-
skatulya aranyszalagjára rákötözve, no 
micsoda, egy-kettőre találjátok ki, an-
gyalaim! Hát bizony egy gyönyörű 
IriliánsmeUtü csillogött-villogott ott, 
amiből az a tanulság, hogy minden dalt 
tudnia kell a jó dizőznek, mert akkor 
bizonyosan megjutalmazza tudománya 
ért a Jézuska. 

— Jaj, de szép karácsonyi mese! Jaj, 
de elandalító! No most valami kis szil-
veszteri érdekességet! 

— Érdekesség az, hogy a Kálmán Hen-
rikék hagyományos szilveszteri estélye 

Káldor Clarisse Párizsban 
férjhezment Olivier Rostand-
hoz, Edmond Rostand unoka-

öccséhez 

ezidén elmarad,, viszont az 
Ullmann György báróéké 
ragyogóbb és nagyobb 
arányú lesz, mint máskor. 
És különösen szépnek és 
látogatottnak ígérkezik az 
Országos Kaszinó ugyan-
csak tradicionális Szilvesz-
tere, valamint a Lipótvá-
rosi Jtaszinóé. Nagyobb es-
télyekről számolhatunk be 
egyébként Bársony Osz-
kárnál, Tószeghy Richár-
doknál, Zerkovitz Béláék-
nál és ifjabb Nászay Ká-
rolyéknál, ahol piknik-
alapon rendeznek nagysza-
bású Szilvesztert. Szóval 
BUÉK angyalaim s remé-
lem, a jövő évben sem 
hagyjuk el egymást. 

— Sőt! No de ha már 
szilveszteri programmok-
ról esik szó, talán nézzünk 
egy kissé m,esszebbre is, a 

Róna Iiiii, Bécsben éiö ma-
gyar szobrásznő Mrs. Andrey 
Wildmar Christ ieről készült 

szobrával 



mm* 
Hío îS de Bourbon herceg 

medvével 
Kárpátokban löt! 

fit felvonulással, pálcásokkal, nagy jó-
kedvvel s annak a, régi igazságnak han-
goztatásával a tradicionális csárdás üte-
mére, hogy »nem ütik a jogászt agyon!«. 
A Jogász-bál napján rendezik egyéb-
ként még a csillogó Riporter-revűt a, 
New-Yorkban, a Piarista-teát, a Hungá-
riában, a Téli Esték másodikját a Nem-
zeti Kaszinóban. A következő napon tesz 
az exklusiv Tenisz Klub bálja az Or-
szágos Kaszinóban, amelyvek frakkos 
szupéja a legszebb látványosság lesz. 
Kimagaslóbb farsangi események még 
január folyamán: a hetedikén rende-
zendő Protestáns-tea, a január kilence-
diki Szent István Bél és a Magyar-Len-
gyei Hál, amely január 13-án lesz, to-
pábbá a tizenhatodikára, kitűzött Medi-
kus Bál s a 20-án megtartandó Vörös-
kereszt Bál. Január 23-án aztán már to-
ronyba torlódnak a farsangi események; 
ezen a napon lesz a Protestáns Bál, a 
Hungária Evezős Egylet bálja és a 
Gyógyszerész.- tea. 

— A fëbruâri események felé egyelőre 
ne látcsövézsünk még, de mint karne-
váli érdekességet fel kell említenünk, 
hogy a rövid farsang miatt ezidén le-
mondtak a Katolikus Bál, a Technikus 

1 jttniföri műsort böngészve. 
áteső kell hozzá, 

dmiM mindenféle érdekes-
ség. mînâlkozik közelben s 
távqman.- Például Szilvesz-
ter ffyetének szombatján 
Erney Kár oly ék adnak 
nagyszabású estét az Őr-
szágfts Kaszinóban, hétfőn 
TominJy Gézáék rendeznek 
ugymésak. ragyogó estélyi 
a lakásükor! s a következő 
nap — noha hivatalosan 
nem:.farsang még — mégis 
már farsangi nap, sőt az 
inárVfí Hétfő is. 

{agy hogy? 
(át az idei farsang 

bizony retteivetesen rövid 
s így elül is, hátul is meg-
fejeljék Karnevál udvar-
mesterei, a bálelnökök. Így 
aztefn ezidén a hagyomá-
nyok MAC-teával kezdődik 
a fqrsang január 4-én és a 
Jogász-bál is előre ruk 
koli, január 5-én tartják 
meg a szokásos piruló bak-

I 

FÁCÁNÖ9AS KARADON 
Dr. Paifcej-t öéza, Jr. Juhász Árpád és neje, 

Juh&SZ Erzsébet 
(Foto Kolossy Gábor) I 



Nyáry Edit, Szekeres Gyula 
(Pálházy foto) 

Dr. Heins Ansmann (Berlin) és Temesváry Sári 
házasságot kötöttek 

(Foto Schaffer) 

Bál, továbbá a Ciszter- és BYC-teáh 
megrendezéséről. A Technikusok tehát, 
nem perdülnek táncra ezidén, amely 
mulasztást már csak azért is megsirat\ 
ják majd a kislányok, mert a farsangi 
gyűjteményük szegényebb lesz egy ötle\ 
tes táncrenddel. 

— No és mi a közvetlenül elmúlt na-
pokról a beszámolói 

— Karácsony második ünnepén Ploté-
nyi Jenőéknél volt házibál, vasárnap 
Huszár Eleméréknél t<ea. Hétfőn Sa-
marjay-Leölkes Gáborék adtak teát, 
kedden Keller Endréék. Szerdán már 
szilveszteri készülődés foglalt el éjt és 
napot, a többit pedig elméséltük már. 
Közben pedig mindössze annyi történt, 
hogy Astuto Flaminia hercegnő meny-
asszony lett és hogy január elejére tűz-
ték ki Apponyi Virginie grófnő esküvő-
jét. Az Apponyi—Baghp-esküvő rendkí-
vül fényes lesz, majd pontosan beszá-
molunk róla. Somlányí .György, i f j . 
Horthy Miklós titkára, a Magyar-Egyip 
•tömi. részvénytársaság cégvezetője, ja-
nuár 3-án tartja esküvőjét; pétő Jolán-
nal, dr. Pető Ernő ügyvéd leányával. 
Más: Most készült el a Nápos-úton ifjl 
gróf Károlyi Gyulának és feleségének, 
Horthy Paulettenek gyönyörű villája, a 
parkban kis stranddal. A tervező gróf 
Széchenyi Gyula. Ezekután pedig minden 
jót kívánok nektek angyalaim. Adieu! 

A U A J S 1 J A S Z - T E A N 
Bauer Mimi, Kovács Sándor, Pferragh Éva, Kovács Károly, 





Az ünnepi hetekben nem sok szenzá-
ció akadt a pesti divatszalonokban. A 
szilveszterre készülő estélyitoalettek 
mellett inkább a primadonnák foglal-
koztatták a pesti divatszakmát. A szil-
veszteri estélyek közül a legtöbb toalett 
báró Vllmann Györgyék estélyére ké-
szült. A pesti társaság krémje jelenik 
meg ezen az estélyen. Egyik pesti di-
vatszalonban már karácsony előtt nyolc 
toalett készült az Ullmann-estélyre. 

A primadonnák közül a leggazdagabb 
és a legnagyobb garderobbal Honthy 
Hanna rukkolt ki a »Hulló falevélé-
ben. Nem beszélünk a csillogó flitter-
ről, a gazdag strucctollas revűruhák-
ról, a gyönyörű »Hulló falevéU-kosz-
tűmről, hanem csak azokról a grand-
toaletekről, amelyeket bármely elegáns 
asszony viselhetne. A ruhák között a 
legszebb egy ezüst gyöngy-princesszruha, 
krevett-színü muszlinsállal. A ruhának 

csillogó hatását és nagy-
estélyi voltát még fokoz-
za az a földigérő gyö-
nyörű hófehér hermeUn-
köpeny és óriási herme-

linfarkokkal díszített 
muff, amelyet Honthy 
Hanna, ehhez a toalett-
hez visel. Nemcsak a szín-
ház volt bőkezű, hanem ő 
is, mert a hermelinbun-
dát egyenesen erre az al-
kalomra rendelte és előre-
láthatólag az operett si-
kerére való tekintettel egy-
hamar nem is tudja pri-
vát garderobjába besoroz-
ni. 

A többi toalettje között 
egy fekete, ezüstrókával 
prémezett bársonykabát 
és hozzá egy nagyon ér-
dekes votialú fekete gros-
grainsapka, egy világos-
kék bokáigérő bársonyru-
ha, sötétkék fodros bár-
sonykeppel, sötétkék- és 
világoskék kaméliákkal dí-
szített kalappal, egy kö-
zépkék hosszú bársony-
szürke polárrókával pré-
mezett estélyikabát tetszet-
tek legjobban. 

Fejes Terinek is gyö-
nyörű toalettjei voltak 
ebben a darabban, de 
mind között a legjobban 
sikerült egy kék, ezüsttel 
átszőtt brokát nagyesté-
lyiruha és a rózsaszín 
csipke angol kosztűm. Na-
gyon érdekes volt sárgás-
vör.ös changean taft esté-
lyiruhája, amelyet a ki-
vágásban piciny sárga 
margeretták díszítettek. 
Az operett harmadik pri-
madonnája: Raffay. Erzsi 
sem vallott szégyent toa-
lettjeivel. Igazán elegáns 
jelenség volt, ciklanten-
színű changean taft na.g'y-
estélyiruhájában, amely-

Az első tavaszi toalett: impri-
mével' kombinált fekete krep-
pes selyemruha — Madrigal 

LELONG kollekciójából 



liez a kivágásban sötétebb árnyalatú 
bársonyvirágokat viselt. 

* 
De nemcsak a színpada volt elegáns 

és kiállításban gazdag a »Hulló fale-
véU-nek, hanem a premier nézőtere is. 
Zerkovitz Béla tiszteletére, a baráti 
köre: harminc elegáns házaspár vonult 
ki, a férfiak frakkban, a nők legszebb 
estélyitoalettben, hogy résztvegyenek a 
premierutáni banketten. A földszint 
egyik páholyában Hubay Jenő ült csa-
ládjával, feleségével, fiával és menyé-
vel. Hubay Jenőné fekete bársonytoa-
lettet, Hubay Andorné világoskék musz-
linruhát viselt, sötétkék hosszú estélyi-
kabáttal. Nagyon elegáns 
volt Balonyi Agostonné 
fehér szaténtoalettben, vi-
lágoskék muszlinkeppel, 
Nagyfejeö Józsefné sárga 
muszlinruhában lila musz-
linkeppel, Gr eg er sen Hu-
góné fekete cirétoa lett-
ben orchideákkal, dr. Si-
mon B eláné fekete-vilá-
goskékderekú csipketoa-
lettben, Marton Sándorné 
lilásvörös muszlinruhában, 
Salgó Kornélné fekete-
zöldcsipkevállas toalett-
ben, amelyhez ezüstróka-
kabátot viselt, dr. Links 
Gyuláné fekete-lila virá-
gokkal díszített toalett-
ben, csincsillakeppel. Zer-
kovitz Béláné, az erkély 
egyik páholyában fogadta 
a gratulálók baráti töme-
gét, gyönyörű fekete tüll-
ruhában, amelyet az áll 
alatt két nagy rózsaszínű 
rózsa díszítet. 

* 
Nemcsak a pesti, hanem 

a párizsi divatszalonok is 
eléggé eseménytelenek. A 
párizsi divattervező ilyen-
kor a demi-kollekció után 
és a tavaszi kollekció előtt 
utazik (el, pihenni. Moly-
neux ezidén Newyorkba 
látogatott el, hogy kifür-
késsze az okát, miért vá-
sárolnak évről-évre keve-
sebbet az amerikai világ-
cégek Párizsban. Tapasz-
talatairól érdekes cikkek-
ben számol be a párizsi 
lapokban. Talán serken-
teni, buzdítani akarja a 
párizsi divatipart, amikor 
a legnagyobb elragadtatás 
hangján beszél az ameri-
kai divatházakról és azok 
fiatalos, nagyszerű, min-
den párizsi ideától mentes 
kreációiról. Egyik cikké-
ben szemrehányást tesz a 

Tavaszi délutáni toalett: fekete 
gyapjúcsipkéböl, elől asztra-
káncsíkkal, csillagképekkel dí-

szített antifópövvel. 
LELONG kollekciójából 

párizsi any agg y árosoknak, mert meg-
döbbenéssel látta Amerika egyik nagy 
áruházában azt divatanyagot feldol-
gozva, amelyet neki csak most hoztak 
Párizsba, hogy a tavaszi kollekciójába 
felvegye. »Ha nem lettem volna vélet-
lenül Amerikában .— mondja és nem 
láttam volna ott ebből az anyagból ké-
szült toalettet, most könnyen eshettem 
volna abba, a hibába, hogy az anyagot 
feldolgozzam és az amerikai kereskedők 
divatjamúltnak hittek volna.« Moly-
neux személyében az egész párizsi di-
vitipar jajdul fel, a divat hegemóniáért, 
amelyet Párizstól lassan-lassan Ame-
rika és Anglia hódít el. 



Rökk Marika nagyestélyi ruhája fehér tiiil 
gyöngyházgyürü flitter-hímzéssel strassz-gom-

bokkal 

Primadonnák divatievi 
Vagy tíz premier volt az elmúlt két 

héten Pesten. Ezeknek a premiereknek 
mindegyike valóságos divatesemény-
számiba ment, mert tíz színház prima-
donnája szinte rivalizált aibban, hogy 
ki visel érdekesebb, szebb ruihaiijdonsá-
golkat az új darabban. 

Bársony Rózsi, az angol képeslapok 
megelevenedett szépsége pasztellszínű 
ruhákat visel. Szőke újdivatú frizurájá-
hoz kitűnően illik a lenge, dús halvány-
kék, muszlin estélyiruhája, amelyet elől 

Rökk Marika türkizkék csipkeruhájának elejét, 
a csipkével megegyező színű plisszirozott musz-

lin mellény díszíti 
(Angelo íoték) 

Rökk Marika halványlila guvrirozott georgett 
láncruhában 



a kivágás hau rózsaszín rózsák díszíte-
nek. A nagy ruhája ezüsttel átszőtt 
brokát, nerz válLlpántdisZítéssel. 

A rózsaszín taft menyasszonyi, ruha, 
bár rendkívül bájos és szép, inkább az 
toerettkosztűanöik, mint a divatos toalet-
ték keretébe tartozik. 

Zilahy Irén párizsi raffinériáival és 
«legánciával öltözik az új daraibban. 

Rökk Marika lányos báját legjobban 
fehér, dús szoknyájú tüllrulhája jut-
tatja érvényre. 

Bársony Rózsi rózsaszín ezüsttel átszőtt nerz 
vállpántos estélyi ruhája rózsaszín posztó es 

tólyikabáttal, rózsaszín struccíojdisszel 

Zilahy Jrón plisszirozott fehér selyem angol 
ruhában, sötétkék dísszel, sötétkék fehór ftlz-

kalapban 

Zilahy Irón feketebársony nagyestélyi ruhában 
rózsaszín strucctoll ujjakkal 

(Angelo fotók) 



Kosztümkabát 
és knickerbocker 

BÁLINT ERZSI 
barna duftine kabátú és nad-

rágszoknyás sportkosztümje 

Erdeikes és egyben 
praktikus újítása a sííli-
vatnak, hogy a megszo-
kott síikiabát helyett a 
nadrághoz angolos Icosz-
tűmkabátot viselnek. A 
rendszerint élénkszínű, 
kockás, vagy mintás, »vas-
tag szövetből készült, kis-
sé sportos fazonú angol 
kabátnaik, nagy előnye, 
hogy nemcsak síeléshez, 
hanem bármilyen más 
sporthoz, sőt utcára is le-
het viselni. A jószabású, 
kicsit élénk tweed (kosz-
tüm, utazíáisnál, tavaszi 
kirándulásoknál és nyári 
hűvös estéken nélkülöfflhe-
tetlen ruhadarab. Ha télen 
megcsináltatjuk a kosztü-
möt, a kábát kitűnően vi-
selhető kis angol blúzzal, 
DR. FALUHELYI ISTVÁNNÉ 
siruhájia: a nadrág fekete bur-
berry, kabát fekate antilop, 

kézzel kötött ujjakkal 
(Angelo fotók) 



viselnek. A burberry szöivet színének 
egyhangúságát élénkíti a színes, vagy 
shottis flanel 1 blúz. 

Síeléshez és más sporthoz nagyon di-
vatos az 1antilop, vagy az azt helyette-
sítő duftine anyag. Sínadrághoz, csí-
pőig érő antilopkabátot készíteneik, kéz-
zel kötött meleg ujljal. De vannak ter-
mészetesen mellényszabású kabátok, 
amik teljesen antilapból, vagy duítine-
ből készülnek. A (kiabáltok bélése puha. 
meleg triikó, vagy kaslhaszerű szövet. 

Az idei sídi via than sóik érdeikes vi -
láigos színű kabátot láthatunk, fehéret, 
beiget, sárgláit, sötétszínű pulóverrel és 
sötétezínű nadrággal. Ellentétben az ed-
digi tarka pulóverekikel. Ha a síkabát 
anyaga sötét, világos kihajtott poisztó-
rerverekikel élénkíthetjük és a zsebeknek 
és a kabát szélének világos posztósze-
arélyezésével. _________ 

színes sállal a knicker-
bocker szabású sí nadrág-
hoz; Külföldön sok sport-
lady visel nadrág helyett 
nadrág szoknyát, amely, 
ha harmonizáló sötétebb 
színű szövetből késziül 
mint a (kosztümkabát, más 
sporthoz is viselhető és 
helyettesíti a kosztüm 
szoknyláfját. 

Nagyon kedvelt az idei 
sídivatban a világos bur-
berry anyag. Knize és 
Hermes Párizsban egész 
sereg sportöltönyt készí-
tetted vízhatlan vastag 
burberry anyagból. A 
nadrág ezeknél a dresz-
szeknél is rendszerint 
knick erboóker, amelyhez 
bőrrel szegett kamásnit 

DR. GfÁLDT ED GARD NÉ 
világos drap burberry síkosz-

tümben 
(Angeilo fotók) 

BAJLINT ERZSI 
gikoeztümj«: fekete nadrág, 

sárga kockás »akóval 



Hollandia mo»t készül Julianna trón-
örököenő esküvőjére. Nemcsak az anya-
ország, hanem a gyarmatok is ünne-
pelni fogják a fiatal trónörökösnő es-
küvőjét. A menyasszonyi ruha holland 
nemzeti motívumok alapján készül és ez 
a nemzeti divat nem hagyja érintetlenül 
a honfitársnők öltözfködését sem. A ki-
rályi esküvő egy sereg társadalmi ese-
ménnyel lesz kapcsolatos — az ünnep-
ségek már részben meg is kezdődtek — 
és ezeken nagyon sok előkelő hollandi 
dáma nemzeti viseletben jelent meg. Az 
anyagok között a legdivatosabb a taft, 
színben pedig a porcellánkék. Az esküvő 
előtti nagy vacsorán Julianna hercegnő 
kéik taftruhát viselt, puiffos ujjakkal, bő 

szoknyával, kis pirosibársony fejkötővel. 
A ruha dereka fehér csipkéből készült, 
gazdag gyöngyihímzéssel, elől fűzött pi-
ros /bársonymellénnyel. A kék-fehér és 
piros szín kombinációja ezután a toalett 
után divat lett Hollandiában. 

Julianna hercegnő másik nemzeti 
toalettje szintén taítból készült. A taft 
színe úgynevezett hollandi piros. En-
neik a ruhának is rendkívül bő, dús 
szoknyája derékban sveiíolt, elől össze-
fűzött, halcsontos dereka van. A ruha 
legtfőbb dísze a szárnyszerűen elálló 
nagy puiffos ujj, amely piros, fehér és 
kék ehottis taítból készült, akárcsak a 
derélkon elől lecsümgő öv s a piros szok-
nya szélén levő tenyérnyi széles szegély. 

Julianna hollandi trónörűkttsnő két nsmzoti-
stflusú ruhája 

RR 



o D l V A T MAZSOLÁK 
A uewyorki szezon egyik 

legérdekesebb bálja a 
Kaukázusi-bál voit, ame-
lyet a múlt héten tartot-
tak meg a Plaza-Hotel 
nagy báltermében. A 
Kaukázusi-bál kifejezetten 
orosz bál volt, amelyen az 
orosz arisztokrácia New-
yorkban élő tagjai és 
a legelőkelőbb newyoxk-
társ as ágbeli dámák gazdajg 
kaukázusi nemzeti kosztű-
iiAük'bfcn jelentek meg. Az 
éi'tékes aranyhímzésű, bár 
rtUtiy- és brokátkosztűmök 
e^^réfizè az emigráns 
fit-óöz arisztokrata höl-
gyek gai'derób.íából került 
fellő, a többit pedig ezek 
Után köpíroztatták az 
ámerLkai felsőbb négyszáz 
hölgyei. A bál védnöke 
Kader Guiray herceg volt, 
àki akár a többi férfiak. 
Orosz nemzeti kosztümöt 
viselt, körülbelül abban a 
stílusban, mint ahogy azt 
a negyed évszázad előtti 
cári udvari etikett elő rta. 
A nemzeti kosztümök mel-
lett a cári orosz gárda 
néhány festői uniformisát 
is viselték. A b'ált az 
emigráns orosz arisztokra-
ták fiatal leányai nyitot-
ták meg kaukázusi és 
Orosz nemzeti táncokkal. 
A jövedelem természete-
sen a szegényebbsorsú 
orosz emigránsok támoga-
tására ment. 

* 
A karácsony előtti na-

pokban érdekes művészeti 
aukciók voltak Párizsban. 
A Charpentier Galériá-
ban, Francois Coty, az el-
hunyt parfämgydros mű-
kincseit árverezték el. 
óriási áron keltek el a 
ritka értékű szőnyegek, 
egy Nattier portré, és egy 
Haudon-szobor. Menier, az 
elhunyt csokoládé gyáros 
műkincseit is karácsony 
előtt aukcionáltdk. Itt is 
főleg a nagyértékű sző-
nyeg gyűjtemény kelt el 
hatalmas áron. 

* 
A karácsonyi ünnepek 

után érkezett vissza Ame-
rikából Párizsba André 
Maurois, a világhírű író 
és Jules Romain, aki nász-
útját töltötte az új-világ-
ban, fiatal fr.anoia felesé- Bársony F.uzsi érdekes skót kosztümje a Royal Színház új-

donságában. A szoknya szövet, a blúz vékony, a kabát vas-
tag fehér selyem 

(Foto Angelo) 



Szaplonczay Eva a » Jöjjön elsején« citnü da-
rabban. Sárga matt és fényes szaténből kom-

binált estélyiruh», elöl színes; tulipánpkkal 
(Foto Angelo) 

géivel. Amerikai tapasztalataikról, úgy 
Mauroi«, mint Jules Romain először 
Mrs. Lawrence Taylor' teáján számoltak 
be. A ttót Vendome hercegnjö, az el-
hrányt Albert belga király nővére tisz-
teletére rendezte a Párizsban élő előkelő 
amerikai dáma. A francia arisztokrácia 
legnagyobb nevei találkoztak ezen a 
délutánon, ahol a két világhírű író 
rendkívül szellemes, rövid beszámolóban 
ismertette amerikai tapasztalatait. 

* 
Az amerikai jótékonycélú esemé-

nyek rendezésében kimagasló pozí-
ciót tölt be Cholnoky Tiborné, az 
ismert nevű, magyar származású 
dáma. Legutóbb a beteg gyermekek 
diétás konyhája javára szenzációs 
operaelőadást rendeztek a Métropo-
litain Operában. Hoffmann meséit 
adták elő Grace Mooreval és Law-
rence Tibbettel a főszerepben. A\ 
nemcsak művészi, de társadalmi 
szempontból is felejthetetlen estély 
rendezője Cholnoky Tiborné volt.' 
Az estélyen a newyorki társaság 
krémje jelent meg és a híres gyé-
mántpatkó páholysorában a leg-
kápráztatóbb ékszerek, a legszebb 
toalettek ragyogtak. A magyar 
védnöknő által rendezett előadás 
jelentős összeget juttatott jótékony -
célra. 

& 
A hölgyeket különösen érdeklő, szo-

katlan kiállítás volt a karácsony előtti 
héten Newyorkbam. Világhírű asszo-
nyok legszebb fényképeiből rendezték ezt. 
a kiállítást. A képek között volt Isadora 
Duncannak egyik legérdekesebb fény-
képe, amelyre ö sajátkezű leg írta rá: 
»Fénykép a lelkemről« dedikációit. A 
legtöbb bámulója azoknak a Svédor-
szágból származó Gréta Garbó-képeknek 
volt, amelyeknek alapján Hollywoodba 
szerződést kapott. A világ leghíresebb 
színésznőinek, szob r'ászn őinek, festő-
művészeinek, írónőinek és társaságbeli 
asszonyainak képét állították ki ezen a 
kiállításon, amely a 1»Neves Asszonyoké-
címet viseli és egyik legnagyobb érde-
kessége a newyorki szezónnak. 

* 
A londoni arisztokráciának nagy 

eseménye volt az elmúlt héten. 
Lady Prudence Jellicoe esküvője. 
Az előkelő angol arisztokrata leány 
esküvőjén nyolc tündérszép koszo-
rúslány vonult fel, közöttük a né-
met extrónörökös fiatal leánya, Ce-
cilia porosz hercegnő is. A koszo-
rúslányok mind pipacspiros bár-
sonyruhát viseltek, fejükön élő vi-
rágkoszorúval. A menyasszony, aki 
a flotta-admirálisnak, Jellicoe earl-
nek a leánya, ezüsttel átszőtt fehér 
moareruhát viselt, kezében Hollan-
diából érkezett liliomcsokorral. A 
királyi család szeretetét a fiatal 



menyasszony iránt az a rengeteg 
nászajándék jelezte, amelyet az es-
küvő alkalmából küldöttek. Leg-
szebb volt Mary anyakirályné aján-
déka, egy érdekes kínai porcellán-
szerviz. Az esküvő előtti órában 
bécsi postabélyegzővel ellátott cso-
mag érkezett. Nászajándék, Windsor 
hercegétől, »Jó barát, a jó barátnő-
nek« felírású névkártyával. 

* 
A tavasz divatszíne előreláthatólag a 

sárga lesz. Molyneux, most készített egy 
elegáns párizsi dáma rlvlérai utazásá-
hoz sárga tweedkosztűmöt, teljesen an-
golos fazonban, a rever gomblyukában 
két nagy sárga szegfüvei. 

* 
Valóságos esődivatrevű volt az elmúlt 

hetek egyik vasárnapján az aute.ui.lli 
versenypályán. Az esős időben majdnem 
mjinden n|ő vörös, sáriga, zöld, vagy 
mintás emprimé oilskinből készült eser-
nyőt viselt. A régi fazonú esőkepek 
és esőkabátok helyett v.ahatlan bársony, 
taft és selyem redingotokat, sveifolt ka-
bátokat láttunk, barna, kék és mrastár-
színü árnyalatokban. Feltűnést keltett 
néhány fehér bőrből vagy vízítoatlan 
posztóból készült esőköpeny, melyeket 
fekete accesoirral, fekete szövetruhával 
és fekete bőrcipővel viseltek. 

* 

a mar eaaig elkészült tavaszi 
anyagújdonságok között legszenzá-
ciósabb egy újfajta vászon, bárso-
nyos zseni liacsího kkal. A csíkok 
színben megegyeznek az alappal, 
vagy teljesen elütő, élénkszínüek. 

* 
Érdekes trikó sportruhát mutat kol-

lekciójában Kostia de Var, a híres Mme. 
Var, aki a legjobb trákómodelleket csi-
nálja Párizsban. Kék trikóruha gomb-
lyukait és reverjét vörös flanellal sze-
gélyezte. Vörös flanellből készült az 
alsósaoiknya is, a kicsit átlátszó, lazakö-
tésfi trikóruhához. 

* 
A virággal vagy szerencsemalacokkal felsze-

relt újévi ajándékok közölt az idén az egész 
világon a legkedveltebbek az apró kabala-zsu-
zsuk. Londonban, New-Yorkban minden kira-
katban láthatók az apró kis pénzek, amelyek-
nek egyik emailirozott oldalán ilyen felírások 
olvashatók: »365 boldog napot!« »Sok szeren-
csét!« »Boldog új évet!« stb. Ezekből a kis ka-
balisztikus szerencse-zsuzsukból Pesten a leg-
szebbeket, a legötletesebbeket a váciutcai Ar-
kanzas-boltban láthatjuk. Biztos, hogy újév 
után alig akad elegáns asszony, aki ne viselné 
Arkanzas szerencsefillérjeit, emailfelírásos sze-
rencsekívánatokkal. * 

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

Ha durva a kéz, 
csúnya a kézimunka! 
Ön is tudja, milyen kellemetlen, ha 

a puha gyapjúfonal vagy a finom 
selyem akad a kézen. Ez pedig 

könnyen előfordul, ha a kezek a háztartási 
munka vagy hivatás következtében — 
különösen a hideg évszakban — eldurvul-
tak vagy éppen kicserepesedtek. A Kalo-
derma - Gelée kölönleges kézápolószer, 
amely meggátolja a kezek kivörösödését, 
érdességét és a már megtámadott kezeket 
egy éjjelen át újból simává és puhává vará-
zsolja. Felrepedezett kezek gyógyítására 
utolérhetetlen. Tegyen egy egyszerű pró-
bát : dörzsöljön szét egy kevés Kaloderma-

Geléet kézfején, csuklóján és ujjain, maszí-
rozza és dörzsölje jól egy percig. Meg fog 
győződni arról, hogy bőre már ezalatt a 
rövid idő alatt is teljesen magábaszívta a 
geléet és észrevehetően simább és rugalma-
sabb lett. Próbálja ki és figyelje meg a 
Kaloderma-Gelée hatását egy éjszakán át. 

A KALODERMA-GELÉE nem xaírox é s 
ezérl használatban különösen kellemes. 

KÄLOD 
A K 0 b . ö N L E G E 
K É Z I P 0 L Ó S Z E 

Ára : Kistubus P — . 6 5 . Nagytybus P 1.20 

F.WOLFF & SOHN, KARLSRUHE 
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Ambrus -
Párizsi-utca 1 

Telefon: 1 812-24 

Kürti Bianka 
Eskü léi 8 

Telefon 1837-74 

Rosenthal Béla 
Vigadó-utca 5 

Telefon: 1-830-86 

Ferda Manyi 
Dr. Lány inó 

Váci-utca 11/b 
Telefon: 186-846 

Lázár- Julia 
Váci-utca 28 (Bejárat : Párizsi utca 1) 

Telefon: 1-827 46 

Rotschild Klári 
Deák-Ferenc-tér 3 

Telefon: 1-811-94 

Gács Rózsa 
Dorottya-utca 3 

Telefon: 1-810-96 

Neuwohner 
Elza 

Váci-utca 16 
Telefon: 1-836-73 

R á c z Joli 
Haris Bazár 5 

Telefon : 1-880-05 

Heller Erzsébet 
Váci-utca 17 

Telefon: 1-874-68 

Old England 
Kígyó-utca 5 

Telefon: 1-874-28 

Reichfeld Sári 
Ferenciek-tere 3 

Telefon : 1-847-27 

Hirschfeld szalóri 
B l u m Edith 

Dorottya-utca 9 
Telefon : 1-846-48 

La Parisienne 
dir. Ehrenfest I rma 

Petőfi Sándor-utca 9 
Telefon: 1-872-31 

Sidy 
Kristóf-tér 6 

Telefon: 1-801-69 

Jeretzián 
Sophie 

Sütő-utca 2 
Telefon: 1-856-93 

Paulette 
Türr István-utca 8 

Telefon : 1-810-04 

Sputz 
Kigyó-utca 2 

Telefon : 1-886-76 

Kerekes Erzsi 
Semmelwels-utca 4 

Telefon : 1-891-80 

Rotschild Á 
Váci-utca 37 

Telefon: 1-873-18 

Zsubory Nelly 
Bécsi-utca 5 

Tetefon : 1-880-63 
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Egyszerűség. Az angol ruliát is lehet Ügye-
sen úgy alakítani, díszíteni, élénkíteni, hogy 
az délutáni alkalmakra is viselhető legyen. 
Fekete «.ngolos szövettrubája nagyon szép vol-
na, ha a revereket apró mintás fémbrokáttal 
vonná be és ugyanebből a fémbrokátból kötne 
kis egyenes sált a nyakába. Az angolos öv-
csatot lehet brokáttal "bevonni. Tavasszal, ha 
a ruhát utcára akarja viselni, levehet a fém-
brokátot és azt fehér grosgain selyemmel, 
vagy pikével helyettesítheti. A piké egészen 
bizonyosan divat lesz tavasszal, tekintve, hogy 
már a demikollekció modelljei közül is látni 
néhány egészen újszerűen ötletes ruhát pike-
kombinációval, pikégallérral. vagy egész mel-
lényrésszel. Ha jól áll a berakott szoknya, 
úgy bátran csináltathatja, mert a most Párizs-
ban bemutatott koratavaszi aruhák között van-
nak olyanok, amelyeknek szoknyája körös-
körül berakott. — Télikabát. Ha most csinál-
tatja a kabátot, bizony már valami olyan" mo-
dellt kellene választania, amelyet márciusban, 
áprilisban mint átmeneti kabátot is viselhet. 
Egy szép bordó vagy sötétkék angolos ka-
bátra gondolok, vastag szövetből, hátul spang-
nival. raglánszabással, vagy bevarrott ujjak-
kal, sveifolt derékkal. Ennek a kabátját moM 
nutriával vagy blberettel préimezi és egy 
ugyanilyen szőrmesált visel hozzá, tökéletes 
télikabátja lesz, tavasszal pedig a szőrme erröi 
levéve, mint átmeneti kabátot viselheti. Az 
angol kabát nagyon fiatalos és nagyon diva-
tos. A szőrmével prémezett kalapok idén 
rendkívül divatosak és ha kimarad néhány kis 
esik a gallérból, bizony nagyon szép lenne 
azz-al a bordó vagy barna filckalapot díszí-
teni. — Budapesti Ilonka. A kora tavaszi 
tengerparti utazáshoz a téti garderobját ép 
úgy magával kell vinnie, mint a tavaszit. Le-
het, hogy elegendő lesz a szővetkosztüm né-
hány szép, szines sállal, egy sötétebb trikó-
blúzzal és a pulioverekkel. Lehet azonban, 
hogy késő délután bundára lesz szüksége. A 
Riviérán márciusban, sőt még április el&jén 
ig naplemente után hűvös van. A trikóruháját 
és szővetruháit feltétlenül vigye el, legfeljebb 

nem bundával, hanem a. vastag szövet átme-
neti kabátjával fogja viselni. Estélyiruha kell. 
Hogy mennyi és milyen, &z teljesen attól függ, 
milyen társadalmi életet akar élni. Ha min-
dem este a Sportiing-Clubba megy, úgy köte-
lező az estélyiruha. A nagy kaszinóba bátran 
mehet abban a délutáni ruhában, amelyben 
táncolt, vagy teázott. Ehhez a ruhához termé-
szetesen este is kalapot kell viselni. Mindent 
vásároljon meg itthon, amire szüksége van, 
mert a legapróbb dolgok is dupla annyiba ke-
rülnek, mint nálunk. — Terenylné. Miután a 
címét nem közölte velem, sajnos osaik így tu-
dok választ adni. Mihelyt Pestre érkezik, hív-
jon fel, mindenfajta útbaigazítást szívesen 
megadok. — Pezsgökorlngő. Az eredeti ruha 
selyem organdiból van, íazonja igazán nagyon 
szép és báli ruhának alkalmas fiatal lány szá-
mára. Meg .lehetne csinálni a ruhát taftból, 
muszlinból, vagy tüllböl is, taft alsóruhával. 
— Régi elő>fizető. A szilbundáról lebeszélem 
akkor, hogyha praktikus szőrmét keres. Szils-z-
kiíiben csak a valódi tartós, az pedig nagyon 
drága. A csikdbunda helyett, amit nem tartok 
túlságosan melegnek, inkább indiai bneit-
sehwanzbundát ajánlok, ami nagyon mutató«, 

•szép is, megtévesztésig hasonlit a toreit-
schwanzra, de an.náll s-okkal tartósabb. Aká.T 
feketében, akár szürkében vagy barna színben 
veszi, egész biztos, több éven át lesz bundája. 
Ha az indiai breitsöhwanzmál egy o csóbb minő-
séget keres, úgy vegyen bueno báránykabátot, 
amiely szintén nagyon divatos és feketében na-
gyon. szép isi. Igaz, ez nem sokkal melegebb a 
csikóinál. — Budai, A kérdezett ruha a filmem 
fehér tüll hatását kelti lés csak a film fotogra-
fáHási technika miaitt készült sárgásfehér anyag-
búi. Ha eléggé fiatal, csináltathat fehér tüll-
ruhát. bár éppen olyan szép és talán sokkal 
többet viselhető a fekete tüllrutia. Én a szín-
padi ruhát túlságosan dúsnak és gazdagnak 
tartom, nem lenne szükség ilyen sokfodirú ru-
hára, amiben legalább húsz méter anyag van. 
Csináltathatna fodor nfélkül nagyon dúsam* glok-
nizó szoknyájú tüllruhát, amelyre a sluszban 
fehér szaitétaszalaggal, mint egy kötényt, rá-
kötne egy erősen gloknis s eszi i-t. Ezt felváltva 
kepnek í8 lehet viselni. Ha a kivágásba két 
kinyílt rózsaszínű rózsát tűz, nagyon hatásos és 
széip lesz a ruiha. 

j i H * 
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S a c e l l á r y n é r e c e p t j e i : 

GOMBAS-PUDDING. 35 deka gombát, zöld 
petrezselymet, kevés reszelt hagymát páro-
lunk diúinyi vajban, megsóazuk és kevés törött 
borssal meghintjük. Besamelt készítünk 2 Vi 
deci lisztből, tojásnagyságú vajból és mele-
gen összekeverjük a megpárolt gombával. 
5 deka vajat külön jól kikeverünk, 5 tojás 
sárgáját adjuk hozzá és azzal is tovább ha-
bosra keverjük. Hozzákeverjük a gombás ke-
verékhez még az 5 tojás kemény habját és 

•1% kanál szitált morzsát. Vajazott pudding-
f ormában 1 óráig gőzben főzzük. Ha megfőtt, 
kiborítjuk melegített tálra és 5 deka vajon 
párolt gombával díszítve tálaljuk Tejfeles 
gombamártást adunk kill öli hoz-
zá. — HALIKRALEVES. Az 
ikráit tiis®ta vízben megmossuk, 
megsióava feltesszük egy meg-
felelő edénybe. Annyi vinet ön-
tünk rá, amennyi levesre van 
szükségünk, a halnak a fejét is 
hozzátehetjük. Egy sárgarépa-
é's egy petrezselyemgyökeret 
hosszúra megvágva adunk be-
le és egy óráig főzzük, 1 evő-
kanál zfiirbóíl, lisztből, kevés 
reszelt vöröshagymából piros 
rántást készítünk, ezzel fel-
eresztjük a levest, ízi ésszer inti 
ecetet íéia négy evőkanál tejfelt 
adunk hozzá, f elf ónra Íjuk és 
tálaljuk. — FRANCIA MAN-
DULÁS TORMAMiARTAS. LáW 
bosbam egy nagy diónyi vajat 
olvas®.tunk, két evőkanál re-
szelt tormát, három deka tisztí-
tott, finomra őrölt mandulát 
adunk bele és kevés ideig pá-
roljuk, egy kávéskanál liszttel 
szórjuk meg, jól elkeverjük, 2 
kockacukrot olvas.at.unk fel ben-
ne éis 3 deci hidieg tejsűrűt 
vagy tejszínt lassa® keverünk 
bele, jól elkeverjük, felforral-
juk és tálaljuk. — CITROM-
PUNCS. 1% kiló cukrot 3 deci 
vízzel felforralunk. Hozzáön-

Öltözöállvány különleges kivi 
telben 

Boldog újévet kíván Detrői István bel-
városi háztartási szaküzlet, Budapest, 

TV., Ferenciek-tere 1. 

tüiuk Vi liter erős rumot, egy üveg »TÖRLEY-
PEZSGŐT«, 6 citrom levét és 2 citrom héját ad-
juk még bele. Az egeszet jól elkeverve újra 
felforraljuk és utána ruhán keresztül poha-
rakba szűrjük. — NARANCSTORTA. Négy to-
jássárgáját 4 evőkanál porcukorral jól kikeve-
rünk, 2 narancs reszelt héját aduink hozzá. Két 
narancs levében 1 evőkanál lisztet ázhatunk és 
így adjuk a tojásos cukorhoz. Tiz deka hámo-
zott, darált mandulát és a 4 tojá.s kemény hab-
ját adjuk hozzá. Vajazott. lisztezett, formában 
sütjük. Ha megsült, kettévágjuk és a követ-
kező kité'mmel tö t j ük : 2 narancs levét 2 na-
rancs neszelt, héját 16 deka cukorral addig fűz-
zük, míg sűrű lesz, 10 deka kikevert vajat 
adunk a sürü, iriár kihűtött krémhez és ezzel 

töljük a tortát. Végül az egé-
szet cukrozott tejszínhabbal 
von juk be. Narancsszeletek kel 
díszíthetjük. — PÖRKÖLT MO-
GYORÓCSÓKOK. 20 deka mo-
gyorót, sütőben megpirítunk, h-a 
megpirult, kendő között ledör-
zsöljük a héjat ró a é<s 2 tábla 
csokoládéval együtt ledaráljuk. 
Nyújtóde,sy-kára öntjük a darált 
csokoládés (mogyorót, 20 dekji 
porcukorral, 3 tojás felvert 
habjával összegyúrjuk. Apró 
csókokat, formálunk belőle és 
ostyalapra téve a sütőben meg-
szakítjuk. Ha kihűlt, csokoládé-
öntettel vonjuk be és minden 
egyes csókucskára 1 tisztított 
pörkölt mogyorót teszünk. — 
MARTAS HALAKHOZ. Három 
sízardeilát, három heringníek a 
tejét, fél reszelt kis vöröshagy-
mát, féli citromnak a levét, egy 
kávéskanál mustárt, 2 tojás 
sárgájáit megfüzive, egy kávés-
kanál kapr i bogyót szitán, jól 
áttörünk, elkeverve mártáscsé-
cs észében a dijuk fel. — 
SZARDELLA MARTAS. I)ió 
nyi vajat felolvasztunk két ká-
viéiskanál szitált morzsát te-
s.:iünk a vajba és megpirítjuk, ." 

jól elnyomot szardellát adunk bele és 4 evő-
kanál jó Misiével feleresztve felforraljuk. 
1 evőkanál tejfelt adunk bele, jól elkeverjük, 
felforraljuk és tálaljuk. — SONKÁS TOJÁS 
PAEMEZÁNNAL. Vajjal kikenünk egy tűz-
álló tálat, szitált zsemlyei%orzsát szórunk bele 
és egymásmellé tojásokat ütünk bele. (Szemé-
lyenként kettőt számítva.) A tojásokat meg-
sózzuk és tojásonként egy mogyorónagyságú 
vajat teszünk rájuk. Ráöntünk tojásonként 
"gy evőkanál tejfelt, apróravágott f üstölt-
sonkát és reszelt sajtot hintünk rá. Kevés 
zitált morzsával meghintjük és előre bemeJe-

líitett gázsütöben megsütjük, de nem hagy-
iuk a tojásokat megkeményedni. — SÓS SÜ-
TEMÉNYEK TEÁHOZ. SONKÁS RUDACS-
KAK. 10 deka vajat , 2flt deka lisztet, 20 deka 
finomra darált sonkát és 8 tojás sárgájá t 
összegyúrjuk, ujjnyi vastag rudacskákat for-
málunk belőle, tojással megkenjük és sütjük. 
Ha megsült, mindegyiket tojásfehérjével ken-
jük :meg és reszelt sajtba forgatva tálaljuk. 
A felét a rudacskáknak paprikás sajtban for-
gathat juk. — KÖMÉNYES RUDACSKÁK. 22 
deka lisztet, 2 keményre főtt tojássárgáját , 
12 deka vajat és sót összegyúrunk. Vékonyra 
sodorjuk ki, ujjnyihoaszú és széles szeletekre 
vágjuk fel, tojással megkenve sütjük. 
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Egy heti étlap 
P0NTEK 

W«t«i. WW »M* 
Sá/vanyú nialacapró-

Iék leves 
Meleg soqka burgo-

nyapürével 
Ropogós mftla-cpecse-
nyo párplf yörőská-

posztával 
farsangi fánk haraok-

* tatéi 
Narancsfát« 

Vacs o ^ 
Malackoesonya formá-
ban, francia salátával 
Csokoládé» gestteny»-

golyócskák 
SZOMBAT 

Ebéd 
Borjú csontleves 

Véres-miájas burka 
Sárgaborsópüré 

; Cékla 
Mandulás kifli 

Vacsora 
Borjúpörkölt 

Tojásosgaluska 
Cseresznyebefőtt f 
VASÁRNAP 

Ebéd 
Csirkeaprólékleves 

Tűzdelt jércè 
Rizs, karfiolkőret, 

franciasaláta 
Gyümölcs-torta 

Vacsora 
Kocsonya formában 

Tartármártás 
Nar an c s gol y ó cskák 

HÉTFŐ 
Ebéd 

G-omb a k rémi »ves 
Sziékelygulyás füstölt 

kolbásszal 
Töltött metélt tésarta 

Vacsora 
Párizsi ecettel, olajjal 

Mézeskalács 
K E D D 

Ebéd 
Paradicsomlévé« 

Savanyú tüdő. szalon-
nás gombóc 

Talked i barackízzel 
Vacsora 

Füstölt kolbászos 
tojásrántotta 

Kikeviert króm 
SZERDA 

Ebéd 
Kalaráb éleve« 
Rakottkáposzta 
Burgonyanúdli 

Akna 
Vacsora 

Paprikás gomba, rizs 
Birsalmasajt 

CSÜTÖRTÖK 
Ebéd: 

Tarhonyalevos 
Párolt gombás feJisál, 
rizs és törtburgonya 

Mákosról es 
Vacsora 

Rántott borjúláb 
Tartármártás 
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ifizmfui /fty^iiAa w&ptjt 
PIRÍTOTT KAPPANAPRÔLÊKLE 

VES. A baromfiaprólékot zsírban vagy 
vajban aranysárgára pirítjuk. Megszór-
juk liszttel, törött borsot, sót, finomra 
vágott zöld petrezselymet veszünk hozzá; 
5 percig ezzel pároljuk a tűzhely szélén, 
azután borjúcsontlével felengedjük és 
addig főzzük, míg a hús egészen puha 
lesz. A húsos részeiket apróra vágjuk, 
a csontokat, lábakat, fejet eldobjuk, a 
leszűrt levesbe feldarabolt gombákat 
főzünk és az aprólék, húsával, meg sűrű 
tejfellel keverve tálaljuk. 

1 H — — 

A k ö z ö n s é g r e c e p t j e i 
SONKAPÁC 

Egy nagy disznó sonkái, karajai , oldalasai 
es császárhúsi&ihoz. A füstölni való húsokat 
10 napig besózva tartjuk és naponta forgat-
juk. Tí«énegyedik nap kapja a hús a pácot, 
mely a kővetkezőkből áll: 10 liter tiszta viz.. 
lü díka salétromsó. 4 deka koriandermag, i 
dftka fftuyőmag. 2—3 drb. babérlevél, l drb. 
(jftitV Vöröshagyma. 2—3 cikk fokhagyma, 8 
marék só. Ezt a masszát egy órán át össze-
I[íWük As kihűlni tesszük. Ha teljesen kihűlt, 
Ráöntjük n besózott húsokra. Mivel ez a meny-
nyiseg n húsokat nem lepi el. még hozzá 
öntünk tíz liter tiszta hideg vizet, hogy * 
húsokat a ipáidé /teljesem ellopja. A pácba 
te^ húsokat naponta forgatni kellt Az apróbb 
húsokat, karajokat, császárhúsokat négy na 
ptg, mig a sonkákat 12—14 napig kell a pác-
lében hagyni, aszerint, milyen nagyok. Bár 
milyen fiistölthúst az első vízben csak fél-
puhára főzöm és a levét elöntöm. A második 
v(jfl)pn tíizöra csak egészen puhára, hogy ne 
legyen füstízü. A * tűlf(Szőtt füstölthii* száraz 
les?, a tálalásnál 

Seh ödönné 
(Hegyeshalom'» 





Ä5ZERHESZTÖU ÜZENETEI 
ïocUas ItHCC postája 

Rákóczi-út. Apró társadalmi 
formaság, vaunak, akik már 
rég túl vannak rajta, vannak, 
akik ma is szigorúan megköve-
telik bizonyos formák betartá-
sát. Hogy én mit tartok he-
lyesnek, ilyen ecetben teljesen 
mindegy, mert a felfogás igen 
változó. Ahány társaság, annyi 

szokás. Mégis általános elv gyanánt meg-
jegyezhetem: azt hiszem, az ia helyes és az 
a kedve« dolog, minél kevesebb társadalmi 
formát rakni a szegény férfiak vállára. Van 
azokon a vállakon a mai időkben úgyis éppeu 

.. elég. — Két szók között, önt meg kell di-
csérnean, hogy nem fogta föl túlságosan tra-
gikusa® a dolgot. Ezáltal megspórolt legalább 
is egy félesztendőt, amit az emberek búban, 
bánatban szoktak eltölteni. Bravól Ha ezt az 

v. ön vidáim felfocrását és programját, amelvet 
kissé sajgó szívvel bár, de keresztül vitt, 
másoknak is átadhatná: sokat kereshetne. 
»Ké-t szétk között a pad alatt?« — Igasa van: 
»Gombház!« — I». I., Párizs. Ez már így van, 
Asszonyom, mindig az kellene, ami nincs. 
Ezt az »együgyű bölcsességet« m'indig szem 
előtt kellene tartanunk, akkor sok minden 
könnyebben menne. A nosztalgia súlyos, nagy 
dolog, sokszor komoly betegség, ezt tudjuk, 
önnek viszont két nagyon vigasztaló momen-
tiím ragyog az életében. Első: derék, jó férje, 
akit nagyrahecsül (valóban minden okJa meg-
raa rá), másrészt az a gondolat, hogy nyá-

' t én — ha rövid időre is — hazakerül. Én pe-
dig; 

most megfordítom a dolgot és — szoká-
som ellenére — jósoloik. Megjósolom önnek, 
hpgy ez az első párizsi tél mindenkor a leg-
szebb emléke lesz. Az első benyomások fris-
sen és színesen fognak mindig élni önben és 
mosolyogva fog gondolni életének eme sza-
kára, melyet moist könnyek között emleget. 
Ez csaknem mindig így van, a- változott miliő 
okozza talán, de Így van és ide aztán telje-
sen ideülik — jobban mondva majd nagy 
idők után ide fog illeni — ez a pár verssor: 
»Mily balga is az ember, látod, akkor álmo-
dik virágokról, tavaszról, amikor már reá-
köszönt az Ősz!« — Leo. Nem tudom, kl irta 
azt a levelet, amely iránt ön érdeklődik. Ha 
tudnám, se mondanám meg. Ez, Dram, in-
diszkréció volna, márpedig nekem ezen a he-
lyen Mziszeres kötelességem minden titkot 
megőrizni. — »Mindenki okulására.« D, I. 
Nem haragszik, hogy ezt a két szót írtam 
az üzenet élére? De valóban úgy van. min-
den szenvedő szív okulására idézem levelé-
nek egy részét: »Én kéreni, azt hittem, sose 
leisz vége boldogtalanságomnak. Éjjeleken át 
nem aludtam és sírtam sokat. Szerkesztő úr 
kétszer is írta nekem az üzenetben, hogy «z 
idő mindent orvosol. Én csak tovább búsla-
kodtam és nem hittem, hogy ennek a rettentő 
szomorúságnak vége legyen. És önnek igaza 
volt. Szerkesztő úr. Egy szép napon, amikor 
a fáradtságtól jól kialudtam magamat, én 
nag-v örömmel kPzditem észrevenni, hoiry már 

nem fáj úgy. Nem mondom, fájt, fájt, még 
sokáig fájt, de egyre könnyebb lett. És most 
megköszönöm, bogy biztatott az orvosoló idő-
vel. Mert mostan én, leérem, olyan boldog va-
gyok, mint aki nagy betegségbőt gyógyult 
meg!...« Mindenki okulására írtam ide az ön 
levelének ezt a részét. Ment ez a rendszeres 
lefolyása a dolognak: eleinte nagy fájdalom, 
«aztán mindig kisebb és kisebb . . . Szóval: 
a »gyógyulás« ilyen esetben biztos. Csak ki 
kell várni. — Boldogság. Éz a téma, amit 
pár sorban vázol, fölötte érdekes. Mindenesetre 
a modern, a mai nő életének egyik iz.gailmas 
és egyre gyakrabban Ismétlődő problémája!— 
Csak nagyon finoman ikellene megfogni, hogy 
merészségét tompítsuk, csak nagyon kesztyűs . 
kézzel szabadna hozzányúlni. Nincs az az erős 
téma, amit finoman és elfogadhatóan vissza 
ne lehetne adni, csak dgen nagy irói készség, 
stilusérzék és főleg emelkedett ízlés kelti 
hozzá. Ez a téma nagyon erős — igen pró-
bárta tenné annak az irómüvésznek az Ízlé-
sét, aki hozzá merne nyúlni. — Hát legyen. 
Privát dolog. Nem tehetek egyebet, csak azt, 
hogy tudomásul veszem az ön elhatározását 
és minden szépet és jót kívánok önnek. — 
Teória. 'Köszönöm a ké^et. Hogyan jutott 
eszébe jeligéül ezt a tíz évvel ezeflőtt divat-
ban volft kis. dalt választani? — Pályázat. Ma-
gyar nótánál elég, ha a dallamot kottázza 
le. A szöveget gondosan alá kelil írni, az 
első strófát a hangjegyek alá, a másodikat, 
esetleg harmadikat leírja a lekottázott dal 
alií, strófák us formában. — Hatalla — Bécs. 
Nagyon köszönjük a beküldött vázlatokat, 
igen érdekeseknek tailáltuk. De «tivatrajzokat 
ritkán közlünk és túlontúl el vagyunk velük 
látva. — Költekező. G. Tibor, Egyetlen sza-
bály segiit. Uram. Én már kora gyermek-
koromban tudtam, sajnos, azótia se tartottam 
be: kevesebbet kelli kiadni, mint amennyi he-
vétele van az embernek. Űgy-e, milyen egy-
szierü az egész- Essen múlik minden. Én mint 
főtapasztalt ez irányban, azt mondom: boldoh 
az. aki be tudja tartani. — Illemkódex. Fö-
lösleges, hogy utánanézzek, ezt az elemi sza-
bályt tudom magamtól/ is. Sőt; csodálom, 
hogy ön neim tudja. A barátjának van igaza, 
ön nem cselekedett helyesen. — D. I»., Sze-
ged. Én az ilyen hétszer leirandó babonákat 
mindig a papírkosárba dobtam és nem törőd-
tem a veszedelemmel, a büntetéssel, amit ki-
látásba helyeztek, ha a láncot megszakítom! 
Minthogy évek múltak el igy s nincs semoni 
különösebb bajom, ezentúl pláine nem hiszek 
ebben a babonában. — A harmadik, ön szük-
ségesnek látta közölni velem, hogy ezúttal 
biztosan »ez az igazi«! Nem tehetek mást, 
minthogy örvendetes tudomásul veszem. — 
Karácsonyfa. Mikor ön e leveilet elküldte, ka-
rácsonyi «zárnunk már régen készen volt. — 
Dietrich. Neon hi^em. hogy Marlene lehessen 
valaha is belüle. — Két balláb. önök nagyon 
szieretetreméltóak egymással szemben. De 
miért kell erről nekem is tudomást szerezni!? 

S Z I N H Ä Z . »Jazz.« Nádas Béla, Wurm-
tca i. — »Fogadás.« Valóban laktiv egye-

utca 
temi tanár »Keresem a boldogságom.« 
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Közölje nevét és pontos elmét, hogy levélben 
válaszolhassunk. — »Egy előfizető.« A Pea 
Club a világbékéért küzdő írókat egyesíti. A 
Botary Club a dolgozó embereik erkölcsi szín-
vonalát akarja emelni. Az Ulejrfprob lámákra 
választ Halál1 a karácsonyi számunkban lévő 
Modern Illemtain-ban. — »Tel'-Aviv.« 1. Bank-
csekkel kiegyenlítheti, vagy pénzeslevéllel is 
beküldheti. 2. Csak művészekkel, vagy mű-
vészi eseménnyel kapcsolatban közlünk képe-
ket. Kérjük teliát megírni a képhez tartozó 
eseményt is. 

F I L M »Margit« Nagyon érdekesnek talál-
tuk a témát, de sajnos, tnem áll módunkban 
elhelyezni sehol sem. A fllmgyáitak ma már 
majdnem kizárólag saját íróikkal íratják film-
jeiket. Ezekenkívül csak regény- vagy szin-
dia rabsikerek et filmesítenek meg. — »Verő-
fény P. S.« Nem tudunk arrél, hogy a kérde-
zett cimen film készülne. Talán cisak ter-
vekről van szó. — »Mi lesz veled, emberke.* 
A film női főszerepét Margaret öullavan és 
nem Maureen O'Sulliv&u, a Tarzain-filmek fő-
szereplője játszotta. Itt járt Budapesten vő-
legényével, William Wyler rendezővel. Azóta 
vdsszwment a parti. 

K É Z I R A T . K. Nándor. Nagyon kedves, 
kellemeshangú írások. Tiszta, igaz törekvé-
séért elismerést érdemel. — P. Gyula, Debre-
cen. Sok érzéke van, de ez még nem eléggé 
kiforrott. — B-gh József. Ügyes népdalután-
érzés. — B. János Ferenc. Még nem bírják el 
a komoly bírálatot. — K. Mária-Kalendárium. 

Jóleső, talpraesett 
vers. Ha ez még nem 
is százszázalékos, de 
tehetségesnek tartjuk. 
— H. "Ádám — »Dörgő 
intelem«. Több önkri-
tikát ajánlunk. — W. 
Lötz A. Ügyesen fel-
épített írás. Átlagon, 
felüli, de a ieközlés 
mértékét még nem üti 
meg. — »Agnes.« 1—2. 
A három eddigi véle-
mény szerint ennek a 
darabnak külföldön 
nem lehet talaja. Ha 
mégis tovább kívánna 
vele foglalkozni, úgy 
forduljon dr. Marton 
Sándor színházi irodá-
jához (V.. Béesi-u, 1). 
8. Jelenlegi tartózko-
dási helyét nem is-
merjük. 4. A Podium 
Kabaréban van szer-
ződésben (Gresham-
palota). 

KOZMETIKA. 
Családi? A mitesszer 
a legveszedelmesebb 
ellensége az arcbőr-
nek. Előfordulhat tíz-
éves kortól az agg-
korig minden aTCon. 
Kedvenc hélye az orr 

»Minden külön értesí-
tés helyett« Alberto 
Kellermann (Managua 
—Nicaragua) és Sei-
ler Margit (Budapest) 
házasságot kötöttek 

(Halmi fotó) 

és környéke, az áll, 
a homlok és a váll. 
Ez nem egyéb, mint 
egy kis faggyúcsap, 
nem pedig egy kis 
állatka, mint azt igen 
sokan hiszik. Leg-
gyakrabban a zsíros 
arcbőrön keletkeznek, 
de épúgy előfordulhat 
normális vagy száraz 
arcbőrön is, csak nem 
olyan tömegesen. Nem 
szabad sem nyomkod-
ni, som babrálni, ha-
nem aszerint, hogy 
milyen természetű a 
bőre. 'lehet azokat kiT 
pusztítani. — ? Hu R H „,i--^<S(telf 
nem zsir. akkor széles ^fef* 
medencecsont idézi elő BIH^ MMeJ^MitottttMàï 
ezt az aránytalansá-
got, amin nem lehet A rio-de-janeirói ma-
segíteni. — Nesztor. gyar műkedvelők leg-
A szőrszálak végié- utóbbi estályén szép 
ges kiirtását. bár- sikerrel szerepelt 
mennyire sürgős is az, Klein Ibolya 
nem lehet gyorsítani. (Rafael-fotó)) 
Azok a készítmények, 
amellyel máról-holnapra el lehet a szőrszálakat 
tüntetni, nem irtják ki a szőröket, csupán le-
veszik, melyeik után épúgy, mint a borotválko-
zás vagy csipesszel való kihúzás után, a szőr-
szálak gyorsabban, vastagabban és sűrűbben 
nőnek vissza. Véglegesen kipusztítani diater-
miás eljárással lehet, szakorvosi kezeléssel. — 
Mi a divat? A körmök divatszine: kagyiósze-
rűen gyöngyházszinűek, vagy balványrózsa-
rzlnüeik. — Lehet-e segíteni. 1. Nagyon gyor-
san és nagyszerű eredmlénnyel. 2. Helyi fo-
gyasztással is lehet vékonyítani. 3. Nem ismer-
jük a szer ö s szeál líbáisát. — Tamási Áronná. 
X. A kámfornak nincsen fényvédő hatása és 
igy az teljesen indifferens ebből a szempont-
ból. Bizony ez ragályos, de látatlanban .nem 
lehet véleményt .mondani. Tessék szakorvoshoz 
fordulni, ha nem áll módjában, úgy klinikára 
vagy kórházba menjen. — Wanda. Ha zsíros a 
haja, akkor nem ártalmas, amit eddig használt. 
Hagyja el a szódát a vízből 'ès a citromos öb-
lítéseket is. Hákom htétig k a m il lat e &f toe tbetn, — 
egy liter viztoez egy marék kamillát tegyen — 
hetenként egyszer mossa meg fehérneműt mosö 
szappannal, az idő leteltével közölje az ered-
ményt és egyben címét is, hogy további' taná-
csokkal ellássuk. — Rajongó. Kifelejtette leve-
léből, hogy száraz vagy zsíros-e a fiáinak a 
haja. Ez-t roppant könnyű eldönteni. Ha a haij 
fénytelen, matt, könnyű éa a hajszálak el-
állóak, akkor a haj száraz. Ha mosás után 
pár napra a haj iitftetayesedik, akkor zsíros. 
Ezek mellett ismételje meg mindazokat, ami-
ket mostani levelében írt és közölje: címét. 

K O N Y H A . Bitti Margit. A m4xtás recept-
jét szívesen elküldeném, mert e rovatban 
helyszűke miatt recepteket nem lehet iközölmi, 
de pontos elmét nem irta meg. Kérem küldje 
be awnraal válaszbélyeggel együtt. — Alek-
•androwlcz A. Receptjei nagyon jók é® feltét-
lenül sor kerül majd rá, csak türelmet kiérünk. 
— Dr, U. L. Debrecen. Vacsora után sonkás, 
sajtos' szendvicseket, apró édességeket és na-
ramcsbolét adljon. Pezsgő nélkül is készítheti. 
Ha válaszbélyeget küld. elküldöm a kért re-
ceptet. — Nagy Margitka. Burgonyáit roket re-
ceptjét 48. számban megtalálja. Ha esetleg a 
szám nincsen meg, akkor a Szintoázi Elet köny-
vesboltjában, Erzsébelt-körút 7. alatt megveheti. 

Hajszálak végleges kiirtása 
E S r Sdwteli Antoine l¥v Ä Ä • 
Angol módszer ! k o z m e t i k a i i n l é z <• J (Corso mozi-liiiz) 



(3. folytatás) 
Ebben a különös helyzetiben Vioa miaga, .sem tudta , hoigy szégyelje ma-

gát, vaigy haragudjon a gyengesége éis ostobasága miatt . A rosszhiszemű 
rendező, a sióra, úgy dobta be életének fő jelenetébe, hogy nem állított mel-
léje sem súgót, sem ügyelőt. Mosit, amikor a nagy pillanat visszahozhatat-
lanul eltűnt, a lélekjelenlét nélkül való emberek utólagos bölcseségével 
tudta már, hogy mit keülett volna csinálnia. Milyen borzasztó, 'hogy lár-
vává merevedett airea nem tudott fölengedni egy semmliítlmondóan barát-
ságos mosolytan, mint amikor az ember olyan vaiLaiklivel taMüíkozik, aki-
nek csak az arcát ismeri, a nevét azonban rég elfelejtette, vagy meg se 
jegyezte. De most már mätndegy, jó, hogy túlesett r a j t a . H a László eset-
lég utánuikí jön, ami ugyan inem valószínű, m á r más Vicát fog találni : 
okos, fölényes és megközelíthetetlen hölgyet, aki leír ta a rœsiz követelé-
seket és nem vezeti őket tovább életének főkönyvében. 

A Rita előtt Grandpiertre elbúcsúzott tőlük. A szépművészeti állam-
titkárinak eszébe jutott , hogy sürgős elintézni vallója van. Voltaképpen, mint 
tapintatos ember, alkalmat akar t adni a nőknek, hogy az iménti rejtélyes 
jelenetet megbeszélhessék egymás között, Vica és Marion betértek ebédelni 
a Ritzbe. Ma még nagy munka állt előttük: amit idáig végeztek, inkább 
csak bemelegítés volt a nap főfutamára. Négy órakor Schiaparellihez ké-
szültek. Ott lesz a szép Gino is és ezúttal velük tar t a commissionnaire, aki 
mint az alkalmi egyesülés megbízottja, a vásárlás és szállítás gyakorlati 
részleteit bonyolítja le. 

Az előkelő éttermet nem egészen Grandpierre miatt választották. A ta-
nulmányi kirándulás műsorán kötelező tantárgyként szerepelnek a divatos 
vendéglők is, a turf , a tengerparti nagy fürdők, szóval minden olyan hely, 
aho1 a divat igazi sorkatonasága: a pairisiennek, az amerikai Missek ési a 
két szélsőség középutasai, az angol Ladyk megjelennek. 

Marion és Vica egy kis sarokasztalnál helyezkedtek el, ahonnét eléggé 
át lehetett tekinteni a termet. A maneken lelkének felzavart vizein lassan 
elgyűrűztek az első, nagy megrázkódás hullámai. A szakmai érdeklődés 
elfeledtette a várt és mégis váratlan kalandot, különösen, amikor Marion, 
aki meglehetősen otthon volt Párizsban, diszkréten megmutatta St-Sebas-
tiani hercegnőt, öt világrész vezető dámáinak egyikét, akinek nevét még 
a pesti szalonokban is vallásos áhítat tal emlegetik. A hercegnő a Riviera 
golfbajnokának társaságában ebédelt. Vica egyenesen csalódást érzett, 
amikor szemügyre vette. 

— Jé, — mondta — pontosan ezt a modellt kapta tőlünk három Hónap-
pal ezelőtt Bársony Szilárdné! Fogadok, hogy ő már nem viseli. 

Marion nevetett. 
— Hja, a párizsi dáma nem engedheti meg magának azt a fényűzést 

amit mi, boldog pestiek. Először is, mert a hercegnő toalett je ötször any-

M I l _ Y E N A B Ő R E ? Dr.KOrnerné kozmetikai készítményei 
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nyiba került Vionnetnél, mint Bársonynéé Melanie mamánál. Másodszor, 
mert a parisienne társasága változatosabb, mint a miénk, akik két egy-
mást követő nagy estélyen folyton a tegnapi ismerősökbe botlunk. I t t job-
ban meg lehet forgatni a toa le t te t . . . De most már légy szíves, áruld el. 
mi van veled? Lehet, hogy Grandpierre mondott valamit? 

— Ugyan kérlek, azt hiszed, álszent vagyok? Az én helyzetemben lévő 
lányok mind keresztülmentek az élet magasiskoláján. Mondtak már ne-
kem olyanokat, hogy még a rúzs is belepirult a kézitáskámban. De külön-
ben. ez a Grandpierre egész ártalmatlan f igurának lá tszik. . 

— Nekem mondod? — vágta rá Marion és iparkodott másról beszélni. 
— Hát csak őrizd a titkodat, én nem erőszakollak. Közben úgyis kialakult 
bennem valami sejtésféle. Ott, a képek között, vagy, ahogy a széplelkek 
mondanák: a művészet magasztos légkörében, fel támadt benned a m u l t . . . 
Biztosan a naphegyutcai műterem jutott az eszedbe. 

Vica hálásan megszorította a grófné kezét. Kitalál ta helyette a leg-
hihetőbb magyarázatot. Még az étvágya is feljavult tőle. Mialatt a pincéi-
éi takarí tot ta előlük az édességek maradványait , hogy helyet csináljon a 
feketekávés szerviznek, néhány gyors vázlatot vetett jegyzőkönyvébe a 
Patounál látott modellekről. — »Oda is vissza kell mennünk, — mondta. 
— láttam egy nagyon rendes nagyestélyit, már tudom is, hogy kinek süt-
jük el Pesten.« Fizettek és hazamentek, hogy egy órácskát pihenjenek az 
első komoly szigorlat előtt, ahogy maguk közt a Sehiaparellinél tervezett 
látogatást elnevezték. 

« 

Valóságos kis különítménnyé dagadtak, amikor pontban négy órakor 
átlépték a Schiaparelli-palota küszöbét a Vendoine-on. M. Blauhorn, az 
egérszemű kis commissionnaire, haladt előttük, mint valami udvari herold. 
A szép Gino úgy érezte magát Schiaparellinél, mint aki hazajön. Elvégre 
honfitársnője a zseniális Aleb, aki a maga személyében láthatat lan ugyan, 
de az olaszos légkör, amit maga körül teremtett, mindenütt érezhető, még 
a falakon is. Vica komoly izgalmat érzett minden pórusában, amint be-
lépett a boltba, ahol asztalkákon és állványokra dobva, vagy üveg alatt 
az á j divat karakterét lát ta kialakulni. A kesztyűk, táskák, sálak, ékszerek, 
pulloverek, fürdőruhák, szandálok tarka összevisszaságában a szakértő 
szem azonnal fölfedezte az egységes vezérlő gondolatot, mint ahogy egy 
festményen a krit ikus először a kompozíciót lá t ja meg. 

— Nézd, — súgta Vica Marionnak és az u j ja i hegyével fölemelt az 
egyik asztalkáról egy vidám mintá jú blúzanyagot, — már megint mit ta-
lált ki ez a nő! 

A selyem egész állatkertet ábrázolt. Mulatságos összevisszaságban az 
állatvilág minden nevezetesebb példánya szerepelt r a j t a : oroszlán, tigris, 
teve, elefánt, kenguru, zsiráf, krokodil, mókus, vaddisznó. Valóságos Noé 
bárkája volt selyemre nyomva. Marion lelkesedett. »Ebből rögtön veszek 
magamnak egy blúzravalót.« Gino úgy pezsgett, mint a szénsava* víz, 
amikor beleöntik a porcukrot. Minden pillanatban azt lehetett várni, hogy 
kilép önmagából. 

— Oh, come sta! — harsogta inagaspaemelt kézzel és innét is, onnét is 
visszhangzott rá a szokásos »cosi cosi!« 

A boltba épített l if t fölment velük az emeletre, elősiettek a vendeuse-ök. 
Az övék szőke velencei lány volt, Pietr inának hívták. Ö is barackot kapott 
Vicától, Ginótól pedig kiisüveg parfőmöt. A rokdko-ananydís'zes, magas 
terem székeit amfiteatrálisan helyezték el, hogy a modelleket mindenünnét 
jól lehessen látni. Közvetlenül az ablak mellett, foglaltak helyet. A szom-
szédjuk is olasz volt. Signora Boncompagni, a legnagyobb genuai divat-
ház tulajdonosnője, előkelően öltözött, halkmodorú dáma. 

— Régebben udvarhölgy volt a Quirinalban — mondta Gi-no. — Később 
majd összeboronálhatom a maga grófnőjével. Van már ugyan társa, de 
«z műn zavarja a két hölgy köreit, mert szintén olasz. 

.stsas Kövesdy kozmetika Xtâ'riïW»'* 
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ítt is, mint Patounál, a körítéssel kezdték a tálalást. Egyszerre négy 
görl jelent meg a planson a legelképpesztőbb téli sportkosztűmben. Az 
egyik lány szabályos eszkimónak öltözött, a nadrágja fókabőrből készült 
és kabát jának kapucnija farkasprémmel volt szegve. A másik hófehér 
báránybőrsubát viselt. Ugy. ahogy volt, elszegődhetett volna pásztornak 
a Hortobágyra a kep dédöregapjában, a subában. A nyughatatlan szel-
lemű Schiaparelli nemrég nyilván Magyarországon járhatott , mert ni 
csak: a harmadik lány úgy viseli a vállára akasztott, hosszú láncon függő 
kézitáskát, mint a mi kisgazdáink a tarisznyát. 

Mindez inkább előjátéknak számított, kis komédiának, amit a müvész-
temperamentumú Schiaparelli nem is annyira a mások elképpesztésére, 
mint a maga gyönyörűségére, rendez. Vica ceruzája csak akkor kezdett 
viszketni a rézkapcsos vázlatkönyvben, amikor az első téli kosztűm meg-
jelent a színen. Ez igen! Ez már a divat lelke. Schiaparelli már megint rá-
hibázott az ú j vonalra, amely megnyújt ja , szinte piedesztálra helyezi a 
teremtés legszebb és legromlandóbb szobor-remekét, a női alakot. 

— Soixantedouze! — jelenti egyszerűen a conferanciere és a hetven-
kettős modell csináltvirág-mosclyú viselője végigkelleti magát a termen. 
Gino néha hörög a gyönyörűségtől, ilyenkor Vica jegyez. Fölébredt benne 
valami, amiről eddig maga sem tudott: kezdte fölismerni a kész remekmű 
részleteiben az alkotó apró mesterfogásait. Tulajdonképpen ez az igazi 
műélvezet titka. Milyen messze volt ' tőle ezekben a percekben László! 
Valahol az érzései legmélyén ott rezeg még az élmény, de egyre halkabban 
és egyre ritkuló időközökben, mint a szepegés a kiadós sírás után. És most 
látja, hogy a Melanie milyen képzeletszegény mesterembere ennek a gyö-
nyörfakasztó művészetnek. Múzeumi másoló a gyengébbek faj tájából . El-
tanulta a rajzolás ti tkát és a színkeverés technikáját, de az ötlet láza és 
boldogsága még sohasem nyargalt végig az idegein. »Majd én!« — mondja 
a tekintete Marionnak. Ugyanekkor szóval is figyelmezteti: 

— A, száztizenkilences a miénk lesz! 
— Ördög vagy! — mondja boldogan Wolkenbergné. — Éppen mpst es-

küdtem meg magamnak, hogy ezt, ezt az ezüstflitter-álmot fogom viselni 
a Toscanini-hangversenyen. A belépője külön bűbáj! 

Végigkibicelték a bemutatót és majdnem az utolsók közt mentek el. 
Signora Boncompagni, a volt olasz udvarhölgy is velük tartott . Lementek 
kávézni a Café de la Paixbe. A viharedzett Gino, akinek a műélvezet meg 
se kottyant, még Francevramanthoz is el akarta cipelni a társaságot, de 
Vica azon melegében föl akar ta dolgozni a följegyzett anyagot. A kávé 
í*ég meghűlt előtte, ő egyik skiccet a másik után vetette vázlatkönyvébe. 
Az olasz óriás átnézett válla fölött és arra gondolt, hogy ezt a lányt jó 
volna elcsalni a római szalon számára. Közben Marion és Signora Bon-
compagni között sikerült összehozni a paklit. 

Néhány asztallal odább Bertalan úr ült és látszólag Az Est-et olvasta, 
amivel sikerült magára terelni két-három elhanyagolt kinézésű f ia ta l -
ember figyelmét, akik órák óta ott kóvályogtak az asztalok között. A szö-
vetkereskedő azonban barátságtalan morgással hesegette el őket, felhúzta 
az inyét és a fogait mutogatta, mint a bizalmatlan házőrző a gyanúsan 
barátságos közeledőkre. Azt figyelte, hogy a szép Gino milyen bizalmasan 
hajol át a maneken vállán. Esküdni mert volna, hogy nem a rajzokat nézi, 
hanem bekukucskál n blúz alá. A dühös irigységtől szinte elpilledt. Az 
éjszaka kettesben jöttek haza és elég későn, ezt Pilzer Saroltától tudta, 
aki ugyancsak két óra tá jban tért meg a Reginába. Terjeszteni fogom, 
hogy a barátnője lett, fűtötte önmagát és fölállt, hogy szerelmi csalódá-
sáért ú j és egyetlen párizsi szenvedélyével, az automatával vigasztalja 
meg magát. Talált is egyet, amely éppen szabad volt. Félórahosszat elját-
szott r a j t a és a huszonöt frankért , amit apránként beledobált a ravasz 
gépbe, hol három szem fényezett selyemcukrot kapott, hol egy tubus fog-
pasztát. Mire abbahagyta, Vicáék éppen távozni készültek. Visszaült az 
asztalához és szórakozottan fölvette az asztalról az átutazó magyarok közös 
árulóját, a pesti újságot. Akarata ellenére is köszöntenie kellett a maiié-
ként. mert a társaság ott vonult el szorosan az asztala mellett. Céltalan-
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nak ítélvén a további ott tartózkodást, föl akar t kelni a helyéről, amikor 
egy kitűnő fellépésű, jólöltözött fiatalember állt meg az asztala előtt. 

— Bocsánatot kérek, úgy látom, honfitárs? 
— Igen — mondta bizalmatlanul Bertalan, mert ez az ismerkedési for-

mula idáig kétszer öt f rankjába és egy uzsonnakávéjába került. A korábbi 
ordasokhoz viszonyítva ez a határozott modorú úriember aligha adja egy 
ötvenesen alul. De ezúttal tévedett. A fiatalember leereszkedett a szem-
benlévő székre és elmormogta a nevét. Bertalan éppoly kevéssé értette, 
mint az az övét. 

— Ugy látom, ismeri azt a társaságot, amely az előbb odaát ült. 
— Részben. Az a magas szőke, aki az idősebb hölggyel elől ment, Wol-

kenberg Har ry grófné. 
— Tudom, négy évvel ezelőtt festettem. De engem az a másik, fiatal 

fekete nő érdekel. 
— Ja, — mondta a kereskedő — az egy kis pesti maneken. 
örült , hogy ezzel az egyszerű közléssel is, amely egyébként szó sze-

rint megfelel a valóságnak, lerombolta a kíváncsi honfi társ illúzióit. Ez 
biztosan azt képzelte, hogy valami kontesszel van dolga. Azért, mert va-
laki Párizsban Wolkenbergnéval muta tkozik . . . no hiszen, az se valami 
különös dicsőség, már ő sem lesz sokáig grófné. Kezdheti tűheggyel ki-
vakarni a kelengyéjéből a kilencágú koronát. Az ú j ismerős arcán csak-
ugyan mutatkozott is a csalódás árnyéka. 

— Ügy? Próbakisasszony? 
— Próba, szerencse! — felelte kétértelmű mosollyal a szövetkereskedő. 

Boldog volt, hogy ilyen talpraesett választ tudott adni a festőnek, mert 
festő, ha igaz, hogy Wolkenbergnéről portrét csinált. A beszélgető-partner 
azonban egyáltalán nem méltányolta a szellemességet. Hiába, ha valaki 
Pesttől távol él, nem vált elég fürgén az agya. 

— Hát, Istenem, — próbálta pontosabban meghatározni az ügyet, — 
olyan, mint a vele hasonló foglalkozású szép lányok általában. Abból éL 
hogy másokkal k ívánta t ja meg azokat a ruhákat , amiket maga szeretne 
viselni. Ha maneken volnék, én se csinálnám másképpen. 

És mert nagyon esedékes volt már, hogy őszintén kiöntse valaki előtt 
szívének minden keserűségét, beleragadt a témába. Persze, aztán úgy szer-
zik meg maguknak a szép ruhát és a hozzávaló ékszert, ahogy lehet. Van-
nak ostoba hölgyek, akik a férjet, vagy a gavallért is magukkal viszik a 
.szalonba, amikor ruhá t választanak, vagy próbálnak. Aikkor jön egy ilyen 
kis démon, a hibátlan, f iatal testével és két legyet üt egy csapásra. Meg-
főzi a hölgyet és elfőzi a fiút. 

— Biztosan ennek is van valakije? — kérdezte a festő. Iparkodott kö-
zönyös színt adni a hangjának, ami jól-rosszul sikerült is. 

— Ojjé! — mondta Bertalan a beavatottak mosolyával. Neveken gon-
dolkozott, akiket jólértesültségének bizonyítékául fölsorolhatna. Ez úgy-
sem fog utánanézni és ha igen, mondd már. Mégis elhatározta, hogy ezen 
a ponton egyelőre óvatos lesz. — Tulajdonképpen miért érdekli uraságodat? 

— Mert festői jelenségnek találtam. Ilyen bársonyos, hosszú szempil-
lákat csak az Ibériai félszigeten látni. Megesküdtem volna, hogy spanyol. 

— Az ember ne esküdjék látatlanban. Egyébként már azzal a hosszú 
olasszal fut, aki a társaságban volt. Ezt nevezik nálunk snelzídernek. 

— Hogyan, kérem? 
— Gyorsfőzőnek. Tegnap érkezett meg a szabó-expresszel, este már kész 

volt a pakli. 
— J a úgy — mondta rekedten Bánáth, mert hiszen az olvasó előtt nem 
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kétséges, hogy ő volt Bertalan úr új ismerőse — szóval a divatbemuta-
tókra jött? 

— Igen, mert a szalontulajdonosnô, Madame Melanie, váratlanul beteg 
lett. Most itt páváskodik ezzel a Wolkenbergnéval, aki viszont régi kliense 
Melanienak. 

A festő felállt. 
— Ne haragudjon, — mondta — hogy feltartottam, de az ember úgy 

örül, ha itt, a messze idegenben, kissé kibeszélheti magát az anyanyelvén. 
Hiszen igaz, itt, vagy a Montmartreon százával lehet magyarokat találni, 
de honfibúnak Párizsban ára van. — Az ujjaival olyan mozdulatot tett, 
mint aki pénzt morzsol. Bertalan megértően nevetett, ő szintén tudja 
már a dörgést. 

— Szóval, — fejezte be a festő — boldog vagyok, hogy megismerked-
tünk. És, ha még pár napig Párizsban marad, meghívnám valamelyik este 
a Folies Bergeresbe. Természetesen a vendégem lesz, — tette hozzá sietve 
és hogy etk>8aliajS»oca minden gyanút — én terveatem a dáiszíletetket. 

— Oh, — mondta Bertalan — nagyon megtisztel. Mikor parancsolja? 
— Akár holnap. Felszólok a szállójába, ha megengedi. Apropo, — 

mondta, mintha csak úgy mellékesen jutott volna az eszébe — nem tudja, 
hol lakik az a kis maneken? 

— Ugyanott, ahol én. A Reginában. 
— Szóval a Reginában. Hát akkor a holnap esti vidám viszontlátásra! 
Erőteljesen megrázta a szövetkereskedő kezét és sietőa léptekkel át-

verekedte magát az asztalok szűk folyosóin. Bertalan elégedetten bámult 
utána. Az első párizsi ismeretség, amelyen ő fog keresni. 

* 

Vica, mielőtt hazament volna a Reginába, elhatározta, hogy kissé ki-
szellőzteti a fejét és rövid sétát tesz a környéken. Elvált Mariontól és át-
vágva a Pílajce de l'Operân, a n ie de la Paix forgatagiába vetette miagáit. 
A Maison Blane óriási kirakatai előtt váratlanul isimerősökre bukkant. 
A Párkák álltak ott apró csomagokkal megrakodva és áhítattal. 

— Nini, a mi kis védencünk! — mondta Szerafin és amennyire a cso-
magocskák engedték, odanyújtotta az ujjai hegyét a mánekennek. 

A Párkák úgyis mint emberi jelenség, úgyis, mint a divat pionírjai, 
anakronisztikusan hatottak , ebben a nagyvárosi foglalatban. Kötött úti-
ruháikat viselték, a konty fölött irdatlan nagy kalappal, éppen csak a 
kalaptűt nélkülözték a régmúlt idők öltözködési kelléktárából. 

— Láttak már valamit? — kérdezte Vica naivul. 
— Hogyne! — felelte Matild büszkén. — Egész nap kirakatokat néz-

tünk. 
A Párkák tíz év óta nem tették be a lábukat a nagy házak bemuta-

tóira. Minek? A kész szabásmintákat olcsón meg lehet venni a Hotel de 
Paris-ban is, ahova a divatipar fürge szabadcsapatai éppúgy elhatolnak, 
mint a Reginába. Az eredeti, drága anyagok helyett pedig megteszi a 
gyengébb ultánzat. Az ő vevőközönségük ilyesmiből nem csinál kérdést, 
í gy aztán kívülről tanulmányozták a legújabb divatot és közben alkalmi 
vételekkel Örvendeztették meg magukat. 

—- Most jövünk a Dreyfusstól! Ezt el ne mulassza, drágám, ott van a 
Sacré Coeur lépcsője alatt. Isteni selymeket lehet nála kapni potom pén-
zért! Különben, majd meglátja, ha egyik este feljön hozzánk... Mi az, 
hogy egyik este? Most rögtön magunkkal visszük! 

A maneken szabadkozott. Ma, sajnos, programom van, már úgy ér-
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tendő, hogy nyakig benne ülök a munkában. De, mondjuk, ho lnap . . . Hét 
és nyolc közt megfelel? Rendben van, pont hétkor! 

— De biztosan elvárjuk, mert ha tíz percet késik, érte megyünk a szál-
lodába és elraboljuk! — fenyegette meg tréfásan Szerafin. 

Vica elbúcsúzott a tiszteletreméltó hölgyektől és hazament. A hall-
ban már egy szövet- és egy selyemügynök várt rá, akiket M. Blauhorn 
irányított hozzá. Egy szabásminta-kereskedő a l if t előtt rohanta meg. 
Ezek a tárgyalások is elraboltak tőle egy órát, de végre valahogy fölver-
gődött a szobájába. Elhatározta, hogy bezárkózik és vacsoráig nem áll 
szóba senkivel, de a portás ötpercenként jelentette a házitelefonon: 

— Madamet egy úr vá r j a a hallban! 
Párizsban állítólag hétszázezer lélek foglalkozik divatiparral , ebiből 

a 'héteaáaeaerbŐi légadlálbb hetvenen vették m a programiba, <hogy <a pesti 
Melanie-szalon képviselőjével üzletet kötnek. Valóságos megváltás volt, 
amikor Marion jelentkezett a városi vonalon. 

— Drágám! — mondta. — Rémes bajiban vagyok, csak te húzhatsz ki a « 
^csávából. 

— Engem hagy j ki, nem megyek sehova! 
— Hiszen éippen erről van szó! En sem szándékozom! lumpolni, de a 

koktélnál találkoztam Jóséva l . . . ja, nem tudod, ki azl Rém elragadó fiú, 
tavaly és két éve együtt voltunk a Riviérán. Te, ez úgy táncol, mint egy 
született néger a Harlemből és rögtön fölajánlot ta a kocsiját, amíg csak 
Párizsban tar tózkodunk. . . 

— Ne haragudj , — szakította félbe Vica, akit idegesített a fecsegés — 
de mindezt elmondhatod holnap is. 

— Várj , ne szakíts fé lbe . . . azért hívtalak föl, mert szaJbadulni szeret-
nék. Ma rájöttem, hogy nem potyázhatom el a rendelkezésünkre álló 
rövid időt. Akár hiszed, akár nem: megkomolyodtam. No, szóval lemond-
tam a vacsorameghívást Jósénak, azt hazudtam* hogy gyengélkedem és 
megkértem egyik barátnőmet, mármint téged, hogy nálam töltsd az éjsza-
k á t . . . Most nem akarok hazugságban maradni, mert ,ez megteszi, hogy 
éjfélkor felcsenget. Tudod, ez egy félspanyol, borzasztó szenvedélyes fiú, 
huszonkétéves, uszkve huszonhárom. Majd meglátod h o l n a p . . . Muszáj 
átjönnöd, különben nem állok jót magamért . Fönt vacsorázunk a szobám-
ban és miattiam aíkláír hiajmaiiig dolgozhatsz, legiaiábib meglint tanulóik vala-
mit melletted. -

A mianeken kivételesen még örül t ás a meghívásmiaik. A Criiloin,b&n 
háborítatlanul elvégezheti a mai nehéz leckét. Mert nem gyerekjáték, % 
amire vállalkozott. Legfeljebb hat vagy hét eredeti modellt vásárolhat, de 
a pesti premieren ha tvan párizsi rulhának kell felvonulnia, nem is 
beszélve a Marion-szalon bemutatkozó tárlatáról. Kis kézitáskájába ösz-
szeszedte a legszükségesebb holmikat és szinte szökve távozott a Reginá-
ból. Csak Ginonak hagyott megnyugtató üzenetet a portán, hogy nem 
lumpolni ment, hanem dolgozni. 

* 
Reggel kilenc órakor, amikor a hajnal ig tartó munkától és az utána 

következő rövid alvástól összetörve, elkérte a szobája kulcsát, a portás 
azzal az üzenettel fogadta, hogy egy úr az est folyamán, sőt az éjjeli sze-
mélyzet feljegyzései szerint éjszaka is töblbízlben kereste személyesen és 
telefonon. A nevét nem hagyta meg, de niagyon idegesen viselkedett. 

— Talán Blauhorn volt, a kommisszioner, — mondta Vica — ha jön, 
küldjék föl a szobámba. . . Nem, kérem, ne hívjanak le percenként a 
halliba, így, sajnos, ndm jutok előire a munkámmal. Bánki keres, utasítsák 
egyenesen hozzám. 
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Tényleg, alig tartózkodott tíz percig a. szobájában, már megjelent 
Bliauhom. Egy sereg sídyeimminitát (hozott magával az ellkiésizüiLt síkicceik-
hez. Amíg Vica gombostűvel egyenként odatüzködte a selyemdarabkákat 
a megfelelő rajzok alá, az ügynök a sarokban cigarettázott. Vicának 
eszébe jutott az éjszakai türelmetlen látogató. 

— Maga keresett az éjszaka folyamán? 
— En nem. Paolini úr közölte, hogy hiába jönnék. Signora Boncom-

pagni rendeléseivel szaladgáltam. 
Akikor hált egy másik ügynök volt, gondolta a majnekien és folytatta 

a munkát. 
— Igen, csak jöjjön föl, — mondta a telefonkagylóba, mert a portás 

jelentette, hogy itt van a tegnapi úr. Néhány perc múlva valaki arasz-
nyira kinyitotta a párnázott ajtót és benézett. 

— Tessék! — mondta Vica, aki háttal ült az ajtónak ós föl sem nézett 
a rajzaiból, csak a gyenge neszt hallotta, amit a lenyomott kilincs okozott. 

Valaki heves, erőszajkos lépésekkel közeledett feléje. De a lépések hir* 
telen megtorpantak. A látogató valószínűleg most vette észre, hogy ide-
gen is van a szobában. Mr. Blauhonu rendületlenül pöfékelt olcsó ciga-
rettájából, mint akit a társadalmi formák egyáltalán nem érdeikelnek. 
Esze ágában sem volt fölemelkedni a helyéről, vagy pláne kimenni. Olyan 
idetartozónak ítélte magát, mint a szobában lévő bútorok. 

— Parancsoljon! — szólt a maneflseai és még miindig nem nézett vissza. 
— Előbb talán lenne szíves kiküldeni ezt az urat! 
A barátságtalan mondat magyarul hangzott el. Vica úgy érezte, hogy 

a vér mind meggyűlik a szívében és képtelen tovább folytatni szalbályos 
körforgását. Eat a hangot tegnap óta másodszor hallja, de most egész 
más színe van. Fenyegető, ingerült, robbanásokkal teli, gyűlölettől szik-
rázó. A messze múltból ismerte már ezt a hangot, mint élete legzengőhb 
pillanatainak komor előzenéjét. Sokszor csaptak így össze gyilkoló düh-
hel, míg laz orkán magávaliragadta őlklet 'az egymást marcangoló boldog-
ság csúcsaira, mint ahogy a jeges vihariba került hajó kitérül néha 
útjából és trópusi vizekre j u t De mi jogon mer vele ez az ember így 
beszélni, mintha a tegnap és tegnapelőtt és a könnyes, szürke, gyalázatos 
napok és hónapok légiója sohasem ékelődött volna közéjük? Fölemelkedett 
és szembefordult a férjével. 

— Ez az úr i t tmarad! — mondta csöndesen, nyomaték nélkfiil. — Sokkal 
inkább itt van a helye, mint magának . . . 

Bánath szieme lobbotvetetit. Egy szót mm saótDt, de [kinyújtott ujjia 
parancsoló mozdulattal mutatott az ajtó felé. A kis M. Blauhorn elég 
értelmes ember volt, azt lehetne mojndani, hogy legalább annyira meg-
értette az előbb elhangzott pattogó idegen szavakat, mint az utána követ-
kező jelbesaédet. 

— A hallban várok, Madame — mondta és furcsálkodva kiment. De 
azért eszeágában se volt lemenni az előcsarnokba. Ott marad t hallga-
tódzni az ajtó előtt. 

Bánáth egy lépéssel közelebb jött és elkapta Vica csulklóját. 
— Hol volt az éjszaka?! 
Vica meg se próbált kiszabadulni a dühös u j jak vasikapcsából. Még 

a hangját sem emelte. ^ 
— En is megkérdezhetném magától, hogy hol j á r t három év óta, de 

amint látja, eszemben s incs . . . Elment, élte a világát és otthagyott engem 
üzenet né lkül . . . 

A hangját még halkabbra fogta. 
— . . . é s ami rosszabb: kenyér nélkül! 
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— Mert én — mondta Bánáth kiabálva — éppen ezért mentem el az 
útjából. Nem tudtam nézni, hogy nélkülöz... az idegeimre ment, hogy 
nem tudom olyan fejedelmi keretbe helyezni, amilyent megérdemel... 
Keretnéliküli kép műértőknek való, én pedig magát az egész világnak 
mutogatni szerettem vo lna . . . Érti? 

—> Hogyne. Megértem, (hogy hiú volt a szerelemiben is. Nem magamért 
szeretett, csak a külső szépségemért. Dekorációnak tartott maga mellett. . . 
De hagyjuk, sok keserves éjszakán átgondoltam én mindezt, újat, vagy 
meglepőt aligha mondhat nekem ebiben a tárgyban. Most már inkább 
örüljünk, hogy így történt. Maga megszabadult a kölönctőd, amely lehúzta 
a kicsinyes gondok világába, én is megtaláltam az elhelyezkedésemet, 
sőt, ha úgy tetszik, a hivatásomat is. 

— A hivatását — mondta a festő keserű gyűlölettel. Elengedte Vica 
csuklóját és hátralépett, hogy élesebben szemügyre vehesse. — Az a kér-
dés, hogy mit nevez hivatásnak: az olasz sign ort, akivel délután láttam* 
vagy a francia monsieurt, akivel délben andalgott. Nagyon érdekelne 
tudni, ki volt az a szerencsés, akinek az éjszakáját ajándékozta? 

Vica fuldokolt a méltatlan düh súlya alatt. 
— Sem az éjszakáimról, sem a nappalaimról nem tartozom számot 

adni senkinek. Szabad ember vagyok, érti? Es ha azért jött, hogy egy 
önhatalmúan felbontott kötés elévült jogaival éljen, csak azért, mert a 
véletlen pillanatnyilag összesodort benni'iinket, hát vegye tudomásul, hogy 
tévedett. 

Es csöndesen hozzátette: 
— Nem1 tudom, hogy a törvény hogyan intézkedik hasonló esetekben, 

de Jjell, hogy legyenek lelki érdemtelenségi okok is, amelyek egy jogilag 
még fennálló házasságban a szenvedő felet feloldják kötelezettségei alól. 

A festő fofkról-fokra vesztett biztonságából. Nem kiéiszült föl szó-
csatára. Vica mondatainak (logikai fölépítése épp o»lyan meglepő volt, 
mint retaráklai tömörsége. Ez más Vica volt, min t ak i t ő ismert., Az a 
pár év, amelyet távolitöMöttek egymástól, úgy lláiszik, olyan képességeiket 
érlelt ki (benne, amlimek azelőtt nyomait sem mutat ta . 

A ibázitelefón szólít. Vica fölvette a kagylót. 
— Nem, — mondta a kagylóiba, — im|ég bozzá se fogtam az öltözés-

hez . . . Vár j , a halliban, negyedóra a la t t lient vagyok . . . 
— KA volt az? — kérdezte ia festő és megint ököllbe szorult a keeie. 
— Wolkenbergné. ö a jövendőbeli társam, egy hónap múlva divat-

szalont nyitunk Pesten . . . Es éppen azért kérem, ne kergesse többé a 
multat. Láthatja, mean szórakozni jöttem Párizsba. Ez volt az utolsó fél-
órám, amit elajándékozhattam. Akarja, hogy úgy váljunk el, mint két 
jóbairát? 

A festő egy pillanatig azon gondolkozott, 'hogy fölmagtadja az asszonyt 
és addig csókolja, amíg fölenged a gleccser, amellyel körülfagyasztotta 
magát. De ez azt jelentette volna, hogy egyszerűen stornirozza a mai 
szörnyű éjszakát, amikor a féltékenységtől űzve beszaladta Vica és vélt 
lovagja után az Összes számításiba vehető helyiségeket. Előbb meg kell 
tudnia, ihogy csakugyan igaz-e, amit a pesti kereskedő fecsegett. Es ha 
igaz, — listen ilegyen irgiallmas az olasznak. 

— Nos? — kérdezte Vica. — Akar ja? 
— Majd meglát juk! — mondta Bánáth. 
Kézfogás nélkül ment el. Fölrántotta az ajtót. A kis commisssionnaire 

alig tudott félreugrani az útjából. 
(Folytatjuk) 

106 



H é i f i — s : — Bikfic tanár ur 
Irta: Báláz« Sándor. 

Színjáték 8 felvonásban (5 képben). 
A darab előadási joga kizárólag dr. Marton 
Sándor színpadi kiadóvállalatától, (Budapest, 
IV., Bécsi-utoa 1.) szegezhető meg. Az enge-
délynélküli előadást szigorúan bünteti az 
19*1. évi LIV. t.-c. Copyright 1986 by dr. 

Alexander Marton, Budapest. 
Szinrekerült a MAGYAR SZÍNHÁZBAN a kővet-

kező szereposztásban: 
Völgyi Törn Jenő 
Lujza Titkos Ilona 
Vilmos. Yiiy Béla 
Fuchs Szigeti Jenő 
Kucsera Pathos Ferenc 

> Rezső, pincér Bal« Domokos 
Csermák Billegi Tivadar 
Igazgató Szakács Xoltán 
Hitoktató Sugár Lajos 
Maion Vindory GusatAv 

,. Bartha Főidényi László 
Kollár Bald Etemér 
Énektanárnő Vasíary Piroska 
Csorba, Pleskó. Máté, Spáda, Körtvélyesi, Csajka, 
Pölöiske, Rendőr, ZsAmbéki, Janika, Simkóné, 
Zeylk, Kant, Kormos, Répássy, Schweitzer, Pe-

dellus Titkos Ilona és Törzs Jenő 
Történik Szeg<vtáron» egy vidéki kis városban, ma. (P o t o püházy) 

E L S Ő N C L V O N Á S 

1. KËP. Pleskó : Pechibeni voltam. No "és az utolsó 
(Szín: vidéki kávéház, a »Korona«, amely- nem volt tiszta. Nézze, így álltak a golyók. 
bői csak a kassza látszik és körülötte 3—i Csorba tisztát akart csinálná, de ahelyett, 
kerekasztal. Biliárd. A hátsó fal mellett hogy falat ért volna a golyó, direkt rá-
dríkók. A kaszirnő a különböző üvegek kÖ- húzta. Nézze, így. (Mutatja.) 
zött alig látható. Egyik asztalnál biliär- Fuehs: Ahá. De mért tetszett akkor en-
doznak, a másiknál sakkoznak. Egészen tf^dnit 
halk cigányzene, hátul a kávéház szeparé- Pleskó: Nem akartam vitatkozni. Mit vi-
jából. Egy pincér többször végigmegy a tatkozzam? Azért a harminc f i l l é rér t . . . 

színen. Bort visz, feketét stb.) Fizeted Fuclhs úr. 
n^orba (leteszi a dákót, kopog): Fizetni! T ? f ^ , k é r e m . (^kasszához kiált.) 
Pleskó (dákóval a kezében): Nem volt t S J S f ^ T i , rr 

tiszta kérlek, ez nem volt tisztái Nem ért ^n inyo lc kasszából a fejét): Hu-
mSÍ Írba1!' Dehogy n e m é r t ! Tiszta volt! f Ä S ? :

A a ÏÏ^LSft 6 g y b i l i f r t ° m ' e g r y  

Fuchs úr, fizetek! I f l t Z r ^ ^ l ^ ^gy vajaskenyerem. 
Pleskó: Többet nem játszom veled. Ez ' ^ Z t ó r d o w í a I r a dob egy Uzpengbst.) 

nem- volt tiszta. M f t Ö ^ k ^ j J e £ z e t t * P l e 8 £ ó 

Csorba: Tiszta volt. Pleskó: No gyerünk, gyeruuk, Fuehs ur, 
Puchs (jön a konyhából): Tessék paxian- , , ^ 7 _ 

esolni Csorba úr Fuchs (lassan számolgat, aztán kezd 
Csorba: Volt egy feketém. visszaadni). 
Fuchs: Harmincnyolc fillér. Biliárd! Pleskó: Jaj, de lassan megy! Megőszülök, 
Csorba: Azt ez az úr fizeti. (Fizet és amíg vissza tud adni tíz pengőből. Miért 

megy.) Jóccakátl (A kasszához.) Pá, Luj- nem tart fizetőpineért, Fuchs úr? 
záeska! (El.) Fuchs (beszéd közben ad vissza): Nem 

Lujza: Viszontlátásra, Csorba úr! bírja az tizem. Es különben is. Miért adja-
Fuehs: Elveszítette a partit, Pleskó úr? nak az én vendégeim dupla borravalót? 
Pleskó: El. Pleskó: Nem féltem én Fuchs urat. Azt 
Fuchs : Hogy lehet ez? Pleskó úr jobban is maga vágja zsebre, úgy-e? (Besöpri az 

játszik. aprópénzt, aztán kezetnyújt.) Jó éjszakát, 

KOZMETIKA kemse^eiVijDA SÄND0RNE kozmetikai In 
V"a<l'u"a ahol a legmodernebb gépekkel végzik a szeplős, mitesszeres, ráncos, szőrös és szemölcsös arcok re-



Fut-hs úr. (A kassza felé.) Pá, Lujzácska! 
(El.) 

Lujza: Viszontlátásra, Pleskó úr! 
Fuchs (elrakja a dákókat és gólyákat): 

No, Máté úr, hogy állnak? 
Spada: Ajaj! Mátészalka gyászban van. 
Máté: Sakk 
Rezső (jobbról jön): Félliter bor, egy 

üveg- szóda! (Balra el.) 
Fuclis •(a sakkozók felé hangosan morfon-

díroz): Félliter bor . . . Félliter bor . . . né-
gyen,' vannak, mindegyik cechei kétszer fél-
litert . . . az legjobb esetben mégy liter . . . 
és ezért szeparé. 

Máté (énekel): Szeparé . . . 
Fuchs (Lujza felé): Azelőtt is borral kezd-

ték*. de sujapsszal folytatták . . . egy roaidó 
koçntrô. . . vagy egy rondó állás . . . és 
végül jött a pezsgő . . . Maga még akkor 
nem volt üzletben, nem ismeri, mi volt az, 
de, tudja az olyan biztos volt, de, olyant 
biztos, m i n t . . . mint izé, — hogy is mond-
ják cs a k . . . 

Lujza (elödugja a fejét): Mint a halál. 
Fuchs: Hát látja.! Hogy lehet i'lyent mon-

dani egy üzletben, ami szórakozásra van 
ĵ g reiude^v 0 ? 

Lujza (feláll, púder, tükör): Nézze, főnök 
úr, iha nincs velem megelégedve, csak 
mondja meg, én elmehetek. 

Fuchs: Azt én nem mondtam! Csak taní-
tom magát. Kaszírnőnek lenni nem any-
nyit jelent, mint beülni a pult mögé és on-
nan nézni kifelé, ezt is tanulni kell, mint 
mindent a világon. 

Rezső (jobbról jön): Négy f eke te . . . 
(Balra el.) 

Lujza (beírja, cukrot ad). 
Máté: No, nézze, kedves Capablanjca . . . 
Spada: Leszel te mindjárt kikapablanca... 
Fuchs: Mag» még nem volt a bransban 

és ahhoz (képest, hogy divatszalonból idáig 
emelkedett, elég szépen beletanult, nem 
mondom! De viannak még dolgok. Jó arcot 
kell vágni, meg kell válogatni a kifejezése-
ket. Nix halál. Mosolyogni kell mindenhez, 
a sízomorúság ragad és akkor vége az üzlet-
nek. Mosolyogjon, Lujza kisasszony. 

Lujza (vigyorgó grimaszt vág): í g y jó? 
Fuchs: Valamivel jobb. Maga, Lujza kis-

asszony az első két hónapban nagyon jól 
bevált és az urak mind jöttek magáért, 
hogy többet ne mondjak, itt van Völgyi 
tanár úr, aki azelőtt sohasem járt kávé-
házba, de amióta maga itt van, minden 
este beül. Nem ül bet 

Lujza: Beül hát. 
Fuchs: Na lássa. Ez az. Csakhogy van' 

itt egy nagy baj. 
Lujza: Micsoda? 
Fuchs: A fiú, aki maga után lejár ide 

Pestről. 
Lujza: Szóval, ez a. baj? 
Fuchs: Ez a főbaj! Tessék! Féltizenegy és 

még a kutya sincs itt. Azelőtt ilyenkor már 
zsúfolva voltunk., Nem dugják ide az orru-
kat. Pedig magta tetszik neki. De ez kérem 
kényes üzlet és amióta tudják, inkább nem 
jönnek. 

Lujza: Azért én őhozzájuk is kedves va-
gyok. 

Fuchs: Nem mondom. Csakhogy ez egy 
finom közönség itt, városi uraiké megyei 
urak, tanár urak, csupa echt úri ember, 
ezeik aiem szeretik az ilyesmit. Mi a neve 
annalk a pesti alakmaik? 

Lujza: Vilmos. 
Fuchs: Na látja. — Vilmos — miit ma-

gyarázzam. Maga ezt éppen olyan, jól érti, 
mint én. Ha a Káldy főbíró úrnak kedve 
van konzerválni magával, nem leihet, mert 
itt van a Vilmos . . . 

Máté (énekelve): Sakk — titokban akar-
talak szeretni! 

Spada: Ne énekelj, még nem nyerted meg 
a partit. (Tovább sakkoznak.) 

Rezső (jobbról jön. Balra el). 
Fuchs: Ezeknek az urakmalk itt egy sza-

bad nő kell, akivel finoman elszórakoznál; 
és még áldozatot is hoanak ezért, — de egy 
nő, aki már obligóban van? A maga előd-
jének, az Arankának, órarendje volt, ezt 
mindenki tudomásul vette — mert senki-
nek sem járt extravurst. 

Lujza: Nem értem, miért hagyta elmenni 
Arankát, ha olyan jól betöltötte az állását. 

Fuchs: Mert a publikumnak változatosság 
kell. Ez bizony nem életfogytiglani állás, 
nem nyugdíjas állás. Szóval építse le ezt 
a . . . a . . . Vilmost. Most is itt van? 

Lujza: Osak ma délben jött ia pesti 
gyorssal. 

Fuchs: Pedig ma délután Szalmássy fő-
szemlész úr akart szemlét tartani magánéi. 
Persze nem volt ott. 

Lujza : Nem. 
Fuchs: Na látja. Itt mindenki tudja, kit 

hoz a pesti gyors. (A belépő Kucserához.) 
Alászolgája, Kucsera úr! 

Kucsera (iparosféle ember, bejön, leteszi 
a kalapját az egyik márványasztalra). 

Rezső (jön jobbról. Odasiet, lehúzza róla 
a kabátot): Egy pohár feketét, Kucsera úr? 

Kucsera: Még pedig rumozattal! 
Rezső (jobbról el). 
Kucsera: Hűvös van! Maga nem fázik, 

Lujza kisasszony? (A két keze közé fogja 
Lujza kezét és dörzsöli.) 

Lujza (kacag): A kezem igazán, nem . . . 
Kucsera: Talán a l ába? . . . Azt is szíve-

sen megdözsölöm. 
Lujza: Majd máskor, Kucsera úr, jó? 
Fuchs: Egy revansot, Kucsera úr? 
Kucsera: Lehet! 
Máté: Ne a lóval lépjen, maga paraszt, 

hanem a paraszttal lépjen, maga lé! 
Rezső (jobbról jön): Egy fekete rummal.. 

Tesséik; alássan . . . Ide tegyem? 
Fuchs (eközben egy dákót emel ki): De-

hogy oda! Tudod jól, (hogy az a Völgyi ta-
nár asztala. Tedd ide a biliárd mellé. Es 
hozd a golyólkat is. 

Kucsera (elmegy a kasszától dákót válo-
gatni): Ügy van. Nézzük, miből élünk. 
(Mikor háttal áll Lujzának, megfordul.) ó, 
pardón. . . 

Rezső (kiveszi a fiókból a golyókat és be-
diktálja): Tíz óra negyvenegy. (Balra! el.) 
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Máté (miközben lépni készül): Lesz maga 
juszt is az enyém, sakk az enyém, saklk az 
enyém! 

Lujza (bejegyez, kézimunkát vesz elő, var-
rogat). 

Fuehs és Kucsera (biliárdoznak). 
Spada (diadalmasan): Mattlekovics Tiha-

mér I 
Máté (felugrik): Hát megnyerted! Nagy 

dolog! Tegnap meg én nyertem! (Magára 
rántja a kabátját.) Majd holnap, Fuohs úr! 
(El.) 

Spada (odaszól Fuchsnak): Majd kedden! 
(El.) 

Fuchs: Igenis, Spáda úr. (Kucserához, 
mihözben biliárdozik.) Tetszik látni? Egész 
délután itt sakkoznak, a végén lóugrás sze-
rint távoznaik és eszükbe se jut íizetni. Ezért 
utálom én a sakkot. Kucsera. úr jön. 

Rezső (balról jön, Fuchshoz): Főnöik úr 
kérem, fizetni! 

Fuchs: Kicsoda! 
Rezső; A Haják mérnök úr, mert neki hol-

nap korán fel 'kell kelni, a Tisza-híd miatt. 
Fuchs; Jól van, jövök. (Megcsinálja a 

karambolt. Tovább játszik.) 
Rezső (balra el). 
Fuchs: No, most meg maga jön, Kucsera 

úr. (Falhoz állítja a dákót.) Majd a Lujza 
kisasszony gibicei. (El.) 

Kucsera (biliárdozik). 
Lujza (előrehajol, úgyhogy a két szép 

melle erősen kidomborodik). 
Kucsera: Kettőt csináltam, (odamegy a 

kasszához és hozzáér Lujza kihágásához.) 
Lujza kisasszony . . . 

Lujza: Tessék Kucsera úr. 
Kucsera: Lujza kisasszony, é n . . . 
Lujza: No mondja, Kucsera úr. 
Kucsera: Ha megengedi . . . ha megengedi 

Lujza kisasszony, holnap este nyolckor tisz-
teletemet tenném. 

Lujza: H o l n a p . . . mi van holnap! 
Kucsera; Szombat. 
Lujza: Jó, jöjjön el, Kucsera úr . . . 
Kucsera: Én csak egyszerű asztalosmester 

vagyok, de azért gavallér vagyok. Tudom 
én, mi a becsület. 

Lujza (le.sütött szemmel): Kucsera úr na-
gyon rendes ember. Tudom. 

Kucsera (külön-külön megcsókolja Lujza 
két kezét). 

Fuchs (balról jön vissza): Itt vagyofr, ké-
rem! Bocsánat, hogy megvárattam, Kucsera 
úr. Csinált valamit? 

Kucsera; Kettőt. Igaz, Lujza kisasszony: 
Lujza; Igaz. 
Fuchs: Hát akikor most én jövök. (Újból 

biliárdoznak.) 
Kucsera (mikor azt hiszi, hogy Fuehs úr 

nem látja-, csókot int Lujza felé). 
Fuchs (éppen felnéz és bámészkodva 

megáll). 
Kuasera (észreveszi, aztán zavartan): Én 

jövök? 
Haják (balról jön): Jóccakát. (Lujzának.) 

Pá, Lujzácska! (El.) 
Lujza: Jó éjszakát, mérnök úr! 
Fuchs: Alászolgája, mérnök úr! 
Rezső {balról jön): Három altvatert. 
Lujza (töltöget). 
Pincér: És azt üzeni a Csajka gyakornok 

úr a kisasszonynak, Ihogy legyen szíves 'ki-
csit bemenni az asztalukhoz . . . 

Lujza; Mondja meg a gyakornok úrnak, 

ha beül helyettem a kasszába, nagyon szí-
vesen. 

Fuchs (odafigyel): Hogyne . . . három ron-
gyos snapszért . . . Mondd meg nekik, ha 
pezsgőt rendelnek, akkor igen. addig nem 
engedi a Fuchs úr. Csak így mondd nekiik. 
Majd ha pezsgőt rendelnek. Akikor a Futíhs 
úr beül a kisasszony helyett a kasszába, 
csak mondd meg nekik. 

Rezső: Igenis, főnök úr. (Tálcával balra 
el.) 

Vilmos (30 éves, trenskótban, sapkában, 
kívülről jön, Fuchs felé); Ásszolgája. 

Lujza (mikor meglátja, megdöbbenve fel-
áll). 

"Vilmos (odamegy a kasszához). 
Lujza (dühösen, halkan): Miért jöttél ide? 

Nem megmondtam, hogy ide ne gyere, utá-
nam? 

Vilmos (megveregeti az arcát): Drága po-
fám, ne haragudj, de nagyon unalmas volt 
már a négy fal (között várni. 

Lujza: Miért nem feküdtél U-? _ 
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Vilmos : Azt is megpróbáltam, de nem 
tudtam elaludni. Gondoltam, egy feketére 
bejövök. Es most itt vagyok. 

Lujza; Annyi pénzed v a n ! . . . 
Rezső (balról jön an üres tálcával): Há-

rom szilvóriumot. . . 
Vilmos: Apám, nekem is egy feketét. 
Rezső: Igenis. (Lujzához.) Es azt izeni a 

Csajka gyakornok úr, hogy ne tessék izélni, 
hanem tessék egy percre bemenni a sz&pa-
réba. (El jobbra.) 

Lujza: Jójó. 
Vilmos: I i i az a Csajka! 
Lujza: Egy fiatalember. 
Vilmos; Hogy áll dohányban! 
Lujza: (Sehogy. iMég gyerek. (Miközben 

töltöget.) Még a ma éjjeli vonattal vissza-
utazol (Pestre. 

Vilmos (körülnéz, mintha azt keresné, 
kihez szól Lujza): Ént 

Lujza; Te. Te. Már kellemetlenségem volt 
miattad. 

Rezső (jön balról): Tessék alássan. 
Fuchs (a dákóval): Ne oda tedd, tudod jól, 

hotgy az Völgyi tanár úr asztala. 
Rezső (átteszi egy másik asztalra): Tes-

sék alássan. (Szilvóriummal balra el.) 
Vilmos: Ki azi a Völgyi tanár úr! 
Lujza: Vendég, minden esite pont tizen-

egykor beállít, megiszik egy feketét, kicsit 
beszélget velem és fél tizenkettőkor haza-

megy. Angytai. 
Vilmos: Hogy áll dohányban! 
Lujza: Aninak van. Mindem fillérjét 

félreteszi. Skót angyal. 
Vilmos: T e . . . Rá kellene venni hogy 

társuljon be hozzám. 
Lujza: Ugyan, eredj mér. Több esze van 

annak. 
Vilmos: (Hiát (ha esze van, oikkor betáirsul. 

Mit gondolsz! Szelepnélküli motor! Motor 
szelep nélkül! Teljesen át fogja alakítani 
az autó- éa repülőforgalmat. 

Lujza: Ezt már ismerem. 
Vilmos: Mit akarsz! Már neon sok van 

hátra. Csak idő kérdése. 
Lujza: Két év óta egyebet se hallok. 
Vilmos: Jaj, drága klis pofám, az nem 

megy egyszerre. Beszélj vele, hogy lépjen 
be társnak, 

Lujza: Jé-jó. Majd beszélek. De előbb az 
éjszakai személlyel visszautazol Pestre. 

Vilmos: Fiatal! Csak ana jöttem. Gondo-
lod, hogy úgy jöttem, mintha mennék! 
Miért olyan sürgős neíkedí 

Lujza (hevesen): Mecrt nem alkarok én is 
állási nélkül mairadni mint te! 

Vilmos: Jaj. Ne mondj ilyent, szívbajos 
vagyok. Még viccnek is rossz! 

Lujza: Pedig az lesz belőle, ha sóikat 
jársz a nyakamra. Van-e vasútra pénzed!. 

Vilmos: Eltaláltad. Nines. 
Lujza: Mindjárt gondoltam. 
Vilmos: Ami volt, be kellett fektetnem a 

szabadalom meghosszabbításába. 
Lujza: Fölesz bennünket az a büdös mo-

tor. * 
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Vilmos: Lesz az még nem büdös Isu (Sze-
delőzködik.) Beszélsz vele! 

Rezső (balról jön. Jobbra el). 
Lujza: Igen, igen. Csak menj már! 
Vilmos: Hát akkor Isten veled! (Az asz-

talon utánozza jegyváltást a vasúti pénz-
tárnál.) 

Lujza: Szervusz . . . J a ! (Pénzt vesz elő.) 
Itt van most húsz pengő, többet nem tu-
dok adni. Most nekem is rossizul megy. 

Vilmos: Nyugodt lehetsz, visszakapod 
kamatostul. 

Lujza: Kérlek nézz utána, hogy valahová 
bejussál. Lehetetlen az, Ihogy két év és 
semmi. Csak így lógsz a világba. 

Vilmos: Már megint kezded! Ne bánts, 
kis pofám. Jól tudod, hogy nem passzióból 
csinálom! 

Lujza: Az engem, nem vigasztal. Neked 
érettségid van. 

Vilmos: Mit ér az! Papiros. Semmi hasz-
nát nem veszem. 

Fuchs (kopog a golyóval): Kisasszony, 
végeztünk! . . . 

Lujza: Hát szervusz! (Vissza a kasszába.) 
Rezső (jobbról jön). 
Vilmos (pincérhez): Volt egy feketém . . . 

(Lujzára mutat, majd Fuchs felé.) Aszol-
gája! (El) 

Fuchs (utána néz, aztán megvetően): 
Alászolgája . . , V i lmos! . . . 

Rezső (balra el). 
Kucsera (odamegy a kasszához): Mennyi 

az, kisasszony! > 
Lujza (felnéz az órára): Harmincnégy 

fillér. Kucsera úr vesztett! 
Kucsera: Hát persze. A Fuoh® úr annyi 

malacot csinált, hogy akármelyik kocának 
becsületére vált volna. (Fuchs felé.) Fize-
tek, Fuchs úr! 

Lujza: Már megy, Kucsera úr! 
Kucsera: Muszáj. (Halkan.) Holnap este 

nyolokor — ne felejtse el, Lujza kisasz-
szony. 

Lujza: Nem, nem. Nagyon fogok örven-
deni. 

Kucsera (hátul fizet Fuchsnak. Köszönés. 
Az ajtóból): Also — acht Uhr, Lujza kis-
asszony. 

Rezső (balról jön lelkendezve): Kisasz-
sfzony • . . kisasszony kérem. . . azi urak 
pezsgőt kérnek . . . (Jobbra el.) 

Fuchs: Pezsgőt! No alzó . . . Most' anár 
bemehet Lujzika a szeparéba. 

Rezső (jobbról jön): És azt izeni a Csajka 
gyakornok úr a kisasszonynak, hogy ne 
tessék má izélni, h a n e m . . . 

Fuchs: Jól van, mondd meg, hogy a kis-
asszony mindjárt megy. 

Rezső: Igenis. (Indul.) 
Fuchs (utána); Te Beeső, van ezeknek 

pénzük! 
Rezső: Hogyne! most adták össze. (Bál-

ra él.) 
Fuchs: Na látja, Lujza kisasszony, így 

kell ezekkel. Menjen most Lujzác&ka! Maga 
jár nek% a pezsgőhöz, be lett Ígérve és ezt 
meg kell tartani. Az én legfőbb üzleti el-
vem a tisztesség. 

Lujza: Tudom. Nekem is. 
Csajka, Körtvéiyes, Pölöske (három egé-

szen fiatalember, láthatólag spiccesen egy 
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szál cigány kíséretében libasorban felvo-
nulnak). 

Rezső (balról jön. Jobbra el). 
Csajka (kezében egy üveg pezsgővel): 

Mélyen tiszitelt Lujza (kisasszony, eljöttünk 
magáért és eigyetemi&ge&en azon alázatos 
kérelemmel járulunk magas színe elé, hogy 
tiszteljen meg bennünket becses megjele-
nésével. A iniaiga szépségére kívánjuk ürí-
teni ezen üveg pezsgőt I 

Körtvélyesi, Pölöske (be vannak csípve 
és röhögnek, most): Éljen! (Tuss.) 

Csajka: Én sraónok nem vagyok, kikérem 
magamnak, de .annyit mondhatok, bogy mi 
mind szívünk mélyéből imádjuk a leigszebb 
kasszatündért. . . 

Körtvélyesi, Pölöske (mint előbb): Él-
jen! (Tuss.) 

Lujza (kijön a kasszából): Hát nem bá-
nom, beülök: magukhoz, de csak akikor, ha 
megígérik, hogy rendesen viselkednek. 

Körtvélyesi (ez van a legjobban be-
csípve): No de kérem, úriietaberefc vagyunk. 

A másik kettő: Éljen! 
Pölöske (karjára ölti Lujzát): Banda 

utániaim! (El, a többiek zenére libasorban 
utána.) 

Fuchs (beül Lujza helyére). 
Völgyi (kívülről jön): Jóestét kívánóik. 
Fuchs (elibe megy): Alászolgája, tan'ár 

úr. 
Völgyi: Jóestét, Fuchs úr. (Kezelnek.) 
Fuchs: Meg tetszett késni. Tizenegy éra 

elmúlt. Azt ihittean, már el sem tetszik 
jönni. 

Völgyi (leteszi a kábát ját): Hol van Luj-
za kisasszonyt 

Fuchs: Társaságot képez odabent az urak-
nak. Pezsgőznek. 

Völgyi: Lujza kisasszony is? 
Rezső (jobbról jön). 
Fuchs: Hát persze. Nagyon szereti a pezs-

gőt. (Pincérhez.) Egy feketét a tanár úr-
nak. 

Rezső: Igenis alássan (jobbra el). 
Völgyi (leülK 
Fuchs: Égy parti dominót t 
Völgyi: Kérem. Nagyon szívesen. Lujza 

kisasszony sokáig bent maradt 
Fuchs (hozza a dominót): Amíg a pezsgő 

tart. 
Völgyi (miközben a köveket kirakja): 

Persze, persze. 
Rezső (jobbról jön. Hozza a feketét): Tes-

sék alássan. (Jobbra el.) 
Fuchs (húz): A tanár úr jön. 
Völgyi (szórakozottan): Jat . . . I g e n . . . 

Kik azok, aJkiik odabent mulatnak? 
Fuchs: A gyakornoki kar. A Csajka erdő-

gyakornok úr, a Körtvélyesi számgyakor-
nok úr és a Pölöske postagyakornok úr. 

Völgyi: Ismerem mind a három blkficet. 
Tanítottam őket. 

Fuchs: A Haják mérnökgyakornok úr 
már elment, ö volt a negyedik. 

Völgyi: A Hajákl Az is tanítványom 
volt. 

Fuchs: Itt mindenki a tanár úr tanítvá-
nya volt. 

Völgyi: Hát kérem, húsz év alatt elé« 
sok bikfic megfordult a kezem alatt. 

Fuchs: A tanár úr jön. 
Völgyi (szórakozottan): Ja . . . igen . . . 

(Kis szünet után.) Mondja Fuchs úr, mái-
régen takartam kérdezni, milyen családból 
származik a Lujza kisasszonyt 

Fuchs (miközben játszik, gépiesen, szára-
zan, látszik, hogy már sokszor elmondta): 
Előkelő osztrák pénzügyi főtanácsos árvá-
ja. Anyja korán elhunyt, apja a világhábo-
rúban esett el. Rokonai élőbb Bécsben, majd 
Grácban járatták iskolába*. 

Völgyi: Érdekes! Lujza kisasszony azt 
mondta nekem, hogy egy szót sem tud né-
metül. 

Fuchs: Elfelejtett. Közben elfelejtett. Az 
meglesik kérem. . . Zárok. Mennyi maradt 
a tanár ú r n a k t . . . (Számolja Völgyi kö-
veit.) 

Völgyi (egészen másra gondol, a kávéház 
belseje felé néz). 

Fuchs : Negyvenegy . . . kapok negyvenegy 
fillért, mondjuk, negyvenkettőt. 

Csermák (züllött külsejű alak, felgyűrt 
gallérral, benyomott keménykalappal jön). 

Fuchs: A, a Csermák bíró ú r . . . alászol-
gája, bíró ú r . . . 

Csermák: Szervusz, vén tolvaj. (Kasszá-
hoz megy.) Adj nekem egy pohár barackot. 

Fuchs: Nem 'lelhet kérem, bíró ú r . . . a 
múltkor is adós tetszett maradni . . . sajná-
lom, biró ú r . . . szeszesitalt nem szabad hi-
telbe adni, bíró ú r . . . 

Csermák: Ne mondd nekem, hogy bíró úr. 
Én már nem vagyok bíró ú r . . . Ha én most 
is Csermák István járásbíró úr volnék, ak-
kor nem mernéd megtagadni. No, adj egy 
pohár barackot, vén kerítő. Elsején meg-
adom. Tudod, hogy elsegén kapok százhar-
mincnyolc pengő nyugdíjat, abból meg-
adom. 

Fuchs : Sajnálom, bíró úr, nem lelhet. 
Völgyi (int, hogy csak adjon). 
Fuchs : Ha a tanár úr garantálja, az más. 

Akkor niagyon szívesen. 
Csermák (csak most látja meg Völgyit. 

Széles mozdulattal): A . . . ki van i t t . . . 
Szervusz, B i k f i c ! . . . (Megöleli,) 

Völgyi: No jól van. Idd meg ezt a ba-
rackot, aztán menj hazai, alág állsz «1 lá-

badon. 
Csermák: Ez ellen t i l takozom.. . azért, 

mert egy stamperli barackot fizetsz, még 
nincs jogod felettem rendelkezni . . . majd 
elsején megadom. Pénzdolgcxkban nem isme-
rek tréfát. Pénzdolgokban kínosan korrekt 
vagyok. Isten éltessen! (Ráköszönti és meg-
issza.) 

Fuchs : A bíró úrnak mindig jókedvűnek 
tetszik lenni. 

Csermák: Mit búsuljak — igaz, B i k f i c t . . . 
Hát te mit csinálszt Dominót Hogy a fe-
nébe lehet dominóznit (Lesöpri az egészet.) 

Völgyi: Látod, hogy részeg vagy. Látod, 
mit csinálsz. 

Csermák: Bocsánatot kérek. Igazad van. 
Részeg disznó v a g y o k . . . (Fuchsra, aki a 
köveket szedi.) Majd ez a rabszolga össze-
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szedi . . . bocsáss meg, pajtás . . . nem volt 
sziép tőletm . . . 

Völgyi: No mean baj. Nem tesz semmit. 
Csermák: Igenis, nem volt szép tőlean. 

Megfeledkeztem róla, hogy izé . . . (hogy. . . 
nem szabad rontani senkinek a® örömét, 
Egyiknek a nő, kézit csókolom, másikin/ak 
a pénz, harmadiknak a pálinka, neked a 
doaninó — minderükinek megvan a maga örö-
me . . . Mert mi van, ha öröm nincs f . . . 

Völgyi: Bánat. 
Csermák: N e e e m . . . CsaJk a sír a temető-

b e n . . . arraflelé megyünk, ha nem tudnád 
komám, arra felé megyünk . . . Nézd, most 
én egyet lépek, úgy néz ki, mintha a kasz-
sza felé . . . (súgva) de ez tévedés . . . téve-
dés, barátom . . . minden lépés a sír felé 
v i s z . . . Miikor a kisgyerek először indüi 
meg, vagy a diák, mikor könyveivel a hóna 
alatt az iskolába igyekszik, vagy a szép 
asszoniy, aki randevúra siet, vagy a pilóta, 
mikor átröpül a tengeren. . . zúg a mo-
tor . . . b r r . . . hová rohansz, barom! . . . a 
sír felé, barátom, a sír fe lé . 

Fuchs (teljes felháborodással): No de té-
rem . . ez már mégsem lehet, hogy az én 
vidámságra berendezett üzletemben ilyen 
szomorú dolgokat beszéljen a bíró úr. Nem 
elég, hogy nem fizet, még el is veszi az 
ember kedvét. 

Csermák: Hiába ugatsz vén 'lator, te is 
odakerülsz, giliszták híznak kövérre a tes-
tedből. 

Fuchs (felháborodva): Az enyémből! 
Csermák: Te, aki megtagadsz a szegény 

nyugdíjastól egy pohár pálinkát. (Énekel.) 
De jó lesz ott megpihenni . . . kékvirágos 
hant a l a t t . . . 

Fuchs: Tessék már hazamenni, bíró úr. 
Tessék otthon megpihenni. Völgyi tanár 
urat i<$ egészen elszomorította. 

Csermák: Sose búsulj, Bikfic! Inkább fi-
zess még egy pohár barackot. 

Völgyi: Nem, n e m . . . 
Csermák: Igyál te is egyet. Neked is jót 

fog tenni. A jói tömény alkohol belboritja 
a gondokat. (Mikor Völgyi int.) Adjon ide 
Fuchs úr két poháiikával. Igyál, a vendé-
gem vagy. En fizetem, ha megjön elsején 
a sziázharmincnyolc pengő nyugdíjam, ab-
ból telik. Kikérem magamnak, hogy ezt 
kétségbe vond. En pénzdolgokban kínosan 
korrekt vagyok. (A szeparé felől hangos 
nevetés.) Ki merészel ezen röhögni! Igenis, 
hogy kínosan korrekt vagyok. 

Fuchs (gyorsan kiszolgálja őket). 
Völgyi: Nézze meg, Fuchs úr, hogy mit 

csinál a Lujza kisasszony, hogy olyan soká 
jön. 

Fuehs: Parancsára, tanár úr. (El.) 
Völgyi (folyton a távozó Fuchsot nézi, 

amíg az ki nem ment. Csermák meg őt nézi.) 
Csermák Hát szervusz, komám. (Isznak.) 

Ez jól esett, mi! No várjál, még egyet, míg 
az a gazember nincs itt. (Tölt.) Szervusz. 
Téged szeretlek. Te jó f iú vagy. Korrekt 
úriember vagy. (Űjból isznak.) 
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Völgyi; No jó, de most már elég. Menj 
szépen haza. 

Csermák; Csak ha te is jösz. Nélküled 
egy lépést se. Együtt megyünk. Elkísérlek 
hazáig, nehogy valami bajod essék. 

Völgyi: En még — nökem még egy kis 
dolgom van. 

Csermák; Hoihó, te Lujza kisasszonyt vá-
rod! Szavamra mondom, te vagy a legna-
gyobb bikfic a világon! Nem kell azt várni, 
annak csak egyet füttyentesz és jön. Lujza 
kisasszony nem olyan kisasszony, mint 
más kisasszony. 

Völgyi (erélyesen elhallgattatja): Tudom. 
Tudom. Mindent tudok. 

Csermák (rábámul): Te tudod! . . . (Chap-
linesen megbillenti a kalapját.) Akkor . . . 
Bocsánatot kérek . . . halálos bocsánatot ké-
rek . . . (Meg akarja csókolni Völgyi tanár 
kezét.) 

Völgyi: No. Mit csinálsz. Bolond. Nem 
szabad. 

Csermák: Hát j ó . . . ez esetben é n . . . 
a labonőr. . . haza tétovázom.. . nem zavar-
lak . . . különben i s . . . (danolászva) nem ér-
zem én jól magamat úri társaságba. . . 
n a h á t . . . Lujza kisasszony. . . nem vagyok 
én egész züllött, csak egy kicsit l é h a . . . 
(El.) 

Völgyi (nézi, hogy jön-e már valaki a ká-
véház belsejéből). 

Fuchs (jön vissza). 
Völgyi; No mi újság! 
Fuchs: Mindjárt itt lesz a kisasszony, már 

fizettelk is a fiúk. Az utolsó cseppekkel na-
gyon spórolnak. 

Völgyi: Tudja a Lujza kisasszony, hogy 
itt vagyok! 

Fuchs: Mi az, hogy tudja! Első kérdése 
az volt, hogy itt van-e a tanár úr. 

Völgyi: Igazán! 
Fuchs (hozzáhajolva): Azt mondta, hogy 

okvetlenül várja meg a tanár úr. 
Völgyi: Megvárom. 
Fuchs: Es azt is mondta, hogy addig is 

tessék velem még egy parti dominót ját-
szani, hogy jobban teljék az idő. 

Völgyi (ki8 szünet után): No jó, akkor ját-
szunk még egy partit, de előbb adjon még 
egy pohár barackot. 

Fuchs : 0, kérem, tessék parancsolni . . . 
Völgyi (megissza): Hát — lássuk azt a do-

minót. 
Fuchs: Az előbbit én nyertem. . . Kapok 

ötvenegy fillért, mondjuk ötvenkettőt. 
Völgyi: Jó, jó, tudom. (Kirakja a köve-

ket.) 
Fuchs : A tanár úr kezd. 

(Kis szünet. Játszanák.) 
Völgyi (a szeparéból jövő zenére halkan 

dudorász): A virágnak megtiltani nem le-
h e t . . . 

Fuchs: Milyen szép hangja van a tanár 
ú r n a k . . . Kár, hogy nem lett tenorista. 
Szép pénzt kereshetne a hangiával. 

Ha a dohányosok azt akarják, hogy fogaik fe-
hérek és a dohányzás okozta lepedéktől mentesek 
maradjanak, használják a SOLVOLITH-fogpépet. 
Az orvos véleménye a kővetkező: »80LV0LITH-
fogpép kitűnő, dohányos számária nélkülözhetet-
len. A gyenge fogkö lerakódásokat folyamatosan 
feloldja és a fogak megtartják természetes szí-
nükéit«. A 80LV0LITH-fogpép az egyetlen, 
amely a természetes, fogkövet feloldó karlsbadi 
forrássót tartalmazza. 35 év óta kipróbált szer; 
orvosok ajánlják. 
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Völgyi: V o l t . . . volt va lamikor , . . Ké-
rem, ón imádom a z e n é t . . . ma is minden-
nap zongorázom. Kedvencem Chopin. 
(Ekkor a kávéház belsejéből nagy lárma, 

nevetés, kergetődzés zaja hallatszik.) 
Fuchs (Völgyihez): Látja tanár úr, az én 

pezsgőm milyen jó kedvet csinál? 
Lujza (Csajkától üdözve, nagy nevetve fut 

a biliárdasztal \körül): Segítség! Segítség! 
(Nevetve.) Jaj, tanár úr, tanár ú r , . . Véd-
jen m e g . . . 

Völgyi (Lujza elé áll, kitárja karjait 
Csajka elé): No, uni az, bikfic? Miért bántod 
a kisasszonyt? 

Csajka (csak most ismeri meg Völgyit és 
a régi diákos modorban): Alászolgája, ta-
nár úr. 

Völgyi (jókedvűen): Hát erre tanítottalak 
én az iskolában, hogy így viselkedjél a nők-
kel szemben? Nem azt magyaráztam én nek-
tek mindig, hogy a hölgyeklk'el szemben ud-
variasak és lovagiasak legyetek? 

Csajka (még mindig diákosan, feszesen): 
De tanár úr kérem — ez egészen más — 
Lujza kisasszony — 

Völgyi: Mindjárt beírok a gyakornok úr-
nak magaviseletből egy szabályszerűt. 

Lujza; No, hiszen nem volt semmi, csak 
tréfa v o l t . . . 

Csajka: Igen kérem, tanár úr, csak tréfál-
tunk. 

Völgyi: Szép kis tréfa, erőszakkal akarsz 
megcsókolni egy hölgyet. 

Csajka: Kérem szépen, ón nem akartam 
erőszakkal . , . 

Lujza; Ugyan, ne bántsa tanár úr a sze-
gény fiút, csak ón hecceltem. 

Csajka: Tessék elhinni, tanár úr. &z úgy 
volt, hogy véletlenül összekerültünk né-
gyen, összetettüik amink van, gondoltuk, 
mulatunk e g y e t . . . 

Lujza; Ô, his«zen olyan aranyosak voltak, 
annyit kellett rajtuk n e v e t n i . . . 

Völgyi: Szép, szép, de elég volt, miár éj-
félre jár Iaz idő, tessék csak szépen haza-
menni, az ilyen fiatalembereknek: méig so-
kat kell aludni. 

Csajka: Igenis, tanár úr, csak megiszunk 
még egy üveg pezsgőt, éppen annyi pén-
zünk v a n . . . 

Rezső (jobbra el). 
Völgyi: Szó sincs róla. Menjetek csak 

szépen haza. Elég volt. Mondd meg a töb-
bieknek is, azt izenem. 

Csajka (meghajol): Igenis, tanár úr ké-
rem. (El hátra.) 

Lujza (rosszkedvűen): Mi .a csudának 
szólt maga bele. Már bánom dg, hogy ki-
jöttem, pedig osak meg akartam mutatni 
maigaanat. Nem ia igaz, hogy meg akart 
csókolni. Tréfálkoztam velük. Húztam őket. 

Fuchs (éd-eskésen): No és ráadásul még 
engem ia megkárosított a tanár úr, nem 
is tudtam, hogy van még egy üveg pezs-
gőre pénzük, ez már az én >zsebemne megy. 

Völgyi (kasszához megy): Ne haragudjék. 
Lujza nagysád. 

Lujza (duzzogva): Haragszom, Olyan rit-
kán ihatik az ember egy kis pezsgőt. 

Völgyi: Hát, kérem szépen . . . utóvégre 
én nem akarom. . , hogy Fuchs úr káro-
sodjék . . . és 'ha Lujza nagysád innék ve-
lem egy pohár pezsgőt . . . végtelenül meg 
volnék t i szte lve . . . 

Fuchs : No, de micsoda beszéd ez! ö van 
megtisztelve l 

Lujza (kiált); H u d i ! , . . Egy üveg pezsgőt 
és két poharat! 

Rezső: Igenis alássam. (Jobbra el.) 
Fuchs: Nem paramicsolja tanár úr a sze-

parét? 
Völgyi; Azt hiszem, jó lesz itt is. Ahogy 

Lujza nagysád gondolja. 
Lujza: Itt maradunk a tanár úr rendes 

asztalánál. (Leül.) 
Völgyi (leül); Nem haragszik, Lujza 

nagysád?. . . Igazán én azt hittem, hogy . . , 
Lujza (megveregeti az arcát): No, mind-

egy, no. Látom, hogy jó pofa a tanár úr. 
Már nem haragszom. Az a tő, hogy pezsgőt 
iszunk. (Kikiált,) Rudi! Mi leszi Reggel 
Jesxi 

Rezső (jobbról jön); Itt vagyok alássan! 
Csajka, Körtvélyesi, Pölöske (kabát, ka-

lap, jönnek az ajtóban, megállnak és egy-
szerre); Alászolgája, tanár úri (Diákosan 
meghajolnak és el.) 

Völgyi: Szervusztok, összes bikíieek! 
Cigányprímás (besomfordál é8 integet 

hátra a bandának, hogy jöjjenek)• 
Völgyi: Enigedje meg, Lujza nagysád, 

hogy az első poharat a mi barátságunkra 
üríthessem. 

Lujza: Ex! 
Fuchs (aki szintén töltött magának): Ex! 
Cigányprímás (egész halkan rákezd egy 

nótára). 
Völgyi (énekelni kezd). 
Fuchs (a kasszában ül, elégedetten bólo-

gat); De szép hangja van a tanár úrnak... 
Arany van a torkában! 

Lujza (közelebb húzza a székét Völgyihez 
s a fejét a vállára hajtja, vele énekel). 
(A cigány gyorscsárdásba kezd. Lujza éne-
kel, majd a szín elsötétül, de a cigányzene 
tovább is hallatszik. Később elhal a zene 
és mire újra megvilágosodik, e szín egy 
átmulatott éjszaka képét mutatja: a sok 
üres üveg, az álmos pincér, a csapzott ha-
jak és végül a kávéház ablakán beszűrődő 
hajnnli világosság jelzik az idő múlását, 
Lujza meglehetősen fel van dúlva, Fuchs 
a kasszában alszik, a cigányok is bóbis-

kolnak) 
Völgyi (az asztalnál áll, kezében pohár 

és szaval); 
Szerelmes vagyok én kedvesem macába, 
A-F én életemnek l i l iomszálába. . . 

Lujza (ásítva): Liliomszál — hiába, te 
ismersz. 

Völgyi: Szomj>a# voltam é« nem volt kut, 
hol szomjamat olthamam, — fáradt voltam 

Elegáns öltözködés 
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és neon volt, akinek karjára támaazkcxi-

Rezső: Záróra kérem. 
Völgyi (nem hagyja magát zavarni): És 

akkor jött maga, Lujza kisasszony, villáin 
az életem éjszakájában, visszhang- a kiáltó 
szóra, s a lelkiem felujjongott: nem vagyok 
többé egyedül. 

Lujza: Hát, édes öregem, «& mind na-
gyon szép, de most már elég volt a du-
mából, fizess és menjünk. Késő van. Rezső, 
lerámolni. 

Völgyi (mint előbb): Mert mit ér a lant, 
ha nincs rajta húr, mit ér az élet, ha nincs 
benna szerelem? 

Egy rendőr (benyit): Záróra. . . tessék be-
zárni, Fuohs úr. 

Fuchs (felugrik); Igenis, biztos úr. (Int 
Lujzának, hogy menjen.) 

Lujza (felkapja kendőjét a kasszából és el). 
Völgyi (közben ivott és most a rendőr 

felé): Olyanok vagyunk, mint az erdőbe ki-
tett gyermek, lesnek ránk a farkasok és el-
veszünk, ha nincs senki, aki megfogja a ke-
zünket. (Részeg ember módjára kezet fog a 
rendőrrel.) 

Rendőr (szalutálva el). 

Völgyi És akkor jött maga Lujza kis-
asszony — (magasra emeli pahrát, koccin-
tani akar) hol van Lujza kisasszonyt 

Fuchs: A Lujza kisasszony már hazament, 
tanár úr kérem. Záróra. Megbüntetnek, ké-
rem. Most nagyon szigorúan veszik', kérem. 

Völgyi: H a z a m e n t i . . . Álmok, szépítsé-
tek meg nyugalmát! Angyalok, őrködjetek 
álmai felett — fizetek. 

Fuchs; Fizetni kérem, tanár úr? Vagy 
meg tetszik engedni, hogy összeírjak min-
dent ós majd holnap tetszik fizetni? Kérem. 
A tanár úrnak van hitele nálam. Volt egy 
dominó is. hetvenegy fillér, mondjuk, hei-
vonJkettŐ. Volt circa négy üveg pezsgő, 
mondjuk ö t . . . 

Völgyi (akinek eközben a pincér felsegíti 
a kabátját, a cigányokhoz): Most elmegyünk 
az ablaka alá és ott elhúzzátok — finoman 
mint a harmat — a virágnak megtiltani 
nem l e h e t . . . 

Cigányprímás (egészen halkan rákezd a 
nótara). 

Völgyi (énekelve megy, közben széles moz-
dulattal kezetfog Fuchsszal és a pincérrel) 

(Függöny) 

M Á S O D I K F E L V O N Á S 
2. KEP 

(Völgyi szobája. íróasztal. Könyvszekrény. 
Ajtó jobbra és balra.) 

Völgyi (házikabátban ül, dolgozatot javít. 
Hirtelen dühösen lecsapja a ceruzát): Hal-
latlant Miosoda bikfic! Nem tud helyesírást 
a nyolcaídik osztályban! 

Zsámbéki (bedugja fejét az ajtón): Szabadi 
Völgy! (odafordul, meglepetve): Nini, 

Zsámbéki! Szervusz, Zsámbéki! 
Zsámbéki (bejön): Szervusz, (kedves kollé-

gám! Szervusz! Hogy méltóztatol? Szor-
galmatoskodsz? Ahá! Dolgozatokat korri-
gálsz, amint látom. 

Völgyi; Jól látod. Foglalj helyet. Gyujtfi 
rá. 

Zsámbéki; Nem dohányzom. Sajnos, soha 
sem volt részem ebben az élvezetben. (Leül-
nek. Kis szünet.) 

Völgyi : Mi újság, Zsámbéki? Mi saél 
hozott ide? 

Zsámbéki: Erre jártam, kérlek alássan és 
gondoltam, megnézlek. 

Völgyi: Hát ez nagyon szép tőled. (Szü-
net.) Nagyon régóta nem volt szerencsém 
hozzád. 

Zsámbéki: Tudod, mikor jártam itt utol-
jára? Ezelőtt öt évvel, mikor tyukászatot 
rendeztem be és tőled kölcsönt kértem . . . 

Völgyi: Igen. 
Zsámbéki: De megadtam! Becsületesen 

megadtam! 
Völgyi: Meg. Ami igaz, az igaz. De bizo-

nyos, hogy most nem azért jöttél, Zsámbéki. 
Csak nem valami új vállalkozás? Te me-
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gint nyélbe akarsz ütni valamit. Hát rajta, 
pakikolj ki, mondd meg őszintén, hogy mit 
akarsz, mert biztos, hogy akarsz valamit. 

Zsámbéki: Nem, igazán, kedves kollégám, 
sző sincs róla. De éppen, hogy erre jártam, 
eszembe j u t o t t . . . 

Völgyi: No mi? Csak ki vele, ki vele. 
Zsámbéki: Ho&y valamikor te voltál szí-

ves segíteni rajtam, mikor azt a tyúkásza-
tot berendeztem és hála istennek a pénzed, 
amit voltál szíves kölcsön adni, szerencsét 
hozott, de megadtam. 

Völgyi: Meg, hogyne. 
Zsámbéki: Egy szóval azt gondoltam, 

amint egykor te segítettél rajtam, kedves 
kellégám, illik, hogy most én segítsek raj-
tad. Most is tyúkról van szó, csak most a 
te tyúkodról . . . kedves kolMfeám. 

Völgyi: Nekem nincs tyúkászatom. Mit 
beszélsz itt össze? 

Zsámbéki: Ne vedd rossz néven, kedves 
kollégám, de hogy egész őszinte legyek, kö-
telességemnek tartottam hozzád eljönni, 
hogy megmondjam neked, hogy ezt, kérlek 
alássan, ne csináld tovább. 

Völgyi: Mit ne csináljak tovább? 
Zsámbéki: Ezt a dolgot, kedves kollé-

gám, hehe . . . az izé . . . a kasszírnővel . . . a 
kasszatündérrel, h e h e . . . 

Völgyi: Ja úgy! Hát azért jöttél? Mi kö-
zöd neked ehhez! 

Zsámbéki: Ne haragudj, kérlek alásan, én 
világért sem akarok beleavatkozni a te dol-
godba, én végre is hálával tartozom ne-
ked, hogy akkor voltál szíves kölcsönadni, 
de megadtam. 

Völgyi: Hát akkor mit akarsz? 
Zsámbéki: Én tulajdonképpen nem is a 

magam véleményét mondom el, hanem má-
sokét tolmácsolom, a kollégákét, akik 
m i n d . . . 

Völgyi: No ezt már nem hiszem. Talap 
akad olyan is, akinek nem tetszik, de hogy 
téged bíztak volna m e g . . . 



Zsámbéki: Kérlek alássan, a direktor úr 
Ő 03 él tó S Ú&B • • • 

Völgyi: Áz igazgató úr? Azt .meg pláne 
nem hiszem. Nem olyan kicsinyes ember az. 

Zsámbéki: De igen, kedves kollégám, ő 
van a legjobban felháborodva. 

Völgyi: Akkor valaki rosszul informálta. 
Nem tudod véletlenül, hogy kicsoda? 

Zsámbéki: É n . . . d e h o g y . . . hogy tudhat-
nám, kedves kol légám. . . Sőt ellankezőleg, 
— én nem szívesen szántam rá magamat, 
hogy eljöjjek hozzád — az ember ne avat-
kozzék másnak a privát dolgába . . . 

Völgyi: Látod, — ez az — ez a helyes — 
nem kell beleavatkozni. 

Zsámbéki: Viszont vannak kötelessé-
gek, — mint jó kolléga, nem nézhetem, hogy 
te, mint tanár, mint az ifjúság nevelője . . . 
akinek jó példával kell előjárnod . . . 

Völgyi: Engem senki ne oktasson ki a 
kötelességemre. 

Zsámbéki Ô, kérlek alássan, én jól tu-
) dom, ho!gy te príma tanár vagy, a diákok 

között is te vagy a legnépszerűbb.. . bár 
talán nagyon is elnéző va'gy, ami szintén 
baj . . . de hát ez az iskola falain belül tör-
ténik . . . és ha neked vajból van a szíved... 
és a diákok azzal visszaélnek. . , hát ehhez 
semmi közünk, de ami a kávéházban, az 
utcán történik . . . azok a botrányok. . . 

Völgyi: Miféle botrányok? 
Zsámbéki: Te persze nem olvasol újságot 

és nem tudod, hogy ki vagy szerkesztve. 
Idenézz! (A zsebéből elővesz egy újságot és 
olvassa.) Éjjeli csendháborítás. Ez terólad 
szól, az éjjeli zenéről, amit méltóztattál 
adni Lujza kisasszonynak. Többi között ez 
áll benne: Hír szerint a szápmultú szeg-
vári dalárda legközelebbi közgyűlésén új 
elnököt választ Völgyi János tanár úr sze-
ri. élyében, akinek feltűnő jó az énekhangja. 
És hozzáteszi: gratulálunk a szép kitünte-
téshez ! . . . 

Völgyi; Gazemberek! Gazemberek! 
Zsámbéki: í g y aztán érthető, kérlek alá-

san, hogy a direktor úr őméltósága kény-
szerítve érzi magát, hogy ez ügyben jelen-
tést tegyen a felsőbb hatóságnak. 

Völgyi: Ez az ő dolga. Ki akadályozza 
meg ebben? 

Zsámbéki: Ki? Én! Azt proponáltam neki, 
hogy előbb én beszélek veled' és biztosra ve-
szem, hogy találunk majd kivezető utat. 
Majd elintézzük mi ezt egymás kö-
zött, h e h e . . . 

Völgyi: Mit avatkozol te ebbe, Zsámbéki? 
Mi közöd neked az egészhez? 

Zsámbéki: Én kérlek alássan egészen ön-
zetlenül, tisztán kollegiálitásból. . , Mert 
nézd, kedves kol légám. . . Az nem vitás, 
bogy te kompromitálva vagy ebben az ügy-
ben. És ha a direktor úr őméltósága meg-
csinálja ellened a felterjesztést, annak 
e se t l eg . , . 

Völgyi: Az se fájjon neked. Istenem. El-
megyek nyugdíjba. 

Zsáinbéki: De nem kell! Minek? Ilyen 
nagyszerű tanár, mint te! Terád még szük-
sége van a magyar kutlúrának! Hanem 
m á s t . . , mást gondoltam én. Nagyon egy-
szerűen el lehet intézni kérlek alássan. 
Könnyen be lehet fogni az emberek száját. 

Völgyi: Bánom is én, beszéljenek! 
Zsámbéki: De majd nem beszélnek, ha 

te . . . Ha te eljegyeznél v a l a k i t . . . aki illik 
hozzád, a te társadalmi állásodhoz . . . 

Völgyi: Kit? 
Zsámbéki: Akárkit — no persze, csak úri-

nő lehet. Azért lehet csinos,' házias, sőt 
pénze is lehet. Miért ne? Neked is van va-
gyonod. És még boldoggá tehetsz egy úri-
leányt. 

Völgyi; Ne mondd! Talán meg is tndnál 
nevezni valakit? 

Zsámbéki: Azt nem, mert még azt talá-
lod hinni, hogy önzésből, pedig ettől egé-
szen függetlenül, tisztán a te érdekedben. 

Völgyi: Szóval, te hajlandó vagy engem 
kihúzni a hináyból, ha én hajlandó vagyok 
nőül venni egy idősebb hölgyet, akit mind 
a ketten igen jól ismerünk, s aki hozzád 
véletlenül igen közel á l l . . . 

Zsámbéki: Te azt hiszed, hogy én a só-
gornőm érdekében, — no Qiallod — ez iga-
zán . . . 

Völgyi: Nem úgy van? 
Zsámbéki: És ha úgy volna — akkor is 

csak a te érdekedben, — és hálából — mert 
egyszer kisegítettél a bajból . . . 

Völgyi: Igen. Tudom. Megadtad. 
Zsámbéki: Tulajdonképpen boldog lehet-

nél, ha a Sárika hozzád m e n n e . . . és visz-
szaadná. a társadalmi pozíciódat ós a régi 
tekintélyedet, de az még 'kérdés, hogy hoz-
zád. men ne-e. Mert ő erről nem tud, sej-
telme nincs x ó l a . . . ez csak az én bolond 
jó szívem, túlzott kollegialitásom... . 

Völgyi (nem válaszol. Csendesen felkel, 
odamegy az ajtóhoz és ikitárja): Mars! 
Mars ki innen, de azonnal. 

Zsámbéki: Megőrültél? 
Völgyi: Néni barátocskám.. . sőt, most 

látok csak tisztára. Nem ijedek meg sem tő-
led, sem a híreidtől és nem adom meg ma-
gamat olyan könnyen, mint te azt gondol-
tad. 

Zsámbéki: J ó . . . jó, kér lek. . . én csak a 
kötelességemet.. . 

Völgyi (felindulva fel-alá járj: Hogyne, 
hogyne, Sárika . . . aki túl van a negy-
venen és nem kellett soh.a senkinek, csak-
hogy ő tisztességes, mert még nem 
akadt senki, aki kísértésbe vitte vol-

na. S á r i k a ! . . . Persze, Bikfic tánár jó 
parti, háza van, pénze van, nyugdija van . . . 
mért ne vegye el Sárikát. Most bajban van, 
ráijesztünk, hátha, beugrik. És ezek . . . ezek 
nézik le Lujza kisasszonyt, aki nem úgy 
él, ahogy kell, de úgy érez, mint az an-
gyalok s úgy gondolkozik, mint a szentelk. 
(Szünet. Ismét fel-alá jár.) 

Zsámbéki: Hát jó. Te tudod, én a köl-
csönt vissza szoktam fizetni. Ezt is vissza 
fogom fizetni. kedves kolléga! (El.) 

Völgyi (utána néz, majd ismét- leül az 
asztalhoz, dolgozatot javítani). 

Janika (16 -17 éves nagydiák, kopog és 
már be is lép): Alásszolgája. tanár úr. 



Völgyi: Szervusz, Janika. A dolgozato-
kért jöttél? . 

Janika: Igenis, tanár úr kérem. Azt tet-
szett mondani, vigyem be <a dolgozatokat az 
iskolába. 

Völgyi: Csakhogy baj van ám, bikfic. 
Nincs kész a javítás. 

Janika: I g e n . . . Akkor majd holnap jö-
vök. Aliásszolgája, tanár úr. 

Völgyi: Szervusz. 
Janika ('már az ajtóban). 
Völgyi: Janika. 
Janika (előbbre jön): Tessék parancsolni,.. 
Völgyi: Ha már idefáradtál. (Kivesz a 

szekrenyböl narancsot és piskótát, egy tá-
nyéron az asztalra teszi.) Tudom: te nem 
cigarettázol. 

Janika: Oh, kérem, tanár úr. Köszönöm 
szépen. 

Völgyi: Ülj lel Előbb egyél, aatán kö-
sízöind. (Szünet.) Hát mi újság? Mit beszél-
nek a fiúk? Nagyon szidnak a fiúk? 

Janika: A tanár urat? Mindeniki tudja, 
hogy a tanár úr a legjobb ember. A Dob-
rovits tandíját is kifizette a tanár úr, 

Völgyi: Ne hagyd abba az evést. Nagyon 
finom naranea (Szünet.) Ha nem szidinak, 
akkor bizonyosan kinevetnek. Ne félj, •— 
megmondhatod bátran. En nem a nevekre 
vagyok kíváncsi. Amit az érám kívül mond 
vagy tesz valaki, — aaért nálam nem jár 
büntetés . . . 

Janika: A fiúik bolondoznak néh<a... 
Völgyi: Nézd, Janika, En valamennyi 

között téged «aeretlek legjobban, mintha az 
édes fiam volnál. Miért nem vagy őszinte 
hozzám. . , 

Janika: Hát tetszik tudni, azt beszélik, 
hogy a tanár úr — izé — udvarol valaki-
nek — ós szerelmes az illető kisasszonyba — 
és éjjelizenét is tetszett neki adni. 

Völgyi: És ezen mulatnak? 
Janika; Kérem tanár úr — én azt nem 

mondtam. Csak mindenfélét összehazuldnak 
egy páran. 

Völgyi: Mi az, amit összehazudnak? 
Janika; Tessék elhinni, hogy szóra sem 

érdemes." Sokan voltak, akik nem hitték el 
a Bardóeznak. 

Völgyi: Mit nem hittek el a Bardóeznak? 
Janika: Hogy a tanár úr feleségül veszi 

az illető kisasszonyt. 
Völgyi: Nem hitték? 
Janika: Pedig Bardócz a becsületszavára 

mondta, Ihogy ő a tanár úr szájából hallotta, 
mert ő is abban a házban lakik, az első 
emeleten« 

Völgyi: Jó füle van annak a Bardóeznak. 
No még mit tudsz, Janika? 

Janika: Több semmit, tanár úr. 
Völgyi: Ne szégyeld magadat. Miért nem 
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akarod elmondani a többit is. Nekem na-
gyon iontos volna mindent tudnom. 

Janika: Azt mondták még, hogy — izé — 
hogy csak reggel tetszett töle kijönni, egye-
nesen az iskolába. (Elhallgat.) 

Völgyi: No lám, olyat is tudnák', ami nem 
igaz. Es erről persze verset is írtak. Nagy 
i'i/bor, az osztály poétája bizonyosan ki-
rukkolt — egy versezettel. 

Janika: Ha a tanár úr úgyis tudja. 
Völgyi; De a verset nem tudom, pedig fel-

! írták a táblára is. Ügy szokták, mi? Neked 
is bizonyosan a füledbe ordították, mert 
ilyenkor meg szoktak vadulni. 

Janika: A tanár úr minJdent tud. 
Völgyi: Csak a szöveget nem. Azt tőled 

fogom meghallani. 
Janika (hallgat). 
Völgyi; Nem akarod elmondani. 
Janika: Ne tessék ezt kívánni, tanár úr. 

Azt a verset nem lehet elmondani. 
Völgyi: Nem-e? 
Janika: Azt nem lehet elmondani. 
Völgyi: Hát akkor ne mondd el. (Szünet.) 
Janika: Igenis és még azt is mondták, 

hogy a tanár urat el fogják csapni, hogy 
a tanár úr elmegy a városból, hogy a ta-
nár úr elvesztette a becsületét, én pofon is 
ütöttem a Farbingert, nagy verekedés volt 
aa osztályban, engem ki akartak húzni, mert 
azt mondtam, hogy nem igaz és spiclinek 
mondtak és verekedtek velem és akkor a 
Mitribusznak eleredt az orra vére ós éppen 
fizikaóra jött és mindenki beszekundázott, 
még a Stein is, pedig az kérem a legnagyobb 
magoló. 

Völgyi (csak ezt az egyet hallotta): El-
vesztettem?,. . elvesztettem a becsületemet? 

Janika: Igen és fizikaóra után is még 
sokat beszéltek, de én előttem nem. azt 
mondták, hogy én ezt nem értem, hogy ők 
már férfiak, ón meg csak gyerek vagyok. 
Tudom, hogy ez mit jelent, de még sem ér-
tem. 

Völgyi: Ne törődj velük Janika. Látod, 
énrólam is azt mondják, hogy elvesztettem 
a becsületemet. Pedig én tudom, hogy nem 
vesztettem el. Hogy nem fogadnak be ma-
guk közé azok a rossz fiúk, neked is csak 
dicséretedre válik. A tisztaság dicsérete! 

Janika; Igenis tanár úr kérem, engem le-
néznek, mert én még nem jártam táncis-
kolába és nem sétálok a lányokkal a kor-
zón. 

Völgyi; Nézd, Janika, mondok én neked 
valamit. Nem a tánciskoláról, meg a korzó-
ról van itten szó. A fiúk közt van egy lát-
hatatlan vonal, amely a tisztát elválasztja 
a tisztátalantól. Te a vonalon innen vagy. 
azok a vonalon túl. Érted Janika? 

Janika: Igenis, tanár úr kérem, A tanár 
úrnak is a vonalon innen tetszik lenni. 

Völgyi: Én — az más. Te kisfiú vagy, 
fdlák, jeles tanuló, a felnőtt ember az más. 
Az élet nagy szennyes folyam és akárhogy 
is vigyázunk magunkra, nincs senki, aki-
nek a lelkére ne rakódnék valami iszap. 
Mind, mind a vonal túlsó oldalára kerü-
lünk, csak a lelkünk mélyén egy titkos han-
got kell őriznünk, hogy jaj, el ne némuljon, 
el ne borítsa azt is az iszap, érezzük a vá-
gyat valami szebb, nemesebb után. A fiúk, 
az osztálytársaid, még mind hallják, azért 
is nem tudok én haragudni rájuk, még ha 
engem csúfolnak is. de a felnőttek, n sze-
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ffóny feluőttek egyre ritkábban, végül a 
legtöbben egyáltalán nem is hallják, elné-
mult szívü'k'ben a tisztaság ezüstharangja. 
Érted Janika! 

Janika; Igenis, tanár úr. De a tanár úr 
lelkében nem némult el. 

Völgyi: Nem Janika, azt hiszem, nem. Én 
vigyázok rá, amennyira csak tudok és lá-
tod, mégis azt mondják, hogy elvesztettem 
a becsületemet. Mert, hogy ón azt a bizo-
nyos Lujza kisasszonyt szeretem, az nekik 
semmi, hogy én talán feleségül akarom 
venni, az előttük nevetséges, mert nincs 
benne kapzsiság, érdek, hiúság vagy nagyra-
vágyás. Nem tudják megérteni, hogy van 
más is, van szeretet is, hogy egy más lei-
ket megmenteni majdnem annyi, mint a 
magunkét megmenteni, hogy mikor valaki-
vel jót teszünk, akkor magunkkal teszünk 
jót, hogy a legjobb üzlet a hála s a legszebb 
(hozomány a tiszta Jélek — érteid, Janika? 

Janika: Jgenis tanár úr-kérem, nem értem. 
Völgyi: Várj csak, majd mindjárt megma-

gyarázom. (Tanárosan.) Figyelj ide, Abból 
indulunk ki, hogy szeretet nélkül nem ér 
semmit az élet, Ezt érted; úgy-e? No már 
most — (tanárosan magyarázva) !ha egy ha-
sonlattal jobban meg akarjuk világítani, 
azt mondhatjuk, hogy az élet szeretet nélkül 
sötét mocsár és jaj annak, aki előtt nem 
ragyog a szeretet ezüst csillaga. Hívják 
akárminek, szerelemnek, szülői aggódásnak, 
gyermeki rajongásnak — mindegy. Ez ad 
fegyvert a harchoz, erőt az izmokba, hogy 
végig tudjuk küzdeni az élet halálos csatá-
ját. (A felindulástól szinte hörögve.) Inkább 
meghalni, raint szeretet nélkül é l n i , . . (Kis 
szünet után.) Most már érted, Janika? 

Janika (tisztß, csengő hangon): Igenis 
tanár úr kérem, most már értem. 

(Függöny.) 
i. KËP 

Simkóné (az asztalnál ül és kártyát vet). 
Lujza (vállat von és elmegy az asztaltól). 
Simkóné: Kirakjam mégegyszer? 
Lujza; Hagyja fiam. Köszönöm. Mára elég 

volt. 
Simkóné: Jobb szerettem volna szívéiben 

megörvendeztetni a kisasszonyt, mert sze-
retnék valamit kérni. 

Lujza: No csak, ki vele. Azért, hogy a 
kártya nem kedvez, maga nem telhet róla. 
Miről van szó? 

Simkóné; Most, hogy jóban tetszik lenni 
Völgyi tanár ú r r a l , . . 

Lujza: No és? 
Simkóné: Van énnekem egy unokaöcsém, 

a Völgyi tanár úrhoz jár, ha szólna egy jó 
szót mellette. 

Lujza: Áhá. Protezsáljam Völgyi tanár 
úrnál. Jól van. Hogy hívják? 

Simkóné: Itt lakik a házban, az emeleten. 
Tetszik ismerni. A Bardóczét fia, Barlóoz 
Jóska. 

Lujza; Az a majras szőke fiú. 
Simkóné; Az, az. A nyolcadikba jár, Ha 

nem tetszenék elfelejteni — 
Lujza: Bardócz. Jó. Majd este szólok a 

tanár úrnak. 
Simkóné: Tőle tudom, hogy a kisasszony 

éjjeli zenét kapott n fnnár úrtól, mert én 
nem ébredtem fel. Mit szólt a tanár úr, 
hogv a kisasszony szobájában zongora is 
van? 

Lujza: Mit szólt volna? Nem is látta. 
Simkóné: Nem? . . . Ja persze, nem tu-

dott bejönni a fiatalúr miatt. Mikor utazik 
el a fiatalúr? 

Lujza: Azt én is szeretném tudni. 
Simkóné: Hát pedig az nincs rendjén, 

hogy a fiatalúr örökösen itt lóg és zavarja 
a kisasszony iparát. 

Lujza (a betérő Vilmos felé): Mondja meg 
neki Simkóné, 

Vilmos; Jó napot! Nini, ki van itt? A há-
ziasszonyok gyöngye! (Megforgatja Sim* 
kánét.) 

Simkóné: Jól van, jól, a fiatalúr kedves, 
de még kedvesebb volna, ha odébb állna! 

Vilmos; Mondja anyustkám, mi köze hoj&zA? 
(Leveti magát a dívánra. ) 

Simkóné: Kérem szépen, az nem úgy van. 
Én csak egy személynek adtam ki a szobát 
és igazán nem szép a fiatalúrtól, hogy tönk-
reteszi egy szegény özvegyasszony rúgóit, 

Vilmos: Mi haja van édes egy Sknkóné? 
Mért lettem egyszerre kegyvesztett? 

Simkóné: Azért, mert híve vagyok a női 
szolidaritásnak! 

Vilmos; No nézd csak! Szolidaritás! . . . 
Azt se tudja, hogy mit jelent! 

Simkóné (végignézi, aztán gőgösen): Nem 
hát!. . . (El.) 

Lujza: Látod. Idejutottál. í g y mer be-
szélni veled. Hányszor kértelek, hogy utazz 
el. Pénzt is adtam. És mégis itt vagy. 

Vilmos: Te vagy az oka fiacskám. Meg-
mondtam, hogy addig nem utazom el, míg 
ezt a dolgot el nem intézzük. Beszéltél azzal 
a Völgyivel? 

Lujza: Beszéltem, azaz hogy . . . 
Vilmos; Azaz hogy mégsem. 
Lujza: Megkérdeztem tőle, (hogy ért-e a 

tanár úr a motorokhoz? Azt mondta, nem 
ért. Akkor aztán többet nem beszéltem róla. 

Vilmos; Mintíha neki érteni kellene a mo-
torokhoz, Elég, ha én értek! Meg kell őrül-
ni! Meg kell őrülni! 

Lujza: Nyugodtan. 
Vilmos; Most itt van egy emiber, akinek 

van pénze, aki bejöhetne társnak és meg le-
hetne csinálni az egészet és akikor te annyit 
sem teszel meg, hogy beszélsz vele. 

Lujza; Nem édes gyermekem. Sőt. Vedd 
tudomásul, hogy nem is fogok. 

Vilmos: Nem? Hogy-hogy nem? 
Lujza (hevesen): Igenis nem! Azt az em-

bert nem engedem! Nem engedem, hogy azt 
is berántsd! Az nem érdemli meg! 

Vilmos: Bolond vagy? TTgv beszélsz, mint-
ha én szándékosan be akarnám csapni. 
Mintha én egy szélhámos volnék! 

Lujza: Az vagv egvetlenem! 
Vilmos: Micsoda? Lujzácska édes . . . azt 

akarod, hogy megverjelek? 
Luiza; Nézd . . . Hi*ba járod nekem az 

apacstáncot, én nem ijedek meer tőleld. Ma-
gunk között vacryunk. Te kérdeztél, én fe-
leltlam. 

Vilmos: Még csak egy kis kitartás kell 
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hozzá és meglesz, majd meglátod, milliókat 
fogok vele keresni. 

Lujza: iHa azt mondanád, hogy öt pengőt, 
azt még elhinném! 

Vilmos; Pénzkérdés az egész, mindenki azt 
mondja — 

Lujza: Én pedig azt mondom, hogy hagyj 
nekem békét ezzel a motorral. Eleinte én is 
hittem neked, hiszen tudod, még a gyűrűmet 
is a zálogba tettem, de már jó ideje tuldom, 
hogy az egészből nem lesz semmi, hogy 
te is nagyon jól tudod, hogy az a motor so-
hasem fog elkészülni, engem fiam nem 
fogsz falnak állítani, én nagyon jól fciérzem 
a hangodból, hogy hazudsz, hogy magad sem 
hiszel benne. Ezért nem engedem, hogy a 
Völgyi tanár urat berántsd, az egy derék 
jó ember, az egy angyal, nem tudnék többet 
aludni, már pedig nekem fiam, muszáj alud-
ni, mert a Korona éjjeli üzlet és jól néznék 
•ki, ha ott a kasszában ülve elaludnék. Azért 
a legokosabban teszeld, ha te sem törődsz 
már azzal a büdös motorral, (hagyd a fenébe, 
nézz más után, keress valami tisztességes 
foglalkozást, akármit, inkább mint embereket 
becsapni, ennek nem lesz jó vége, majd meg-
látod, még emlékezni fogsz rá, hogy a Luj-
za megmondta, hát azért mondom, lépj be 
egy irodába, vagy üzletbe, kapsz hatvan 
pengőt, az is valami. Jobb ha ma belátod, 
mint holnap és ha már beláttad, nem töröd 
majd a fejedet mindenféle lehetetlen dol-
gon, hogyan lehetne pénzt szerezni, hanem 
majd eszeidbe jut, amiről már régen megfe-
ledkeztél, hogy nini, hiszen dolgozni is lehet. 

Vilmos: Te . . . ne prédikálj annyit, ha-
nem mondd meg, mit akarsz. 

Lujza: Jó. Csináljunk végre kasszát, tisz-
tázzunk mindent és azért nagyon kérlek 
egyszer és mindenkorra, hogy többet ne gye-
re le utánam. 

Vilmos; Kidobsz? 
Lujza: K i életem. En csak teher volnék a 

nyakadon, te pedig nyiig vagy rajtam. Mi 
köztünk slussz, passz, vége. 

Vilmos: Csak azt szeretném tudni, hogy 
miért, mórt ilyen hirtelen! 

Lujza: Ha magadtól nem tudnád, megma-
gyarázom neked. Nem lehet az olyan embert 
szeretni, aki elmegy sétálni, amikor a Ku-
csera úr jön hozzám és nem röstelli elfo-
gadni a Kucsera úr pénzét! 

Vilmos; Én ez> a pénzt csak kölcsönnek 
tekintem. Ne félj. kamatostól visszakapod. 

Lujza: Tudom. Ezt már ismerem. (Sírásra 
görbülő szájjal.) Még annyi pénzem se ma-
rad, hogy egy új pullóvert vehessek ma-
gamnak! Hát édes barátom, én ezt megun-
tam. Szépen elválun'k, (Énekelve.) Nem tör-
tént semmi, elválunk csendben, gud nejt, 
erud nejt, gud nejt — neked is jobb lesz, 
mert nem számíthatsz rám. hanem dolgozni 
fogsz és igyekezel becsületes munkából meg-
élni, nekem meg — ojjé! 

(Szünet.) 
Vilmos (készülődik): No jó. Hát akikor én 

megyek is. Ezek után nem veszem tovább 
1 gényh*» a vondégszpretetcdet. 
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Lujza: Az nagyon jó lesz. Szervusz, pá, 
pa, puszi. 

Vilmos; Nekem te gyanús vagy. Ha te 
annyira szabadulni akarsz tőlem, akkor te, 
akkor nelkeid más valakid van. 

Lujza: Az lehet. Gondolod, hogy Kucse-
ra úr! 

Vilmos: Nem, hanem az a tanár, a Völgyi 
tanár úr — persze azért félted annyira a 
pénzét, azért nem akarod, hogy beadja a 
motorba! 

Lujza; No látod, lehet, hogy igazad van, 
erre még nem is gondoltam, hogy én szerel-
mes vagyok Völgyi tanár úrba, de talán ő 
okozta bennem ezt a változást, mert ő úgy 
néz fel rám, mint egy csillagra. 

Vilmos (gúnyosan): Csillag . . . 
Lujza: . . . és talán azért irtózom annyira 

attól a piszoktól, amelyet — nem akarlak 
megsérteni, csak úgy mondom . . . te képvi-
selsz. — ö, a Völgyi tanár úr! ó, az (elra-
gadtatott mozdulattál kitárja a karjait.) a 
drága, drága jó Völgyi tanár úr! . . . (Eb-
ben a pillanatban kinyílik az ajtó és ott áll 
zsákettben, elfogultan Völgyi.) 

Völgyi: Jó estét kívánok. 
Lujza (izgatottan) x A tanár úr! Jó estét 

tanár úr. Tessék bejönni. 
Völgyi (bejön). 
Lujza: Éppen a tanár úrról beszéltünik 

Vilmossal. (Bemutatja neki Vilmost.) Fehér 
Vilmos, a rokonom. 

Völgyi (szertartásosan): örvendek a sze-
rencsének. 

Lujza (elveszi Völgyi kalapját és az ágy-
ra teszi): Tessék, tessék helyet foglalni ta-
nár úr . . . Nagyon szép, hogy eljött hoz-
zám . . . Vilmos éppen menni akart. 

Vilmos: Igen. Megbocsát tanár úr. Ne-
kem dolgom van. Csak még . . . partdon, 
csak még azt akarom kérdezni, hogy a tanár 
úr nem érdeklődik a technikai kérdéseik! 
iránt! Volna most itt egy motor. 

Lujza (közbevág): Mondtam már, hogy 
nem! 

Völgyi: Sajnos, semmi érzékem sincs az 
ilyen dolgok iránt. Én latin-magyar szakos 
vagyok. 

Vilmos: Az még nem volna baj, ihanem . . . 
(Lujza egy mozdulatára.) talán majd más-
kor . . . (El.) 

Völgyi: Most én miattam elment a Lujza 
kisasszony rokona. 

Lujza: Nem baj, úgyis menni akart. Ne 
törődjön vele tanár úr. (Kis szünet.) De mi-
lyen szép máma! Szép nyakkendője van. 
(Megigazítja.) Bálba megy! 

Völgyi: Nem, csak a Lujza kisasszonyhoz 
jöttem. 

Lujza; Neibem öltözött ki ilyen szépen! Hát 
ez nagyon szép. Persze, tanár úr most van 
itt náiam először. Foglaljon helyet tanár úr. 

Völgyi: Igen . . . Tulajdonképpen nem is 
bántam volna, ha a Lujza kisasszony roko-
na itt marad. 

Lujza : Minek! 
Völgyi: Nem bántam volna, ha ő Is hallja, 

amit mondani akarok. Elvégre rokon. 
Lujza: Mért! Mit akar nekem monldani a 

tanár úr! 
Völgyi (megköszörüli a torkát és ünnepé-

lyesen, tanárosan és elfogódottan): Mélyen 
tisztelt Lujza kisasszony! Tudomásomra ju-
tott, hogy sokan a város laJkosai közül félre-
magyarázták Lujza kisasszony iránt nyil-



vánított hódolatomat, különböző híreket ós 
rosszindulatú pletykákat terjesztenek. En-
gem nagyon bánt, 'hogy a mi barátságunkat 
az ő szokott módjukon ítélik meg és nem 
tudják megérteni, íhogy itt egészen másról 
van szó. Én tisztázni akarom az ügyet, azért 
engedje meg, Lujza kisasszony, hogy mély 
tisztelettel megkérjem a Ikezét. 

Lujza (csak most eszmél rá, hogy mit 
mond Völgyi és meglepetésében leül a szék-
re): Micsoda? . . . Maga — maga — azért 
jött, hogy megkérje a kezemet? 

Völgyi: Iígen, Lujza nagysád. Arra kérem, 
legyen a feleségem és én a legnagyobb igye-
kezettel azon leszek, hogy Lujza nagysádot, 
amennyire tőlem telik, boldoggá tegyem. 

Lujza (sírva-nevetve); Azért jött, hogy en-
gem feleségül vegyen? . . . ö hiszen . . . en-
gem . . . engem nem szokás feleségül ven-
ni . . . . Ha méjf azelőtt jött volna, amikor 
divatszalonban voltam, de most, amikor 
kaszírnő vagyok, kasszatündér . . . kassza-
tündér a Korona-lkávéíbáaban . . . és mégis 
. . . feketébe öltözött . . . eljött . . . hogy 
köszönjem ezt meg magának . . . 

Völgyi: Szabad ebből arra következtetnem, 
hogy Lujza kisasszony nem ad kosarat? 

Lujza: De igenis, igenis hogy kosarat adok, 
maga engem szeressen, ha akar, de a fele-
sége nem leszek, nem lehetek . . . értse meg 
tanár úr . . . ne törődjön azzal, hogy en-
gem kompromittált, engem nem lehet kom-
promittálni, törődjön csak magával, maga 
itt a fontos, nem én, iki vagyok én . . . 

Völgyi: Egy szóval nem. Mást szeret 
Lujza kisasszony? 

Lujza (egyre láz&sabban); Jaj, (hát értse 
meg, nem azért, de nem lehet. Nem érti? . . . 
Nem tehetem. 

Völgyi: Ügy tudom, ihogy Lujza nagysád 
szülei nem élnek és ura a saját elhatározá-
sának és ha most mégis visszautasít, nem 
gondolhatok mást, minthogy nem tart meg-
felelőnek. 

Lujza (egészen lázban): Jaj Istenem . . . 
mit mondjak . . . magának nem ilyen fele-
ség kell . . . nem az én fajtám . . . Maga 
nem tudja, ki vagyok . . . Ha tuldná, elsza-
ladna innen, vagy titkolná, hogy ismer. Hi-
szen magát mindenki szemmel tartja a vá-
rosban. 

Völgyi: Én mindent tudok, Lujza kisasz-
szony — és én nem úgy gondolkozom. Én a 
tiszta szívet keresem. Ha egy darab ara-
nyat belevetettek a sárba — ar-"i fölveszi, 
éppen olyan iól jár vele. mintha az éksze-
rész kirakatából vette volna ki. Ami aranv 
— arany. Auruira, habet eemper pretium. Én 
aranyat kerestem — és azt megtaláltam ma-
gában . . . A többivel n^m törődöm. Maga 
se törődjék egyébbel és legyen a feleségem. 

Lujza: Nézze, drága jó tanár úr, magának 
szén finom űri kisasszony való. 

Völgyi: Talán m?ga is a Sári kisasszonyt 
ajánlja? 

T.nlza- Sári kisasszonvt? Ki az? 
VH'fvi; Akit két. késsel adnának hozzám, 

de nekem nem kell. Ismerem a fajtáinkat. 
Volt már nekem menyasszonyom, ezelőtt 
Visz évvel, az folyton csak az iránt érdek-
lődött. hogy mennyi lesz a nvvwdíia™ és 
folyton unszolt, hogy kössek életbiztosítást. 
Nyugdíj, életbiztosítás — nem, nem kérek 
belőle. Maga k»ll nekem, Lujza kisasszony. 

úgy, ahogy van, — (de sajnos, Mába, ha én 
meg a Lujza kisasszonynak nem kellek. 

Lujza: O, hiszen mennék én magához szí-
vesen, csaík nem tudom elhinni, hogy ez 
Igaz, mert nem lehet igaz. Csípjen meg, le-
gyen szíves és úgy mondja még egyszer, 
bogy feleségül akar venni. 

Völgyi (megöleli): Drága, drága Lujza 
kisasszonyl 

Lujza: Hiszen volt idő, gondoltam én 
ilyesmire, — no nem ilyen főnyereményre — 
mert nem volnék olyan rossz asszony. Én 
tudok varrni, stoppolni, magam mosok, 
ha kell, igondját viselem. És én neon le-
szek unalmas feleség, mert a legtöbb há-
zasságban az a baj, hogy «az asszony unal-
mas, én tudom' — izé — elmondták: nekem. 
Tudok én táncolni és énekelni is, mert le-
tettem az artista-vizsgát is . . . 

Völgyi (elismeréssel): Vizsgázott ar-
tista • , . 

Lujza: óriási sikerem volt, mondhatom, 
tomboló sikerem volt, csak szerencsém nem 
volt — mert szerencse kell ám az utolsó le-
bujban is. 

Völgyi: Nézze, a szerencse csak egy kicsit 
megváratta, — 'ha én megfelelek magá-
nak . . . 

Lujza (most már egészen megtalálta ma-
gát, ismét a régi); Jaj, édes tanár úr, én itt 
csak dumálok, dumálok és meg sem kínálom 
semmivel. Van egy kis déligyümölcsöm, sze-
reti a déligyümölcsöt? (Előveszi a szekrény-
hői.) nagyon finom, kóstolja meg. a Ku-
csera úr — egyszóval majd otthon is tar-
tunk mindig ilyesmit, mert látom szereti. 

Völgyi: Nagyon finom. 
Lujza: Örülök, hogy ízlik. Érdékes, hogy 

azóta, Ihogy megkért, nem tudnám tegezni, 
pedig én mindenkit tudok tegezni, ezt az 
ember megszokja a művészpályán, mert ott 
mindenki tegezi a másikat. Mert úgy-e mon-
danom sem kell, hogy az artista-vizsga után 
rögtön leszerződtettek, a Daru-utcában van. 
egy mulató, a harmadik kerületben van. 

Völgyi: Harmadik kerület, Óbuda . . . 
Lujza: Igen, de máskép nagyon jó hely, 

ott léptem fel egy egész hétig, tomboló sike-
rem volt, a sajtóm is nagyon szép volt, volt 
ftgy újságíró — egyszóval már egyenes/ben 
voltam, amikor a gazdát kauciósikkasztás 
miatt lecsukták, 

Völgyi: Peéh. 
Lujza: Volt két számom, tomboló sikerem 

volt vele, az egyik pikáns, annak a címe az 
volt: A kis izé. Rém nagy disznóság volt. 
azt el sem monliom neked . . . (Boldogan.) 
nékeld... n e k e d . . . de a másik az egy sze-
riőz szám volt, azt, ha akarod elénekelem. 
Megvan a kottája. 

Völgyi (megnézi a kottát). 
Lujza: Nem ismered? 
Völgyi: Nem. 
Luj*za: Tudsz zongorázni? 

AvüB 
életmód zavarja az emésztést. Gyakori 
következménye fej-és derékfájás. 
[Előzze tehát meg, önnek is segit a 
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Völgyi: Ügy, ahogy. Kedvencein Chopin! 
Lujza (nem érti): Aha! E z . . . , hullám-

vasút. 
Völgyi (leül a zonoorához). 
Lujza (énekel): 

Hullámvasút az életünk, 
Emelkedünk és süllyedünk, 
Hol lent vagyunk, hol i'ent valgyunk, 
Ki tudja, mit hoz holnapunk. 
Sorsunk ragad tetszés szerint, 
Kire ma nyájasan tekint, 
Holnap talán boldogtalan, 
Jó sors helyett rossz sorsa van; 
Azért örüljünk a mának, 
Csóknak, lánynak, fénynek, napsugárnak. 
A holnapról senki se tud, 

.Az élet csak hullámvasút. 

Ma szép szemed reám ragyog, 
Holnap nem tudod ki vagyok, 
Ma símofeat fehér kezed, 
Holnap megátkoz úgy lehet. 
Ma itt vagy és ölelsz, szeretsz, 
Holnap talán már elfeledsz. 
Ma úr vagy ée holnap szegény 
És véget ér a szép regény. 
Azért örüljünk a mának, 
Csóknak, lánynak, fénynek, napsulgárnak. 
A holnapról senki sem tud, 
Az élet csak hullámvasút. 

(Elhallgat, Völgyire néz): Tetszik? 
Völgyi: Eizt nagyon szépen adta elő, 

Lujza kisasszony. 
Lujza: Hát akkor mért nem tapsolsz? Azt 

hittem, nem tetszik. A művészek szeretik a 
tapsot. 

Völgyi: ígérem, Lujza kisasszony, hogy 
majd otthon, ha eljátssza nekem, olyan tap-
sot kap, hofey a vakolat lehull a falról. 

Lujza: Otthon. . . te, hát i g a z . . . a sok 
beszéd közben egészen megfeledkeztem róla. 
<ítthon.. . ó, majd nagyszerű lesz nekünk... 
én tudok még több dalt is és este, ha meg-
úntuk a rádiót, vagy nem lesz jó műsor, 
majd én mulattatlak. Táncolni foigok neketl 
és énekelni. Nem fogsa eljárni a Koronába, 
nem fizetsz harmincnyolc- fillért egy feke-
téért . . . tudod te azt, hogy mennyibe van 
az a Fuchsnak? 

Völgyi: Ha Lujza kisasszony nem lesz ott, 
mit keresnék én a Koronában? (E közben 
bealkonyul, a szobában félhomály van.) ' 

Lujza: Jesszus, hogy elszaladt az idő, már 
késő van, be kell mennem az üzletbe, (Ki-
vesz a szekrényből egy ruhát.) 

Völgyi: Oda, Lujza kisasszony nem megy 
be többet. 

Lujza: A Koronába. . . nem? A Koro-
nába . . . nem többet? 

Völgyi: Maga mától fogva az én meny-
asszonyom és többet be nem teheti a lábát 
a kávéházba. 

Lujza (lelkendezve): . . . és többet nem 
kell hallgatnom Fuchs űr tanítását? 

Völgyi: Nem, nem. 
Lujza: Nem kell kedvesnek lennem a Ku-

csera úrhoz? 
Völgyi: Senki máshoz, csak énhozzám. 
Luiza: Már ma seml 
Völgyi: Már ma sem. 
Lu.iza: J a j ! . , . (Ledőlja n ruhát és 01/or 
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san az ajtóhoz szalad, kinyitja.) Suukónó! 
Simkónél 

Slmkóné (hangja): Tessékt 
Lujza: Szaladjon át, fiam, a Koronába 

és mondja meg a Fuchs úrnak, hogy ma 
este nem megyek be a kávéházba, se hol 
nap, se holnapután, se soha többé, Meg-
értette? 

Slmkóné (hangja): I&enis, kisasszony! 
Lujza (visszajön, megáll Völgyi előtt): 

Köszönöm . . . köszönöm n e k e d . . . jó felesé 
ged l e szek . . . majd meglátod, jó lesz ne-
ked , . . 

Völgyi Jmegöleli): Lujza , . . Lujzácska 
Lujza: És tud c d . . . az egészben az a leg-

jobb, hogy ráadásul í n é g . . . szeretlek is. 
(A szín már csaknem teljesen sötét, csak 
annyit látni, hogy azok ketten csókban bo-
rulnak össze.) 

(Függöny.) 
4. KÉP 

(Tanári szoba.) 
Pedellus (rakosgat az asztalon, csengőt, 

hamutartót, itatást stb., székeket igazgat, 
középre egy magastámlájút tesz). 

Malonyai: Csukja be, István, azt az ab-
lakot. 

Pedellus: .Igenis, tanár úr kérem. 
Zsámbéki (jön az igazgatói irodából, hóna 

alatt papdrral). 
Malonyai: Beszélj már. Tulajdonképpen 

miről van szó? 
Zsámbéki: Titok! Egyelőre, kérlek alás-

san. szigorú titok! 
Malonyai: Bendben van. De nekem azért 

megmondhatod. 
ZKámbéki: Megígértem az igazgató őmél-

tóságának, hogy nem szólok senkinek, 
Malonyai: Ha megígérted, az más. De én-

rám ez nem vonatkozik. (Az ablakba vonja, 
suttognék.) 

Hittantanár (balról be). 
Schreiner (egy másik csoportban): Kérlek, 

csakis Bardócról lehet szó. Ma is utánam 
szaladt a folyosón és azt mondta; tanár úr 
kérem, lóg a cipőfűzője. Ilyen szemtelen-
ség! 

Kollár (az asztaltól): Persze . , . Nem ló-
gott? 

Schreiner; De lógott. De Ihogy meri ő ezt 
észrevenni? 

Répássy: Az egy komisz fráter. Éppen ma 
mondtam neki: Nézd, fiam, Bardóc, ugy tu-
dom, hogy jól boxolsz, próbáld meg egyszer 
knockautolni a saját pimaszságodat, 

Kollár (odalép): Ez nem metóüus, uraim. 
Nincs szükség erős kifejezésekre. Csak szé-
pen, szelíden kell beszélni velők. Nálam egy-
szersmindenkorra öt fokozat van: hallgass, 
fogd be a szádat, ne pofázz, kuss és ha ez 
sem használ, kuss, mert kirúglak. Még eddig 
mindig megúsztam négy fokozattal. 

Zeyk és Bartha (balról jönnekJ. 
Zeyk: Fogadjunk, hogy Völgyiről van szó, 
Bartha: Azt hiszed? 
Zeyk: Vénségére Casanovát játszik a ser-

dülő i f júságnak . . . meg Don Jüant! 
Bartha: Én, mint latin-görög szakos, a 
Ha karóráiét felvesz', nem kell nehezen csuk-

ható csatokkal bajlódnia, mert a magától záródó, 
fémből készült karóraesat teljeien önműködő. Te-
kintse meg még ma az óragyár Kossuth Lajoa-
utca 5. «s, alatti üzletében a Nemzeti Kaszinó 
palotájában. 



régi szabad klasszikus erkölcsökre való te 
kintettel, elnézőbb vagyok, mint más, de liái 
azért neon mondom, jobb az ilyesmit négy 
fal között elintézni. 

Énektanárnő (idősebb lány, jön, Zsámbé-
kíhoz): Kérem szépen, kolléga úr, nekem is 
jelen kell lennem a konferencián Ï 

Zsámbéki: Hogyne. Természetesen. 
Énektanárnő: Mert hölgy az ének csak 

rendkívüli tantárgy.,., 
Zsámbéki: Az nem számít. Az igazgató úr 

őméltóságának határozott kívánsága, hogy 
a mai rendkívüli értekezleten a tantestület 
minden egyes tagja jelen legyeu. 

Énektanárnő: Kérem. (Leül.) 
Kont (jön és félrehúzza Malonyait): Par-

don egy percre, Gézám, mondok valamit, de 
csak neked és neked is csak úgynevezett 
zárójelben . . . (Halkan beszél vele.] 

Kormos (besiet): Ssss . . . jön a nőcsábász! 
Völgyi (be. Mind elhallgatnak). 
Kormos: Volt nekem Szatináron egy kol-

légám, erkölcstelen fráter, az egy fiút sem 
buktatott meg, akinek szép nővére volt, s a 
vége mi lett? Elvette a gazdaasszonyát, aki 
tíz évvel volt idősebb nála. 

Barthai Ez nem erkölcstelenség, ez pech. 
Igazgató (jobbról jön): Van szerencsém, 

urai ni. 
Mind: Jónapot. . . alászolgája . . . 
Igazgató: Tessék helyet foglalni. 
Mind (leülnek). 
Igazgató (megrázza a csengőt): A mai 

rendkívüli értekezletet megnyitom. Felké-
rem a jegyzőkönyv vezetésére Kollár tanár 
urat. 

Kollár (leül az igazgató mellé). 
Igazgató: Tisztelt értekezletl 
Hangok: Halljuk, halljuk! 
Igazgató: A vezetésem alatt álló intézetet 

közelről érdeklő sajnálatos incidens arra 
kényszerített, hogy szokásom és kedvem el-
lenére értekezletre kérjem az urakat. (Emel-
tebb hangon.) A kolléga urak jól tudják, 
hogy engem minden lépésemben csakis a ve-
zetésem alatt álló intézet jó hírnevének 
megóvása vezérel . . . 

Zsámbéki (élénk helyesléssel): ügy van! 
Ügy van! 

Igazgató: És mikor azt kell látnom, hogy 
ezt a hírnevet veszély fenyegeti, nem riad-
hatok vissza semmiféle retorziótól. 

Schreiner; Akkor hát nem a Bardóczról 
van szó. 

Igazgató: Egy kis türelmet. Én a meghí-
vón homályosan felgyehni ügynek jeleztem., 
mert nem volt erőm papírra vetni ezt a 
vádat . . . 

Bartha: Veriba volant, scripta manent . . . 
Igazgató* . . . amellyel testületünk egyik 

tagját kell i l letnem.. . 
Mind (arccal Völgyi felé fordulnak, egyet-

len kérdő- és felkiáltójellé válva). 
Igazgató: Vádolnom kell Vöígyi János ta-

nár urat. hogy mint az ifjúság tanítója és 
nevelője, állásához méltatlanul viselkedik, 
minélfogva kénytelen leszek az ellene indí-
tandó fegyelmi eljárás ügyében a szüksé-
ges lépéseket foganatosítani. 

Malonyai (Völgyi szomszédja, tüntetően 
fölkel és a másik oldalra ül át). 

Igazgató: Felkérem Zsámbéki tanár urat, 
hdfey az általam lefektetett vádpoiitokat 
6lŐt6)*j6:S8ZG 

Zsámbéki' (feláll): Mélyen tisztelt tanári 
testület. Bármily súlyos és fájdalmas reám 
nézve a feladat, vállalnom kellett, ntefct hi-

szen minket, a testület tagjait, kizárólag a 
gondjainkra bízott serdülő ifjúság erkölcsi 
érdeke. . . 

Hartha: Ezt. mindenki tudja. A tárgyra. 
Zsámbéki: Bocsánat, de engem Völgyi ta-

nár úrhoz a szeretet és hála kötelékei fűz-
nek . . . 

Bartha: Nyugtákkal. Ezt is tudjuk. (Nagy 
felháborodás.) 

Malonyai: No de kérem! 
Zsámbéki: Arról van szó, mélyen tisztolt 

uraim, hogy lent nevezett kartársunk, bár-
mily nehezemre esik is kimondani, vétett a 
tanári etika, a tanári morál, a tanári er-
kölcsök ellen, amelyek egy kisvárosban két-
szeresen kötelezők. Szóval pro primo: a 
helybeli Korona-kávéházban szokatlanul vi-
selkedett és magára vonta mindenki figyel-
mét szerelmi megnyilatkozásaival a neve-
zett kávéház pénztárosnője iránt; pro se-
cundo: éjnek idején rendzavarást és csetnd-
háboiútást körvetett el, pro tertio: az isko-
lában a serdülő ifjúság előtt nem restelte 
feltárni erotikus nyugtalanságait, amelyek-
kel őlket is tájékoztatta a sexuális élet 
titkairól. 

Bartha: Azzal azt hiszem, már elkésett 
Völgyi tanár úr. 

Zsámbóki: Kikerülhetetlennetk mutatko-
zik, hogy testületünk állást foglaljon ez 
ügyben és kifejezést adjon abbeli felfogásá-
nak, hogy Völgyi tanár úr magatartása 
nem méltó a szegvári reálgimnázium ki-
tűnő hírnevéhez., miért is a testület a maga 
részéről is szükségesnek tartja a fegyelmi 
eljárást megelőző vizsgálat elrendelést a 
fentnevezett tanár ellen. (Leül. Zaj. Han-
gok. Helyeslés.) 

Igazgató (csenget): Kíván valaki hozzá-
szólni az indítványhoz! 

Kont (feláll): Ha szabad. (Halljuk!) 
Igazgató: Kont tanár urat illeti a szó. 
Kont: Tisztelt értekezlet, engedjék meg, 

hogy ezzel kapcsolatban néhány megjegy-
zést tegyek csak entre nous, hogy úgy 
mondjam zárójelben. Vidéken lakunk, itt 
mindonfki mindent tud a másikról. Lehet, 
hogy ez nem jól van így, de mindenesetre 
így van. Mostanában például a helybeli 
«•zájkróriika minden nap valami újat hoz 
Bikfic kollega — pardon, Völgyi tanár úr-
i-ól. Seggel a tejesasszony azzal állít be 
hozzánk, hogy a tanár úr meztelenül orosz 
balettet lejtett a kávéház asztalán. 

Hangok: Nono! Pfuj! Skandalum! 
Kont: Délelőtt a hentes azztal molesztálja 

nőmet, hogy Bikfic tanár úr erotikus tar-
talmú nótákat húzatott a kasszírnő ablaka 
alatt, délben pedig otthon a fiam, félre 
nem érthető vigyorral közli velem, hogy 
a tanár úr helyre fogja állítani >a kisasz-
szoiny becsületét. Hát ikérem, szerintem ebből 
elég volt. Itt az ideje, hogy ennek véget 
vessünk. Pardon, nem óhajtom, fhogy fel-
szólalásom jegyzőkönyvbe vétessék. (Leül.) 

Bartha: Jobb is. 
Zeyk (szólásra jelentkezik). 
Igazgató: Zeyk tanár úré a szó. 
Zcyk : Csákig a tényállás kedvéért hoz?á 
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kell tennem, hogy ma egy cédulát vettem 
el az egyik diáktól, a következő, versnek 
alig nevezhető férceiménnyel: 

Gyere hozzám Bikfic komám 
Vár téged az én kis szobám; 
Bár lehetnék a te babád 
Es csólkolnám édes kis szád. 

Többen: Nohát! Botrány! Hallatlan! Pi-
maszság! 

Bartha: Az egész osztályt meg kellene 
buktatni verstanból! Fogalmuk sincs a 
ritmusról! 

Malonyai: Itt nem arról van szó. Marad-
junk a tárgynál. Megmételyezte a diák-
jainkat! 

Kormos: Tessék az itfjúság szűzi erköl-
cseit megőrizni! 

Malonyai: Hidegvér uraim! A tanár úr 
éjjeli zenét adott. Más is adott éjjeli ze-
nét. Mindenik! adott éjjeli zenét. Én is ad-
tam éjijeli zenét. De kinek uraim, kinek! 
Egy feddhetetlen előéletű úri hölgynek. 
Vagyis mindenkinek joga van olyan éj-
jeli zenéhez, amellyel nem kompromittál 
másokat. Ez a helyzet kritériuma Völgyi 
tanár úr udvarolhat, pezsgőzhet, szerená-
dozhat, de nincs joga engem kompromittál-
ni. (Hangok: Ügy van!), mert én ez ellen 
tiltakozom! 

Hangok: Ügy van! Igaz! Tiltakozunlk! 
Bartfia (már régebben közbe akart szólni): 

De uraim, mirevaló ez a túlzott izgalom. 
Az indulat rossz tanácsadó, csak beugratja 
az embert. Úgyszólván a mai napig nem 
volt nézeteltérés közöttünk abban, hogy 
Völgyi tanár úr az ifjúság igaz barátja és 
intézetünk dísze. 

Többen (bizonytalanul dörmögnek. Ez 
túlzás! Nana! Szép kis disz, stb>) 

Igazgató: Ez megfelel az igazságnak. 
Bartha: Utóvégre egy ilyen hosszú és 

érdemes multat nem volna méltányos egy 
botlás vagy ballépés miatt egyszerűen ki-
törölni az intézet életéből és a mi emléke-
zetünkből. 

Zsámbéki {felugrik, süvítve): Nem értem, 
hogy kedves kollégám e pillanatban miért 
veti oda az erkölcsi mentőövet a vádlott-
nak. 

Bartha: En ©saik jogot és méltányosságot 
akarok. 

Zsámbéki: Bosszul választotta meg rá a 
helyet, időt és alkalmat. (Nagy zaj, mely-
nek tenorja Völgyi ellen irárnyul: Példát-
lan! A tanári tekintély pofoncsapásai Ab-
szurdum, stb.) 

Völgyi (halálsápadtan fölkel): Tisztelt 
Uraim! 

Répássy: Védőbeszédre nem vagyunk kí-
váncsiak. Vagy igaz, vagy nem igaz a do-
log. Ha nem igaz, tessék tagadni! Ha iga-z, 
tessék hallgatni! 

Kont: Qui s'exciuse, s'accuse! 
Hitoktató (aki már közben csillapítgatja 

szomszédait, most hangosan): De uraim, a 

vádlottnak is van szólásjoga Ne legyünk 
már ennyire elfogultaik. 

Kormos: A tisztelendő úrnak igaza vain. 
Hallgassuk meg. Úgyis tudjuk, mit fog mon-
dani. 

Igazgató: Völgyi tanár urat illeti a szó. 
\ ö lgy l (eddig némán állott, elfehérült 

arccal, megvárta, míg lecsillapodik s csak 
azután kezd beszélni): Mélyen tisztelt Uraim! 
Szívemből sajnálom, hogy magavisele-
temmel a tanári 4art ennyire megbot-
ránboztattaim. Annyival ia nagyobb a saj-
nálatom, mert a felszólalásokból megálla-
píthattam, hogy tisztelt kollégáimban teljes 
mértékiben megvolna irányomban az elné-
zés éa inikább azért vannak felháborodva, 
hogy xelleinetien véletlenek folytán az én 
ügyem, nagyobb port vert föl, mint ahogy 
ez történni szokott. 

Zsámbéki: Bocsánat, de mit akair ezzel 
mondani! 

Zeyk: Mi szokott kérem történni! 
Völgyi: Emberek vagyunk és csak má-

sodsorban tanárok. Történnek velünk em-
beri dolgok — mindenkivel és mindennap 
— és ezeíkről természetesen mindenki beszél 
a városban. Az emberek tudniillik nem 
könyvekről szoktak beszélni, hanem a, többi 
emberről, — akár tanárok aa illetők, akár 
nem» Amennyiben a kolléga uraik azt (hi-
szik, hotgy Őb fehér szárnyú angyalok, akik-
kel szemben én az erkölcstagadó Lucifer 
vagyak, akinek megfebetültek a ezámyai a 
sötét bűnöktől, alkikor természetesen nincs 
több szavain, rauert aa ilyen beállítással ba-
jos volna vitatkozni. 

Bartha: Ezt senki sem mondta és senki 
sem hiszi. (Elégedetlen zaj: Micsoda prepo-
tencia! Még ö sérteget! Ártatlan angyal! 
Igazán megható!) 

Völgyi: Nem is volna méltó egy tanári 
testület nívójához. Emberek vagyunk. En 
fölemelt fejjel omerem mondaná, hogy ap-
juk voltam a diákjaimnak. Egy apa pedig 
viigyáz a gyermekeire. A legjobb diákok is 
sihedérek. Hálátlan korban vaunak. — 
Csupa erjedő mrust, amely levegőbe röpíti 
a dugaszt és kicsordul.. . Lehet, hogy 
gúnyverseket írnak rólatm, de ha őket hív-
nák ide rendkívüli értekezletre, az életemet 
teszem rá, hogy engem fölmentenének . . . 
Mert az ifjúság rakoncátlan, de nem rossz-
lelkű és igazságos. (Engem fölmentenének. 
Ez olyan biztos, mint kétszer kettő. De 
vannak köztünk, akiket nem mentenének 
fel! 

Zsámbéki; Völgyi tanár úr miáír megint 
gyanúsít, (óriási zaj és nyugtalanság. Ki-
áltások: *No de ilyet/« -»Kikre céloz f* — 
* Miért nem beszél nyiltanf*) 

Völgyi: En nem gyanúsítok senkit. A 
pletyka nemcsak rólam beszél. Másokról is 
fecseg. De félénkebben és óvatosabban, 
mert mennél nagyobb a vétek, annál gyá-
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vább a szóbeszéd. Én nem vádolok senkit, 
de a pletyka tud olyanról is, aki a saját 
födele .alatt folytat házasságtörő viszonyt, 
•aki uzsorakamatra adja ki a pénzét s aki 
állandóan férjet vadlász egy nőrokona szá-
mára. Azt hiszik az ,urak, a diákok csak 
az én dolgaimat tartják számon? Minden-
kiről tudnak mindent! Többet is, mint ami 
igaz. Hiszen a pletyka nem virág, hanem 
gyom, amely könnyen elburjánzik. JNern 
mondom, hogy jobb vagyok mátoknál. D<e 
rosszabb sem vagyok. Tessék megkérdezni 
a diákokat. (Leül ) 

Kont: Ahelyett, hogy védekeznék, minket 
vádol. 

Malonyai: Etzek a földalatti pletykák — 
sohasem kerültek föl a napfényre. 

Zsámbéki: Ezek nem érvek. 
Malonyai: Tessék bizony tani. Nekünk 

tanúink vannak. 
Völgyi (feláll): Nekem is! Az, egész 

fiabalság. 
Malonyai: Ellene. 
Völgyi: Mellettem, — ha tudni fogják, 

miről van szó. (Leül.) 
Igazgató: Kérem uraim, ne térjünk el a 

tárgytól. Ebben a kérdésben igazán nem 
szavaztathatjuk meg a diákokat. 

Malonyai: Más, amit suttognak az embe-
rek — s máss, amit dobszóval hirdetnek a 
piacon, mindenki füle hallatára. 

Hitoktató: Uraim! Egyben Völgyi tanár 
úrnak van igaza s ezt nem szabad hallga-
tással, vagy tagadással mellőznünk. Mind-
nyájan szegény bűnösök vagyunk. Bocsás-
sunk .meg egymásnak a szeretet nevében. 

Zsámbéki (feláll): Osztozom előttem szóló 
véleményéljen. A főtisztelendő úrnak telje-
sen igaza van. Bocsássunk meg egymás-
nak. Ezt kív'ánja vallásunk. Én már l ég 
megbocsátottam szívemben Völgyi tan!á,r úr-
nak s meg vagyok győződve arról, hogy a 
tantestület minden tagja együtt érez velem. 
(Szünet.) Köszönöm. De más a szeretet és 
más a gyakorlat. Atzi éleit parancsa, a tanári 
kötelesség az, hogy felelősek vagyunk az 
if júságért. Ez nem egyéni dolog, — ez köz-
érdek! 

Malonyai: Ugy van! És mi nemcsak Völ-
gyi tanár urat szeretjük, hanem a ránk 
bízott iskolát is, a jövő nemzedéket, — sőt 
ezt még jobban kell szeretnünk, ezek javát 
még jobban szívünkön kell hordanunk, 
mert különben bűnösebbek leszünk, mint 
Völgyi tanár ú r . . . 

Kont: Igazia van! A sízeretet nemcsak 
passzív, hanem aktív is. 

Bartha: Ne játsszunk a-szavakkal, uraim. 
Ne mondjuk, hogy igaza van a (hitoktató 
úrnak, amikor ugyanazzal a szájjal nzt 
hirdetjük, hogy nincs i g a z a . . . (Völgyi 
feláll.) 

Igazgató: A tárgyhoz! A tárgyhoz! (Ráz-
za a csengőt. — Hangok: Mit akar még? 
Beismert mindent.) 

Malonyai: Elég volt. Mit mondhat miéig! 
A saját érdekében hallgasson.. 
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Bartha: Miért nem akarják meghallgatni? 
Félnek tőle? (Felzúdulás.) 

igazgató: Völgyi tanár úré a szó. 
Völgyi: Tisztelt uraim! En beismerem, 

hogy vétettem a tanari méltóság ellen és 
belátom, jobban hogy iKellett volna ügyel-
nem a formákra. 

Igazgató: Helyes, rendben van. 
Völgyi: De ha valaki önzetlenül végzi a 

dolgai s egész maganéleteben nem vezeti 
sem a kapzsiság, sem a haszonlesés, sem 
a túlfűtött ambició, — aki a magasabbren-
üú erkölcs parancsát sohasem tévesztette 
szem elöl, talán mégis érdemel némi kímé-
letet és elismerést éppen azok részéről, a kik 
vele együtt dolgoznak, akik évekig közel-
ről láttaJK és csa'K dicsérni tudták a. munká-
ját, sőt — bizonyos alkalomkor — őt ma-
gát is . . . 

Malonyai: No tessék célozgatni homályos 
dolgokra. 

Völgyi: Nem homályos dolgok ezek. Min-
denik! tudja ebben a teremben, hogy én 
kollegiális kötelességeimet a legmesszebb-
menő módon értelmeztem. 

Bartha: Igaza van. Ezt én mondom, 
akinek soha se kölcsön, sem ajándékba nem 
adott egy fillért sem. 

Zsámbéki (felpattan): Ezek privát ügyek 
és nem tartoznak ide. 

Bartha: A Völgyi tanár úr ellen felho-
zott vád is privát ügy. De mihelyt ide-
hozzák már közügy. Zsámbéki tanár úrról 
is ugyebár, széltében-hosszában beszélik, 
hogy éppen a Korona-kávéházban a szóban-
forgó hölggyel több ízben foglalkozott, sőt 
hogy ezzel kapcsolatban bizonyos anyagi 
kötelezettségei még mindig fennállanak. 

Zsámbéki: Rágalom! Hazugság! 
Bartha: Persze, ihogy az! Sőt privátügy! 

De hia véletlenül a testület valamelyik tagja 
iratot szerkesztene róla, — kénytelenek 
volnánk rendkívüli értekezleten foglalkozni 
vele. Ne tessék félni, — én mindössze is 
csak ennyit akartam mondani: — az igazság 
kedvéért. (Mély csönd.) 

Völgyi: Én nem akaróik erre és más egye-
bekre hivatkozni, amik épp úgy fegyelmi 
vizsgálat tárgyai lehetnek. Én nem vádolok 
senkit. Mire jó ez? Hiszen csak az intézet-
nek ártanék vele, mint ahogy az intézetnek 
ártottak azok i«, akik idáig hozták az én 
ügyemet. De vegyék tekintetbe az urak, 
hogy az olyan ember, mint én, aiki egye-
dül van, — teljesen egyedül — akiben sze-
retet lakik és vágy és sóvárgás a, szeretet 
után, — és én — és én — (Elfogultan leül. 
Mély csönd.) 

Bartha: Igaza van és én őszintén szé-
gyellem magamat. 

Énektanárnő (feláll): Mélyen tisztelt ta-
nári: testület! 

Mind (csodálkozva fordulnak feléje). 
Énektanárnő: Én tudom, hogy az ének 

rendkívüli tantárgy és nekem nem volna 
szabad felszólalnom és bocsánatot kérek . . . 

Igazgató: Csak tessék. 

P r p H B Gyermekének minden kényelme mesvan a 
\ / m m m gyermekkocsiban. 
M M * HPiM IIIOQ Nagyfuvaros-utca 6. 
Ill Ilii" I l i » " C l l u l l GO* Tel. 1-464-14. D«m«Ur. 

123 



.Énektanárnő: De nekem ki kell monda-
nom, mert kiiliinben megfulladó*'. Jeu Keü 
mondanom, hogy Völgyi tanár úrnak igajsa 
van! 

Zsámbéki (felugrik). 
Énektanárnő (egyre jobban belejön): Igen-

is, hogy igaza van! Mert nem minden a 
látszat, a társadalmi forma, nem mmoen 
az okosság, a józanság, a korlátok közé 
szorított ut, van azonfeiul mas is és te-
gyen szabad néha az útról letérni, a rétről 
virágot szedni, a bilincseket ledoibau os lutui 
szabadon, lobogó hajjal és dalolni, éne-
kelni 1 . . . 

Zsámbéki: Elég volt! Ez a nő meg-
őrült! 

Enektanárnő: Eddig voltam őrült és most 
már tudom, hol hibáztam el az életemet és 
ezért vagyok én Völgyi tanár úr pártján. . . 
Mert talán el lehet őt ítélni mint tanárt, de 
fel kell menteni mint embert! Mert ki 
merné itt az urak közül megtenni, hogy 
egészen és feltétlenül és minden megalku-
vás nélkül csak a szívére hallgat? Es ha 
az urakban nincé bátorság kimondani', ak-
kor én kimondom, hogy igaza van, százszor 
igaza van! (Leül, vizet tölt magának, a 
kancsó kocogva verődik a pohárhoz.) 

Igazgató: Tisztelt uraim, önök jól tudják, 
milyen intencióval hívtam össze a mai kon-
ferenciát, de azok után, amiket hallottam, 
— hallottunk, — az a vélemény alakult kl 
bennem, hogy intézetünk érdekében üdvö-
sebb lesz, ha nem firtatjuk tovább ezt az 
ügyet, amelynek úgylátszik, méregfogai 
vannaik. Amennyiben Völgyi tanár úr meg-
felelő nyilatkozattal kötelezi magát, hogy 
a jövőben a legnagyobb gonddal ügyel úgy 
a saját, mint intézetünk hírnevére, azt hi-
szem. hogy ezt mi kollegiális készséggel tu-
domásul vehetjük és a dolgot befejezettnek 
nyilváníthatjuk. 

Bartha (tapsol): Éljen az igazgató úr! 
Hitoktató: Ez helyes és méltányos meg-

oldás, amellyel mindenki meg lehet elé-
gedve. 
(Kis szünet, mely alatt a tanárok morajlása 
hallatszik, már semmi éle nincs Völgyi el-

ten. csakis Zsámbéki elégedetlenkedik.) 
Malonyai (aki elült Völgyi mellől, most 

gyorsan visszaül előbbi helyére). 
Völgyi (felkel és most 6 ül át egy másik 

helyre). 
Mind (odanéznek és figyelnek). 
Völgyi: Hálásan köszönöm az igazgató 

úr joiudulatát, amelyre [mindenképpen 
érdemessé akarom tenni magamat. Hogy 
hibámat teljesen jóvátegyem, s a jövőben 
még a botrány lehetőségét is elkerüljem, 
van szerencsém bejelenteni, hogy már a 
legközelebb ínegházasodom, nőül veszem 
Nedeczky Lujza kisasszonyt. (Leül.) 

Hitoktató: A megtért bűnös kedves az 
Ür előtt. A szent házasság védőpajzsa és 
oltalma az erénynek és tisztességnek. 

Mind (elképedve néznek egymásra. Mi 
azt Micsoda?) 

Zsámbéki: Főtisztelendő! úr téved! Ez 
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megcsúfolása a szent házzasságnak! Ez 
csak tetézi a botrányt! 

Hitoktató: Hogy-hogy? Nem énem. 
Zsámbéki: NedecsJky Lujza azonos a ka-

szírnővel. Az ilyen hölgyeket nem lehet fe-
leségül Venni. 

Malonyaii Ez rosszabb az éjjeli zenénél! 
Többen: Botrány! Lehetetlen! (Óriási 

zaj. Igazgató csönget.) 
Zsámbéki: Ezt a hölgyet akarja prezen-

tálni a múltjával a mi tisztességes ottho-
nunkban, a mi tisztességes asszonyainknak! 
(Nagy zaj.) Minden ajtó zárva lesz előtte. 
Az ilyen nőket nein lehet feleségül venni. 

Völgyi (Feláll, nagyon nyugodt): Mélyen 
tisztelt uraim. Ha én most kötelező nyilat-
kozatot tennék arra nézve, hogy ezentúl 
vigyázni fiogok és csak titokban fogok pa-
ráználkodni, — akkor a főtisztelendő urat 
kivéve — mindenki áldását adná reám. De 
mert vállalom azt, amit az erkölcs diktál, 
amit a lelkiismeret parancsol, vállalom, 
hogy jóváteszem, nemcsak az én kisebb 
vétkemet, hanem mindafcok vétkét, akik 
előttem Voltak, akik ezt az életbe kilökött 
szerencsétlen teremtést a sárba gázolták, 
ahelyett hogy felemelték volna, akkor ón 
megint erkölcstelen vagyok, botrányt csi-
náló és az intézet rákfenéje? Tehát aki egy 
elbukottat felemel és vissza akarja vinni a 
jó útra, aki egy szennyes multat ki akar 
törölni egy makulátlan jövővel, az nem 
Krisztust követi, nem az igét gyakorolja, 
hanem megbotránkoztatja a tisztességes 
férfiakat és a tisztességes asszonyokat, 
akiknek; nincs takargatni való múltjuk, 
akiknek osafc szennyes jelenjük van? 
Hát én ebbe a farizeus eljárásba, eb-
be a képmutató, szenteskedő és szem-
forgató morálba nem megyek bele, nem, 
nem és százszor nem! En nem titkolózom, 
nem hazüdok és nem bujkálok. Az életem 
az enyém, a tisztességem is az és ha egy-
szer a nőm az én nevemet fogja viselni, 
akkor jótállok a navének a tisztaságáért. 
Másféle nyilatkozatot pedig ne várjon tőlem 
senki, mert én mást nemi mondhatok. 

- (óriási zaj és tiltakozás.) 
Igazgató (hirtelen erélyesen megrázza a 

csengőt): Ez az utolsó szava? 
Bartha: Gondold meg kéi'lek. 
Völgyi: Nincs mit meggondolnom. 
Igazgató: Tisztelt értekezlet! Ezek után 

felteszem a kérdést, van-e valakinek kifo-
gása az ellen, ha Völgyi tanár úr ellen a 
fegyelmi eljárás megindítását kérem* 
(Nagy csend.) Egyszóval mind hozzájárul-
nak. Egyúttal felhívom Völgyi tanár urat, 
hogy az iskolát mindaddig ne látogass--», 
míg a fegyelmi vizsgálat be nem fejező-
dik. A tanári könyvtár kulcsát pedig szí-
veskedjék átadni. 

Völgyi (felkel, egy kulcs-csomót hangos 
csörrenéssel odatesz az igazgató elé.) Tes-
sék. (Azután a fogashoz tnegy, felveszi a 
kabátját és el. A többiek némán nézik, mi-
kor az ajtó bet'evődik utána.) 

(Függőn))) 



HARMADIK 
5. KÊP. 

(Völgyi szobája.) 
Völgyi (az íróasztalnál iiX). 
Fuohs (előtte áll, majd járkál, nagyon iz-

gatott): htz (kérem szépen, így nem megy. 
üin ebbe nem nyugszom belel En ez ellen 
tiltakozom,! Kényszeríteni fogom Lujza 
Kisasszonyt, hogy foglalja el az állását. Ki-
maradni — hogyne! Felmondás nélkül, 
csak beizenni, hogy nemi Az nem úgy vanj 
Vgn még bírósági Van még törvényi JLCSSÜK 
tudomásul venni, hogy kényszeríteni fogom I 
Es ha nem megy máskép, én lecsukatom. 
Le én! A tanár úr még nem ismeri a 
Fuchsot. A Fuchsszal nem fognak kibab-
rálni! Van még törvényi Van még igazság! 

Völgyi: Nézze Fuohs úr, én a Lujiza kis-
asszonyt feleségül fogom venni, eljegyez-
tem ée ezek után természetesen nem mehet 
vissza a kávéházba. 

Fuchs: De kérem szépen, mi (közöm ne-
) kem a, tanár úr szerelmi életéhez! A ta-

nár úr rendben van, a Luíjza kisasszony 
rendben van, de hol vagyotk, ént Hol az én 
kávéházam! 

Völgyi: Majd hozat Pestről egy másik 
*> kasszírnőt és azzal meg lesz oldva a kér-

dés. 
Fuchs: Másikat! Másikat igen, de olyat, 

mint a Lujza kisasszony, olyant nem. Mert 
olyan több nincs! 

Völgyi: Látja, egy véleményen vagyunk. 
Én is azt mondom. 

Fuohs: Igazán ezt nem hittem volna a 
tanár úrról. Ilyen finom ember ós ezt teszi 
velem. Elcsábítani a kasszírnőmet. Ez nem 
szép a tanár úrtól. 

Völgyi: Mit csináljak, ha én. egyszer 
ilyen csábító egyéniség vagyok. 

Fuchs (dühösen felcsapja a kalapját): Hát 
majd én megmutatom. Engem nem fognak 
kijátszani 1 A Lujzát becsukatom, a tanár 
urat pedig bepörölöm (kártérítésért. 

Völgyi: Látja, ez okos beszéd Fudhs úr. 
-2v' beszéljen. Mindjáxt más! 

Fuchs (visszajön az ajtóból, most könyör-
gésre fogja a dolgot): Nézze, drága jó ta-
nár úr. Hagyja futni a Lujza kisasszonyt, 
nem magának való az. Higyje el nekem. 
Amilyen jól megfelelt a kasszában, annyira 

m való feleségnek. 
Völgyi: Nekem jó lesz. 
Fuchs: De komolyan mondom, kérem 

szépen, tessék meggondolni, amíg nem késő. 
A tanár úr, ha nem tetszik haragudni, 
lagy bolondot csinál. 

Völgyi: Mivel! 
Fuchs: Hogy így köti magát a Lujza 

kisasszonyhoz. Áthelyeztetni magát emiatt. 
Völgyi (meglepve): Hát ezt honnan veszi! 
Fuchs: Tegnap volt ugyebár a konferen-

cia, kérem. 
Völgyi: A konferencia! Dc hiBzen ott 

erről szó sem volt. 
Fuchs: Az mindegy. Azért az egész város 

tudja, hogy a tanár úrnaik a Lujza kisasz-
szony miatt át kell helyeztetni magát. Hát 
ha meg tetszik engedni (kérem, ez nem 
okos dolog a tanár úrtól. A tanár urat Itt 

r S L V O N Á S 
mindenki szereti, a tanár úr itt közbecsü-
lésben szenved, a tanár úrnak itt háza 
van . . . 

Völgyi (szavába vág): Nézze Fuchs úr, 
hagyjuk ezt. Menjen csak szépen haza és 
nyugodjék bele, a Lujza kisasszony nem ül 
vissza többet a kasszába. 

Fuchs (megvakarja a fejét): Nem gondol-
tam volna, hogy a tanár úr ilyen makacB 
ember. (Indul, az ajtóból ismét visszatér.) 
Ja, még csak azt akarom mondani, hogy 
a múltkor hamis információt adtam ám a 
Lujza kisasszony származásáréi. 

Völgyi: Mikor! Nem emlékszem, 
Fuchs: Amikocr tetszett (kérdezni, hogy 

milyen családból származik. Én azt mond-
tam, hogy előkelő osztrák pénzügyi főtaná-
csos árvája, satöbbi, satöbbi. Egy szó sem 
igaz belőle. 

Völgyi: Kár erőlködni Fuchs úr. Nem tud 
nekem olyant mondani, amivel elvegye a 
kedvemet Lujza kisasszonytól. Lássa, ha 
maga tudna latinul, most elővenné Hora-
tiust és olvasná, hogy »őrizd meg lelkeii 
nyugalmát úgy a jó, mint a balsorsban«. 

Fuchs: No ez jó! Jön nekem Horatius-
sal! Ha Horatiusnalk kávéháza lett volna 
Szegváron, az is máskép beszélt volna, (In-
dul, majd ismét eszébe jut valami.) De hi-
szen — csak most jut eszembe — hiszen . . . 
hiszen a tanár úr nem is lehet a Lujza 
kisasszony vőlegénye, hiszen a Lujza kisasz-
szonynak van már vőlegénye! 

Völgyi: Már megint hamis információ! 
Fuchs: Nem, most nem. Becsületszavam-

ra, van vőlegénye, mindig le szokott jönni 
utána Pestről, valami, hogy is hiviják, — 
Vilmos — most is itt van. 

Völgyi: ö , azt ismerem. Fehér Vilmos. 
Lujza (kisasszony bemutatta. Rokona a 
m enyassaony ómnak. 

Fuchs: Fenéket rokoni A szeretője már 
Pestről, együtt éltek, a fiúnak most nincs 
állása és a Lujza pénzeli — igen kérem, az 
egy csirkefogó, lejön Pestről és amit a 
Lujza kisasszony mint szorgalmas méhecske 
összegyűjt, azt elszedi tőle, ilyen ember az, 
én tudom, maga Lujza kisasszony mondta 
neíkem, még úgy mondta, hogy a vőlegé-
nyem, becsületszavamra é s most a mélyen 
tisztelt tanár úr mondja magát vőlegényé-
nek. 

Völgyi: No most már Fuchs úr elég volt 
a ihazudozásból. 

Fuchs: De kérem szépen tanár úr, tes-
sék elhinni, b e c s ü l e t s z a v a m r a . . . (A be-
lépő Vilmos felé.) Ohohó, de hiszen itt van 
ő maga, soha jobbkor, majd megmondja. 

Vilmos (az ajtóban megáll). 
Fuehs (nagyon barátságosan): Éppen jó-

kor jött íkedves uram. Ml azon vitatkozunk 
a tanár úrral, hogy maga micsodája Lujza 
kisasszonynalkí Szerintem — vőlegénye, sze-
rinte — rokona. Hát tessék eldönteni, ki-
nek van igaza. 

Völgyi: Tessék helyet foglalni. 
Fuchs (eléje áll): De előbb tessék nekem 

válaszolni: széna vagy szalma! Vőlegény 
vagy rokon! 

Vilmos: Még köszönni sem hagy! 

m 



Fuchs: Ráér azután is köszönni. Előbb 
nyilatkozzék. Na — na . . . 

Vilmos: Hát kérem, nem tagadom, én 
csakugyan vőlegénye voltam Lujzának. 

Fuchs (szavábavág, Völgyi felé): Tetszik 
látni? Tetszik látni? . . . Ezekután most 
már nyugodtan távozhatom és magukra 
hagyom az uraikat. Az összes vőlegény ura-
kat. (Völgyihez.) Remélem, este lesz sze-
rencsém. Az asztal fenn lesz tartva. Aláza-
tos szolgája tanár úr. (Eh) 

Völgyi (Vilmoshoz): Tessék helyet fog-
lalni. 

Vilmos: Köszönöm. (Leül.) 
Völgyi (indulatosan): Hát akkor miért 

mondták nekem, hogy rokon? Miért nem 
mondták meg nekem az igazat? A'kkor én 
— én nem álltam volna maguk közé, én ezt 
nem akartam, én nem akartam belegázolni 
a maguk életébe. 

Vilmos: Nem volt ott már, kérem, mibe 
gázolni. Bele volt abba már gázolva, ké-
rem. 

Völgyi: De nem énmiattam? 
Vilmos (ránéz): Részben. 
Völgyi: Hogy-hogy részben? Hogy érti 

ezt? 
Vilmos: Hát kérem úgy, hogy voltaik köz-

tünk már nézeteltérések, de amikor a ta-
nár úr jött és elhódította tőlem Lujzát . . . 

Völgyi: Kérem, ha én tudtam volna, 
hogy Lujza kisasszony le van kötve . . . 

Vilmos: Én <a tanár urat nem hibázta-
tom. (Sóhajtva.) így volt ez már megírva. 

Völgyi: En kérem visszaadom Lujza, kis-
asszony szabadságát . . . 

Vilmos (élénken): Nem! Nem fogadom el! 
Ha ő egyszer engem elhagyott és a tanár 
urat választotta, akárhogy fáj is, én félre-
állok. Nekem is van ám szívem, nemcsak a 
tanár úrnak! Nem akarom a Lujza boldog-
ságát megakadályozni. 

Völgyi: Kérem . . . ez mindenesetre . . . 
nagyon szép . . . 

(Kis szünet.) 
Vilmos: Volna nekem egy motorom. 
Völgyi: Motorja? 
Vilmos: Igen, egy nagyszerű új talál-

mány, amely hivatva van átalakítani az 
egész autó- és repülőforgalmat. Ez ugyanis 
eltéröleg az eddigi rendszertől, szelep nélkül 
működik és ezáltal az eddigi fordulatok szá-
ma másopercenként megkétszerezhető. 

Völgyi: Igen. Ez nagyon szép. Egy szót 
sem értek belőle. 

Vilmos: De hiszen kérem, ez olyan egy-
szerű! Van egy motor, amelyiken szelep 
•nincs és . . . 

Völgyi: Sajnálom kérem. Mondtam már, 
hó£y semmi érzékem sines a technikai dol-
gok iránt. En magyar-latinszakos vagyok. 

íKis szünet.) 
Völgyi: Mondja a végösszeget. 
Vilmos: Tessék? 
Völgyi: Ha maga most nekem a motorról 

beszél, akkor maga pénzt akar. Azért kér-
dem a végösszeget. 

Vilmos: Én kérem . . . köszönettel foga-
dom, de én legjobban szeretném, ha a tanár 
úr belépne. 

Völgyi: Mibe? 

Vilmos: A motorba. Társnak. A hozzá-
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járulás arányában percentuális részese-
dés, ez így a legtisztább dolog, majd látni 
fogja, mihelyt az előmunkálatok befejeződ-
tek, csak úgy dől a pénz. 

Völgyi: Az nagyon jó lesz. Azt én na-
gyon szeretem, amikor úgy dől a pénz. 
Tudja, mit, Vilmos úr? Ha így áll a dolog, 
akkor mégis inkább beállok társnak* de 
előbb persze megnézetem egy szakértővel 
azt a bizonyos motort. Van én nekem Pes-
ten egy volt tanítványom, az ért az ilyes-
mihez, majd írok neki, hogy maga felke-
resi és ő nézze meg a motort. Ha ő aztán 
azt írja, hogy igen, akkor én nagyon szí-
vesen betársulok. Szeretem én azt, amikor 
csak úgy dől a pénz. 

Vilmos (kis szünet után): Igen. Szabad 
tudnom, kiről van szó? 

Völgyi: Gebhardt Ferenc, az Első Magyar 
Légiforgalmi igazgatója. Azzal én állan-
dóan levelezek. Éppen tegnap írt a bikfic. 
Azt keresse fel. így jó lesz? 

Vilmos; Igen. Igen, kérem. Hogyne. Szó-
val, Gebhardt igazgató úr. Jó, kérem. El-
megyek hozzá. Nem félek, ihogy rossz vé-
leményt ad. (Hirtelen.) Tulajdonképpen tel-
jesen fölösleges, nekem elhiheti a tanár úr. 

Völgyi: En elhiszem, kérem, de pénzzel 
csak akkor megyek bele, ha a tanítványom 
ajánlja. Nem azért spóroltam egész éle-
temben, hogy most esetleg elveszítsem. 

Vilmos: Arról szó sem lehet! 
Völgyi: Azért mondom, hogy esetleg. 
Vilmos: Igen. 
Völgyi: Igen. 

(Szünet.) 
Vilmos: Hát kérem szépen, én tudomásul 

veszem, hogy a tanár úr hajlandó belépni 
társnak. Természetesen, ugyebár, az eddig 
felmerült költségek is terhelik részben a ta-
nár urat, mert, ugyebár, nekem eddig is 
nagyon sok kiadásom volt, az előmunkála-
tok sok pénzt felemésztettek: és aki a lako-
dalmon ott van, az legyen ott a temetésen 
is, vagyis, azt hiszem, a tanár úr is be 
fogja látni, hogy tanár úrnak visszamenő-
leg is lesznek költségei. Legjobb volna ta-
lán, ha a tanár úr ezt mindjárt kiegyen-
lítené, ez kitesz cirka négy, (Ránéz.), azaz, 
hogy kettőezerötszáz . . . 

Völgyi; Rendben van, de én, kérem, Ilyen 
dolgokhoz nem értek és azért arra kérem, 
mutassa be a számadásokat Pesten egy volt 
tanítványomnak, az igazgató egy bankiban, 
majd írok neki, hogy maga felkeresi. Az 
ért az ilyesmihez és ha ő azt írja, hogy rend-
ben van, akkor én szívesen megtérítem az 
eddigi költségek rám eső részét. 

Vilmos (kis szünet után): Igen. Szabaid 
tudnom, kiről van szó? 

Völgyi: ö, azt hiszem, ismeri, híres em-
ber. Tamási igazgató a Pesti Hazaírnál. Az-
zal is állandóan levelezek, ö t legyen szí-
ves felkeresni. 

Vilmos: Kérem. Boldogan fogok tárgyalni 
Tamási igazgató úrral és biztosra veszem, 
hogy mindent rendben fog találni. De, ugye-
bár. ez mégis időbe fog kerülni és én mo-
mentán kifogytam a pénzből és azért, hogy 
ha nem is az egészet, de legalább a felét 
méltóztassék kiutalni, mondjuk, ezer pen-
gőt. 

Völgyi (ránéz, aztán nyugodtan): Húsz. 



Vilmos (mint aki nem jól hall): Ho>gy? 
Hogy tetszett mohdanit !Nem ertem. 

Völgyi: Husz. Húszat mondtam. 
Vilmos { te l jes felháborodással)No, de 

kérem, hogy gondolja ezt a tanár úri Húsz 
pengői Hogy lehet ilyent mondani? En a 
ttinar urat 'Komoly embernek: tartottam, de 
ezek után természetesen szó sem lehet arról, 
hogy bevegyem társnalk. Nevetséges. Lga-
VJain nevetséges. (Szünetet tart, vár. Aztán 
könyörgő hangon.) ötszáz. 

Völgyi: No jó, nem bánom, legyen har-
minfl. 

Vilmos (tiltakozni akar, néhány gesztus, 
de aztán meggondolja): Száz. 

Völgyi: Hát nézze, Vilmos úr, ne alku-
dozzunk, itt van ötven pengő, ezzel most 
maga elutazhat Pestre és elrendezheti a dol-
gokat. Ha aztán megjönnek a levelek és 
nekem a bikficek azt írják, hogy rendben 
van, nyugodtan beléphetek a motorba, akkor 
természetesen megint rendelkezésére állok. 

Vilmos (elteszi a pénzt és ismét fölénye-
sen): Majd még hálás lesz nekem a tanár 
úr. (Gazdag emberré teszem. Majd meglátja! 
(Ezt -már az ajtóban mondja, föltett kalap-
pal, aztán el.) 

Völgyi (néz utána, csóválja a fejét, majd 
kezét hátratéve, végigsétál a szobán. Aztán 
megáll, végigsimítja a homlokát. Majd a 
könyvszekrényhez megy, kivesz egy csomó 
könyvet és berakja a sarokban álló ládába. 
Majd a képeket akasztja le. Egyszóval hur-
colkodik. At kiált a szomszéd szobába): Ja-
nika! . . . Folytassuk a pakolást! 

Janika (bejön). 
Völgyi (leemel egy csomó könyvet): Csak 

aztán vigyázz, szépen, gondosan. Tudod, 
hogy a köinyvnek lelke van. 

Janika: Igenis, tanár úr, kérem. (El a 
könyvekkel.) 

Völgyi (leakaszt néhány képet és a sa-
rokba állítja). • 

Janika (jön vissza). 
Völgyi (újabb csomó könyvet leemel. Mi-

kor visszafordul, akkor lép be Lujza. Meg-
lepetve): Lujza kisasszony! 

Lujza (beljebb jön). 
Völgyi (átadja a könyveket Janikának): 

Tessék . . . tessék helyet foglalni. 
Janika (diákosan, kedvesen hajladozik 

Lujza előtt): Kézit csókolom! 
Völgyi: Bemutatom magának Janikát, 

az én legkedvesebb diákomat. 
Janika (hirtelen mozdulattal a földre teszi 

a Ikönyvmet és bemutatkozik): Seregély Já-
nos, hét bé. 

Lujza (kezet nyújt neki). 
Janika (hangosan kezet csókol). 
Völgyi: No, jól vam Janika, most vidd be 

a könyveket, aztán, «ha kellesz, majd szólok. 
Janika 'Jelveszi a könyveketk Igenis, ta-

nár úr, kérem. (Lujza felé.) Kezét csóko-
lom! (El.) 

Völgyi: Tessék.. . tessék helyet foglalni. 
Lujza (leül, körülnéz): Szép itt magánál. 
Völgyi; Igen, (Hevesen.) de magától nem 

volt szép, hogy nem mondta meg az igazat. 
Lujza: Vilmost gondolja, — akivel a ka-

puban találkoztam? 
Völgyi: Azt mondta, hogy a rokona. Pe-

dig a vőlegénye volt. 
Lujza: Igaz. Nem rokonom. 

Völgyi: En, kérem, mindent megértek — 
de ez nem volt szep. 

Lujza: A tanár úr mindent érthet, de ezt 
az egyet nem értheti. Amikor vláratianul 
betoppant hozzám és ott találta Vilmost, 
on csaiKis azt hihettem, thogy mint vendég 
jon nozzam. Azért mondtam, hogy a roko-
nom. Arra még álmomban sem mertem 
volna gondolni, hogy a tanár úr á kezemet 
«Karja megkérni. 

Völgyi: Hja, persze, nem tudta, hogy..ne-
kem Komoly szanoiáKaim vannak. Hát — ez 
nias. 

xjujza: Nem. Olyan őrült nem voltam. 
Völgyi; Maga is Őrültségnek nevezi a 

dolgot, mint a többiete? 
Juujza: Igen — csaó. hogy ez az a fajta 

őrültség, amiből a fériiak rohamosan ki 
szoktak gyógyulni. 

Völgyi: Hogy érti ezt, Lujza kisasszooiy? 
Lujza (nem felel, körülnéz, aztán más 

hangon): A tanúr úr rendezkedik, vagy cso-
magol? 

Völgyi: Csomagolok, hogy aztán rendez-
kedhessem. 

Lujza: Kiköltözködik a lakásból? Hiszen 
ez a saját háza. Csakugyan igaz volna, 
hogy . . . 

Völgyi: Sürgősen áthelyeztetem magamat. 
Már csak három napom van Szegváron. 
Azontúl egy percig sem maradók ebben a 
városban. . . 

Lujza; Akkor hát nem hazuldtak nekem! 
Völgyi; Mit akar ezzel mondani, Lujza 

kisasszony? 
Lujza: Semmit, tanár úr. En kidobtam a 

maga kedvéért a vőlegényemet, otthagytam 
az állásomat szintén a maga kedvéért. 
En nem kívántam, hogy feleségül vegyen, 
le is beszéltem róla, de maga nem hagyta 
magát s még velem is elhitette, hogy lehet 
belőlem nagyságos .asszony, feleség, talán 
anya is. (Kis szünet után.) Es a tanár úr 
kizavart engem a rendes életemből — és 
én hittem a szavának. Igaz, nem kellett 
v o l n a . . , De hát úgy tud beszélni, úgy tud 
beszélni, hogy megfőzött és — most aztám 
mehetek, amerre jól esik — én is áthelyez-
hetem magamat Piripócsra, vagy Nekeresd-
re, mert úri helyet egyhamar alig kapok. 

Völgyi: Lujza kisasszony, hogy mer így 
beszélni rólam? Hogy tud ilyesmit feltéte-
lezni? 

Lujza: Mért, talán nem i g a z ? . . . Hiszen 
látom a saját szememmel.. 

Völgyi: Ha maga így beszél, Lujza kis-
asszony, akkor maga engem nem szeret, 
akkor most is azt a Vilmost szereti — a 
volt vőlegényét. 

Lujza: Nem! Nem! Erre esküszöm. 
Völgyi: Ha azt akarja, «hogy higyjék a 

szavának, akkor vallja meg, hogy melyik 
kollégám járt magánál? 

Lujza (nagyot néz); Hannaji tudja? 
Völgyi: Ezt ugyan nem volt nehéz kita-

lálni. 
Lujza: Tessék elhinni, hogy az illető jót 

fJkart. Azt mondta, hogy utazzam el, in-
kább ma, mint holnap, mert a tanár úr-
nak énmiattam tűrhetetlen itt a hely-
zete, — azért is akar megszökni, mielőtt 
még áthelyeznék, — mert amíg én itt va-
gyok — — és én most a saját szememmel 
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láttam, a saját fiilemmel hallottam, hogy 
sürgősen utaz ik . . . 

Völgyi (egy borítékot vesz elő, abból írá-
sokat húz ki s mutatja neki): És ezt 

Lujza (mohón falja egyik írást a másik 
után): Az esküvőhöz szükséges iratok. Hát 
i gaz . . . Maga nem olyan. Jaj, Istenem — 
hogy én milyen buta liba voltam. Hiába, 
akinek mindig csak komisz fráterékkel van 
dolga — hogy is tudhatná.. . No, de ilyet. 
(Ujjongva.) Hát nem te külidted hozzám azt 
a követet? 

Völgyi: Kit? Azt a kollégát? 
Lujza: Különben mit törődök én vele, 

vagy mással, vagy az egész világgal? Fü-
tyülök lén mindenkire. Hát csaJkugyan nem 
akarsz engem lerázni a nyakadról? 

Völgyi: Még mindig nem tudja elhinni, 
hogy szeretem. 

Ltíjza: Nem tudom elhinni. S most már 
belehalnék, ha nem volna igaz. Egyszer 
én is találkoztam egy férfival, aki szeret. 
Magamért szeret, nem a saját mulatsá-
gáért, s nem azért, mert a feleségét útálja. 
Mert én, ha most csalódtam vo lna . . . Szó-
val, te nem 'bántad meg az Ígéretedet 1 

Völgyi; 'Nem. És nem fogom megbánni 
soha. 

Lujza: És el akarsz venni feleségül! 
Völgyi: Ez a legfőbb vágyam. 
Lujza: ;ö, hogy én ezt megérhettem!... 

Hogy ez velem megtöirténhetett. Mivel ér-
demeltem én ezt meg! Semmivel a világon. 
Csalk1 úgy rám hullt, înint a kegyelem.. . 
Köszönöm neked. Ez olyan szép, mintha 
nem is volna i g a z . . . olyan, mint a mese . . . 
Es boldogan élték, amíg meg nem haltak... 
Az embernek a szíve szakadhat meg bele! 
Csókolj meg — csókolj meg. 

Völgyi (magához szorítja és hosszasan 
csókolja). 

Lüjza (kibontakozik) : Köszönöm, hogy 
szeretsz. 

Völgyi: Ezután mindig így lesz. 
Lujza: Nem lehet ám minidig csókolózni... 
Völgyi: iBennem annyi csók marad — 

ángyi el nem csókolt csók . . . 
Lujza; Akkor sem. ». Neked dolgod van, 

az iskola . . . 
Völgyi: Attól még . . . 
Lujza: Meg aztán, ha áthelyeznek is más-

hová — ott sem lesz olyan könnyű a dol-
g o d . . . 

Völgyi: Hogy érted ezt? 
Lujza: Még ott sem leszünk, már tudni 

fogják rólad, kifélét vettél feleségül. 
Völgyi: Miért mondod ezt? 
Lujza: Arról, azt hiszem, le kell monda-

nunk, hogy karonfogva járjunk az utcán. 
Ez is, az is rám mutatna. 

Völgyi: Olyan helyre megyünk, ahol senki 
sem ismer. 

Lujza- Kicsiny a világ. Engem sokan 
ismernek. 

Völgyi: Budapesten maradunk. Ott a sok 
ember között jól el lehet bújni. 

Lujza: Te és Budapest. Te csak1 kis ház-
ban tudsz lakni, kertes házban, csöndben, — 
így — a sok-sok könyvespolc között. 

Völgyi: Bízd azt rám, majd megszokom 
a nagy várost . . . És most . . . Tulajdonkép-
pen már előbb kellett volna. — itt van 

nézd, ez is megvan. . . (Két karikagyűrűt 
vesz ki a mellényzsebéből, selyempapiros-
ban; az egyiket Lujza ujjára akarja húzni.) 

Lujza: Jegygyűrű! Jegygyűrű! 
Völgyi (az ujjára húzza): Most nézd meg. 

(A másikat a saját ujjára húzza.) 
Lujza (\kitartja a kezét és nézi rajta a 

gyűrűt): Jegygyűrű az én ujjamon! Az a 
kis diák, a Janika, kezet csókolt nekem. 
Te meg jegygyűrűt húztál az ujjamra. 
Tudod mit adtál te nekem? Elégtételt az 
egész kis piszok életért, amiben részem 
volt idáig. (Megcsókolja ujján a jegygyű-
rűt, aztán lehúzza és nyújtja Völgyinek.) 
És most vedd vissza, — de rögtön, mert nem 
tudom, hogy ha sokáig habozol, nem hú-
zom-e vissza az én ujjamra. Pedig nem oda-
való. Mert ez nem illet engem. 

Völgyi: Lujza kisasszony — Lujza — éde-
sem — mit beszél maga itt. 

Lujza: Te angyal vagy, de én a legutolsó 
és legkomiszabb nő volnék a világon, ha 
beleegyeznék abba, hogy én miattam egy 
csotpp sár hulljon a te szárnyaidra. Micsoda? 
Hogy Völgyi tanár úrról csúnyákat mond-
janafk! íHogy iskolánik dísze, az ifjúság 
igaz 'barátja a kasszából vett feleséget ma-
gának? . . . Nem, édes öregem. Most, hogy 
tudom, hogy nem akartál rászedni, hogy 
feleségül akartál venni, — félreállok az 
utadból. 

Völgyi: Mit beszélsz?... Elhagysz! . . . 
Most, amikor. . . 

Lujza: Drága Bikficem, — ez az én kö-
telességem, mert te tűzön-vízen keresztül 
Is kitartanál mellettem. De ez tisztára lehe-
tetlen. Nem vagyok liliomszál, de bojtorján 
sem vagyok. Én ma délután három órakor 
elutazom Szekszárdra. 

Völgyi: Szekszárdna! Ott is van gimná-
zium! 

Lujza: Nem, öregem. Te nem lehetsz ott, 
ahol én vagyok. Te itt maradsz Szegváron. 
Neked itt a helyeid. 

Völgyi (hevesen): Vallja meg, hogy rábe-
szélték, megfélemlítették, — az a kérlelhe-
tetlen prókátor, — az a tanár, aki magánál 
j á r t . . . 

Lujza: Csak felvilágosított. Elmondta 
szépen, okosan, nyugodtan, — amit az én 
ostoba szivem hangosan kalapált egész éj-
szaka. Eleinte dühös voltam, szerettem 
volna összekarmolni a pofáját, mert azt hit-
tem, hogy kicsinált dolog volt, — kettőtök 
között, de hát ezzel, — hála Istennek, meg-
buktam. Mint ahogy ezzel az egész gyö-
nyörű dologgal megbuktam. Ha neked egy 
vagy két éjszaJka kellett volna, vagy akár 
több is, akkor én most könnyű szívvel men-
nék Szekszárdra De neked elsősorban a lel-
kem kellett, amelyriől én már régesrég meg-
feledkeztem, s csak te tudtad róla, hogy van. 
Hát — van! Talán már nem is fogom el-
veszíteni többé. Annál rosszabb, mert na-
gyon meg fog kínozni. De azt elhiheted', 
hogy ami bennem ér valamit, az örökké 
a tied marad és én mindig gondolni fogok 
rád. 

Völgyi; Es azt, hiszi, hogy én csak1 úgy 
egyszerűen elengedem! Amikor maga is 
érzi, hogy hozzám tartozik, — nem! 

Lujza (befogja a füleit): Nem hallgathat-
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laue, édes, édes, ibilcïicem, nem engedhetem, 
hogy okos ember létedre ilyen szamárságot 
csinálj. Isten veled, mennem kell, mert le-
maradok a vonatról, pedig azt mondják, 
nem rossz a szekszárdi Korona, nagy kör-
nyéke van, majd csak megleszek valáhogy. 
Istçn veled. Köszönök neked mindent. 
Mégis csak a legszebb volt, ami történt 
velem. (Odahajtja fejét Völgyi mellérc, 
Völgyi megcsókolja, de ez már búcsúcsőh; 
Lujza aztán indul.) 

Völgyi (utána). 
Lujza: Jaj, ne kísérj ki, mert még bőgni 

ke?dek és azt találják hinni, hogy meg-
vertél. 

Völgyi (kitárja feléje karjait): Lujza kis-
asszony I Lujza kisasszony! Nem akarom 
h i n n i . . . Hát vége, véget 

Lujza (szomorú mosollyal): Mindenféle 
szerelemnek vége szokott lenni. (Megáll 
lehajtott fejjel, aztán ismét felkapja, és 
energikusan, kissé riszálva magát, kimegy.) 

Völgyi (nézi a becsiókott ajtót, láthatólag 
gyötrődik és úgy érzi, minden elveszett). 

Janika (a másik oldalról jön és hangja 
tisztán, erősen cseng, mikor megszólal): 
Tanár úr, kérem . . . 

Völgyi (megfordul és re/kedten): Mi az, 
Janika! 

Janika; Tanár úr, (kérem, a nyolcasoktól 
vannak itt és engem megkértek, hogy, 
hogy szóljak a tantér úrnak, hogy legyen 
szíves fogadni a küldöttséget. 

Völgyi (csak hallja a szót, de nem érti): 
Küldöttséget? 

Janika: Igenis, kérem, egy küldöttség van 
itt a nyolcasokból ési szeretnének a tanár 
úrral beszélni. 

Völgyi (csak most eszmél fel kábulatából): 
Itt vannak? Mit alkarnak? 

Janika: En nem tudom, csak nekem mond-
ták, hogy szóljak a tanár úrnak, mert hogy 
én jóba vagyok a tanár úrral. Kint van-
nak a folyosón. 

Völgyi: Hozd be őket, Janika. 
Janika (ki, majd- vissza a küldöttséggel). 
A küldöttség (mely áll egy feltűnő )kövér 

fiúból, a Kocából, és még három tagjából a 
VIII. osztálynak, most egymás hegyén-
hátán be. Az ajtóban megállnak)-

Völgyi; No, mi az, bikficek? 
A koca (előáll és némi druikk, torakköszö-

rülés stb. után elkezdi): Mélyen tisztelt ta-
nár úr! Engedje meg, hogy a nyolcadik osz-
tály nevében bocsánatot kérjünk a mélyen 
tisztelt tanár úrtól, hogy a mult Ih'éten a 
tanár úrral szemben oktalanul . . . 

Völgyi : Szemtelenül. 
A koca (buzgón utána módja): Szemte-

lenül . . . 
Völgyi: P imaszul . . . 
A koca; Pimaszul. 
Völgyi: No, most folytasd, bikfic. 
A koca (nagy lélekzetet vesz): . . . h o g y 

szemtelenül és pimaszul viselkedtünk. Az 
osztály ezt mélyen megbánta, hiszen a ta-
nár úr ellen az osztályban senkinek sincs 
kifogása . . . 

Völgyi: Ez igazán szép. 
A koca: Vagyis ezt az egész dolgot az 

osztály pillanatnyi elmezavarában . . . 

Völgyi; Gazságában. 
A koca (buzgón): Gazságában . . . 
Völgyi: El vetemültsé gében. 
A koca: Elvetemültségében követte el és 

mi most azért jöttünk, hogy a tanár úrtól 
bocsánatot kérjünk. És azt is hallottuk, 
hogy a tanár úr emiatt át akarja magát 
innen helyeztetni . . . 

Völgyi: Hát ezt meg honnan tudjátok? 
A koca; Mindenki tudja az egész város-

ban. 
Völgyi: Ja, úgy. 
A koca :i Es mi most arra kérjük a ta-

nár urat, jhogy ne tessék minket itthagyni, 
megígérjük, hogy ez a jövőben nem fog 
előfordulni, mert mi nagyon szeretjük a ta-
nár urat és mi a tanár urat nem fogjuk 
többé bosszantani és a tanár urat csak arra 
kérjük (oldalba böki a szomszédját), ne 
bőgj, te marha — és igenis, tanár úr, 
majd meg fogja 'látni, hogy (bőgve) csak 
ne tessék magát áthelyeztetni. 

(Az egész küldöttség zokog, körülveszik 
Völgyit, kérlelik.) 

Völgyi (megtörli a szemüvegét, azután 
higgadtan): Hát jól van, bikficek, ez na-
gyon szép, hogy eljöttetek és mondjátók 
meg az osztálynak, hogy én nem haragszom 
senkire, már akikor sem haragudtam, vol-
tam én is diák, tudom én, hogy milyen jól 
esik néha a tanáron röhögni. Es azt is 
mondják meg az osztálynak, hogy talán itt 
is maradok és — és nem helyeztetem át 
magam, de ennek ellenében elvárom, hogy 
az osztály szorgalmasan tanul és az érett-
ségin jól megállja a helyét. (A kocára 
rivall.) Te pedig ne szónokolj annyit, hanem 
tanulj meg helyesírást! Erősen — két 
s-sel írtad! Meg foglak buktatni! 

A koca: Éltévesztettem, kérem szépen. Tu-
dom, hogy két n-nel kell írni. 

Völgyi: Majd adok én neked két n-et! 
Nem tudsz helyesírást! És így akarsz ki-
lépni az életbe! 

A koca: Igenis, tanár úr, kérem. 
Völgyi: No, most mehettek, bikficek. És 

úgy, ahogy megmondtam. 
A fiúk: Éljen a tanár úr! (Egymás hegyin-

fyet í/í y% 7c i*) 
Völgyi (kis ideig áll, aztán odamegy a 

sarokba és visszaakasztja a képeket. Majd 
felveszi az áthelyezési kérvényt és ketté-
szakítja s azután bekiált a szomszédszo-
bába): Janika! 

Janika (Megjelenik az ajtóban egy csomó 
könyvvel, -Meglátja, hogy a könyvek vissza 
vannak rakva a helyükre): Mi történjék 
ezekkel, tanár úr, kérem? 

Völgyi: Ezeket is visszarakjuk a helyük-
r e . . . Rendneik kell lenni. (Nem bír magá-
val, a könnyek elfojtják a szavát.) 

Janika (mindent megért, meghatottan, 
szeretettel néz Völgyire.) Igenis, tanár úr, 
kérem . . . 

FÜGGÖNY. 

Aranuszökelesz « Eau Radieuset használja 
1.60 pengő. Barna vagy fekete hajat nyer az Eisner-féle 
diókívonattól. (1.60 pengő). Eisner drogéria, főh. kam. 
száll. Andrássy-út 37. — Lerakatok : Szegeden Mannheim 
Sas drogéria. Targu Mure9 Fekete Mihály drogéria 
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APRÛHIRDETÉSEK 
Ax apróhirdetések dija «javanként 30 fillér, leveleséi házasság rovatban 28 fillér, Álláskeresőknek IS fillér. 
Cseheslovákiában 1 ko., Jugoszláviában 2 dinár, Romániában 5 leu, Ausztriában 30 garas, Németországban 

«I pfennig, Franciaországban 1.25 frank, Olaszországban 0.8 lira, «s ü . S. A.-ban 6 cent. 
Az apróhirdetés dija bármely állambeli használatlan levélbélyegben ls bsküldhetó. 

Apróhirdetéseket péntek délig vessünk fel • következő számra. 

Jeligés levelekre küldött válaszoknál mindig hivatkozzunk a hirdetés számára! 

Tieid kttts 
Szivemből «fc&retnéin azt az embert, 
aki nekem sokat szenvedett éle-
temben a házasság nyugalmát, 
csöndes boldogságot nyújtaná. Csa-
ládom kitagadna, ba megtudná, 
hogy ezúton keresek egyelőre le-
velező partnert. Szüleim vidéken 
élnek, engem Pesten neveltek, 28 
éves, szőke leány vagyok, zon-
goratanárnői diplomám , és kevés 
hozományom van. Boldog házas-
ságot és kla gyermekeket szeret-
nék. Válaszokat: »Murillo« Jeligére 
főkáadóba kérek. . . 
Nemes származású, kiegyenaúlyo-
zottan komoly, finoman halvány-
áról, kékszemű, zenét, virágot, 
mosolyt kedvelő karcsú üiatal-
leámy vagyok. Utá|lom' A szennyes 
élet áradatát, ezért csöndes, ma-
gambavonult óráim varnak. Sze-
retem Heinét, céltalan barangolá-
sokat, a görög mitológiát. Űri-
család művészethez értő tisztalel-
kü leánya vagyok. Felső- és főis-
kolát végzett testvéreim vannak. 
Intel lektuel úriemberek Írjanak. 
Jeligém: »Fehér orchiedák.« (Köz-
vetítő kizárva!) 
Semminemű kalandra nem vágyó, 
biztos rezetőiálliásü, 800 pengő 
havi Jövedelemmel, bútor, kelen-
gye. némi megtakarított pénzzel, 
flé.1 házzal rendelkező úrileány le-
kötöttségénél fogva ezúton keresd 
házasság céljából, valláskülönb-
ség nélkül, kimondottan úrigon-
dolkodású, komoly, 40 év körüli 
orvos ismeretségét, ki vidéken le-
telepedne. Csinosnak és szimpa-
tikusnak mondanak. Csakis jósá-
got lé» szeretet keresek. Választ 
teljes című, fényképes levelek-
kel: »Komoly elhatározás* Jeligére 
a kiadóhivatalba kérem. 
Földbirtokos íérjhezadná 18 éves 
unokáját, ki vagyonát örökli. Fi-
gyelembe veszi olyan urak levelét, 
ki.k rk. vallásúak, személyük és 
családjuk minden érdeklődést ki-
bír, előkelő társadalmi állással 
bírnak, vagy arra predesztináltak, 
25 évesnél nem idősebbek. Közve-
títőik ktaàrra. Jelige »ösnemes«. 

f t U d û t l k ú t i m WW w w^l^^rW _ Www ißW 
Ai egész világban kerestem már 
a nekem való asszonyt, megpróbá-
lom most levelezés útján Magyar-
országon, mert úgy hallottam, 
»Nincsen párja a magyar nőnek«. 
Aki egyelőre csak levelezni óhaj-
tana későbbi komoly házasság 
céljából, irjon fenti Jeligére leg-
később Január 10-ig, mert akkor 

lehet, (hogy újból elutazom. 82 
éves, külföldi állásban lévő gé-
pészmérnök vagyok. Anyagiák 
mellékesek. 

HKlgyek, ki szerein e szép nyugodt 
alföldi városban élni? Leveleznék: 
»Házasság céljából 35« jeligén 
olyan nem nagyon magas, kedves, 
fekete, kat. úrileánnyal, aki vá-
gyik nyugalma« jó élet után. öt-
szobás háziam vtan négyholdas 
gyümölcsössel., gondokat nem is-
merek. 
Románia. Leveleznék közös meg-
tetsző esetén, később feleségül 
vennék, ssidóérzlélsü, becsületesen 
gondolkozó, intelligens, nem fel-
tétlen szép, de egészséges, kelle-
mes külsejű leányt, kit mondato-
ség mérge nem rontott meg és" fér-
jében igazi barátját is keresi, kire 
az élet minden körülményei kör' 
számithat. Bizitos jövedelmem ház-
tartáshoz értő asszony kezében 
gondtalan életet nyújt, de kívána-
tos, hogy jövendőmbelim hivatal-
nok in kívül bármilyen foglalkozás-
sal bírjon, és önállósításhoz hozaá-
segítnóm. Leveleket fényképpel ba-
rátom dinére: Szabados, Bucuresti 
II. Casuta (postafiók) 2063 kérek. 
Erdélyben lakó, 85 éves, 70.000 
pengő vagyonnal, 1200 pengő havi 
jövedelemmel rendelkező, Infor-
máicióképes, keresztény úriember 
kéri hasonló vagyonú, 26 körüli, 
170-mél alacsonyabb, csinos úri-
leány vagy hozzátartozói fényké-
pes, cimes, kimerítő levelét »Bol-
dogságot itt vagy ott« Jeligére. 
Csinos, fessalakú leányt elvenne 
feleségül t infotmációképes izr. 
érettségizett kereskedő. Esetleg 
fényképet »Méltányos hozomány« 
Jeligére fOkiadéba kérek. 

Hàaassâçtuto/eâiî 
Társaságbeli legdiszkrétebb házas-
ságközvetités, Doctorné. Király-
utca 67, (hatvanhét) II. 8. Egy-
harmlnchét-három-kilencvenhárom. 

1005 
Forduljon bizalommal irodámhoz. 
Diszkrét házasságközvetítés. Már-
kus, Dohány-u. 89. Tel.: 1-879-17. 
Pérjheimenendök és nősűlendők 
keressék fel bizalommal Nagy 
Jenő huszonhét esztendeje fenn-
álló irodáját: Rákdczi-út hatvan-
egy. (Diszkrét levelezés.) 7762 
Halló 11-62-07 úriasszony legkor-
rektebb házasságközvetitése. Avar, 
Teréz-körút 27, 7754 
Sebestyén Imre, Erzsébet-kÖrút 4. 
Telefon. Évtizedes cég. Kérjen díj-
tatlan, cégjel/zésnélkUH tájékozta-
tást. Nagyszerű külföldi ajánlatok. 

Jjtt/etêttis 
Világvárosban élő intelligens, jó-
megjelenésű fiatalember levelezne 
csinos, művelt úrileálnnyal. Jelige 
»Egyetértés.« 7847 

Sllyke, drága szivem. Anyuka ün-
nepek alatt Pesten. Találkozás a 
szokott időben a jégen. Az ünnepi 
programok sürgős megbeszélése 
miatt kérem, irjon röviden a 
»Színházi Élet«-hez ugyanerre a 
jeligére, vagy hívjon fel telefonon 
az irodában. Kézcsók. Béia. 
Mindig az volt a vágyam, hogy 
leendő élettársam előbb Írásban 
ismerjem meg. E célból levelez-
nék kedves, melegszívű pesti úri-
növel, aki szereti a vidéki életet. 
Zsánerem «• fekete. Lehet 25 évig. 
Kinevezett vidéki főtisztviselő, 85 
éves, kat., magas, szőke férfi va-
gyok, házam, rendes jövedelmem 
van. Meleg, de finomhangú leve-
leket várok: »Jó lenni vidéken« 
Jeligére,  
A közelgő tél kellemes sportjaira 
gondolva, mely jómegjelenésű, 
korrekt, Intelligens úriember aján-
laná fel barátságát középmagas, 
szőke úrileánynak, ki vidéken él, 
de télen Pesten lesz. Egyelőre le-
velezés útján jó barátság, később 
házasság lehetséges. »Jégkirály-
nő« Jeligére. 
»Magdus.« Üzenete boldoggá tett. 
Egyelőre van még néhány komoly 
okom, amiért neim jelentkezhetem 
kellő nyíltsággal. Néhány hétig 
szeretnék még inkognitóban ma-
radni. Adja meg a telefonszámot 
és pontos időt, hol és mikor hív-
hatom. Rövidesen személyesen Is 
megismerkedünk, ha magta is ügy 
akarja. Addig is keresztnevem 
»Miklós«. 
Lehet, hogy megbánom ezt a pár 
sort, de nem várhatok csodákra. 
Sokat csalódtam az emberekben, 
nemcsak szerelmet keresek, többre 
becsültöm a komoly megértért. 80 
éves, magas, barna, kat. leány va-

Íyok, magántisztviselő, nem szép, 
e művelt, Jómegjelenésű. Levelez, 

nék hozzámillő magános férfival, 
kl nemcsak szépséget, hanem jósá-
got 1« keres: »Esti sétapattner« 
jeligére. 
Angyal. Háromszor hívtam föl 
megadott időben, megadott saá-
mott. Mindannyiszor egy vérfa-
gyasztó férfihang jelentkezett. 
Nem esetem a haragos papa. Ad-
jon más telefonszámot, vagy »Lé-
sas türelmetlenség« jeligére Írja 
meg a napot, helyet és óráit, ami-
kor Ismét találkozhatunk. 
Jópajtást keres fiatal úrileány 80--
8fl-ig. »Együtt unatkoztunk« Jeli-
flétre. Házasság lehetséges. 7850 
Victoria I Mind ast a sok jót vi-
szottí kívánom. Megkaptam, köszö-
nöm. Figyeljen, nemsokára üjra 
irok. Ilus. 7852 
Két jómegjelenésű fiatalember ke-
res olyan hölgyet, aki tanulmányai-
ban segítené. »Házasság lehetsé-
ges« jeligére a kiadóhivatalba. 7NW 



AUát-fogtalkózá* 
Duschkau, most Winklet. Telefoni: 
1-221-86. Főváros legelőkelőbb 
háztartási alkaimaaMrtUuk közvetítő 
irodája. Szakácsnő, szobalány, 
miit/denes-f&z&nő stb. közvetítése. 
Budapest, VI., Andrássy-út 60., 
udvarban (60 éves cég), Winkler 
Adolf .vezetésével. 4617 

O k t a t á s 
Müvéiti művirágok készítését ott-
honában tanítom »Virág« jeligére. 
_ ^ 7858 
Hegedüművésznő, ki Zeneakadé-
mián tanárképzőt, Berlinben 
Fleschnél müvészk'élpzőt vtéígzet't, 
még néhány növendéket vállal, kí-
vánságra németnyelvű zeneoktatás. 
Telefon: 1-386-88. 7M.1 
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Orvos özvegye, Vajda Zsigmondné, 
Llpóí-körút 6.. kozmetikája elis-
merten elsőrangú. Tanitványkikép-
zés. Tel.: 1-270-75. 7471 
Gáog Nándorné kozmetikai intéze-
te: Aadrássy-út S3. Tanítványok 
kiképzése. Tel.: 1-191-26, 7281 
Royal-kozmotikábaa, Váci-utca 21. 
Tel.: 1-860-38., illatszertárt nyitot-
tunk, ahol mindenkinek az egyéni-
ségéihez »mixelünk« púdert, rouget, 
krémet, kölnit »tb. Dijmentes pró-
bamixelés. Látványosság. 10—18 
éráig Royal kozmetikában. 
Természetes feltűnő széppé keze-
lem felelősséggel 1—, 1.60-ért. Ro-
senfeld Sarolta arcspecialista-koz-
metikus. Ürzaé'bet-kördt 4. 7216 

ífcafoláfyia 
Madame Ninon psych ografológus, 
chiromantista, fizionomista anali-
zál, mindent megmond őt nyelven, 
naponta 4-től. Szentkirályi-utca. 3û. 
Tel.: 1-308-84. 6876 

Udsza&â - C i p é s z 
Acs József elsőrangú úriszabóság. 
Olcsó árak. Nagyme2ő-n. 37. Te-
lefon: 1—157—88. 6927 
Tembsl Mátyás angol úriszabó. 
Akácfa-utca 59. I. » a . 6643 
Ráoz. Wesselényi-utca 85. Angol 
úriszab óság, jutányos árak rész-
letre is. 7708 

Legmodernebb 
Elite-szalonban 
rássy-út 49. 

szabást, varrást 
tanuljon. And-

7280 
Tyrnauerné divatszalónjában. Er-
Mébet-körút 20., felsőruha, férfi-, 
nöi divatfehérnemü tökéletes sza-
bását éa varrását elsajátíthatja. 

ftöZsfopfiolá* 
Szakadt, égett, molyrágott ruhák, 
textilek elismert szakszerű, 'legtö-
kéletesebb láthatatlan művészi be-
szövése legolcsóbban: »Dressing«, 
VIII., Baross-utca 41., üzlet a kapu 
mellett. 970 

Megmentem kiégett, molyrágott, 
kikopott, elszakadt posztó-, szövet-, 
selyem-, vászonruháit műbeszövé* 
sel. Gyenes, Vilmos császár-út 50. 
Telefon: 1-191-87. 8706 
Legrégibb speciális mfltOmö mű-
hely ezelőtt 40 évig Kálvin-térea, 
most Üllői-út l. Magister. 7069 
Stemfelstedés »Ancsánál«, Akáofa-
utca 61., Király-utcánál, gyorsan, 
olcsón, jól. Kötöttáruk alakítása, 
Javítása. 962 

Kóatoetika 
Ráncok, zsfros bőrök speciális ke-
zelése Mme Szeizing kozmetikájá-
ban. Budapest, Régiposta-u. 12. 
Külföldieknek gyors és jutányos 
kiképzése. 7601 
VfiGLEGCS s z ő r t e l e n í t és ben 
ssemölcsirtásban, tartósszépitésben, 
ránickesselésben Lórándné elektro-
kosmetika, AndrAssy-út 61. utol-
érhetetlen. Tanltványkiképtéa. Te-
lefon: 1-204-68, 7215 
Szemdioafik, bajszálak, szeplők, 
szépséghibák eltávolítása garan 
ciával. Tanitványkiképzés. Ko-
vács kozmetika, Teréz-körút l/c. 
Telefon: 1-262-00. 7290 
Akar szép, fiatal lenni? Keresse 
fel modern kozmetikámat. Király 
ntca 33. 7148 
»Déva« szőrtelenítő krém teljesen 
elmulasztja a szőröket. Kozmetikai 
különlegességek. Hungária közép-
körút 116. földszint 2., Thököiy-út 
nveHett. 7625 
Diplomás masszirozónőnél gyógy-
masszázs, tyúkszemvágás. Csen-
gery-utca 80. földszint 1. 628« 

- íuek 
JAZZ-ZONOORA, TANGO-
HARMONIKA oktatás elismert 
pedagógusnál mérsékelt tandíj-
ért. Pintér Alice, V., Személy-
nök-u. 16. Tel.: 1-258-89. 7268 

Si-, túra-, korcsolya- és orthopftd-
cipőt készit garantált minőségben,: 
Jakobovits cipészmester, Wesse-
lényi-utca 86. 4889 

Énekoktatás, olasz módszer. Nép-
színiház-utca 28. Értekezés szerda 

u. 6—8. 7706 
VßRTES államilag engedélye-
zett JAZZ-ZONGORATANFO-
LT AM. VI., Jókai-utca 16. 
Mérsékelt tandíj. 7251 

Kottanélküli leggyorsabb kíséret-
szerkesztéses zongoraoktatás fel-
nőtteknek garanciával. Magyar 
nóták, táncslágerek. SzUcsné, 
Damjanich-utca 54. 7388 

UauQsc&ec 
Blölegnélküli legcsekélyebb rész-
letre külföldi zongorák, pianlnók 
600 pengőtől: Fenyőné zongorater-
mében, Erzsébet-körút buszonhat. 
Legolcsóbb zongorabérlet. 8061 
HEGEDŰ, viola, cselló (részletfize-
tésre is. Tdth hangversenyhegedü-
ké sízi tő mesternél, Budapest, IV., 
Kossuth Ldjos-utca 8. József főher-
cég udvarj szállítója 
ZONGORÁK NÉGYSZÁZ pengő-
től, havi húszpengős részletek-
ben is. Rákóczi-út ötven. Zongora-
terem, Erzsébet-körút sarok. 1804 

Tangóharmonika 
tU) P-től. Jazz-
hangszerek, mes-
terhegedük és min-
den hangszer, "va-
lamint rádiók, gra-
mofónok és az új 

h a n g i r a f o r g ó k dsgválasztéko-
ßabb raktára. H illetetten ül olcsó 
árak. Árjegyzék ingyen, ha közli, 
bogy mi érdekli. Részletfizetés! 
Sternberg magyar királyi udvari 
hangszergyár, Rákóczi-út 60. 5988 

Jládié - Çccut&fôt* 
Tánclemezek új állapotban. Poly-
dor-Brunswiok P 2.80. Használtak 
80 fillértől. Lemezcsere Központi 
Gépraktárban. Rákóczi-út 80., ud-
varban. Árjegyzék díjtalan 5997 

HôwfV 
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Könyveket, könyvtárakat vásárol 
Keleti könyvkereskedő. VI., Le-
hel-utca l/c. Levél h ivásra felke-
rrewm 6898 

50 éves cég 
Telefonhívó : Aut 1-880-39. 

Matza J. é s Fia fűző-, melltartó-
és hastartóspecialista. Budapest, IV, 
Apponyl-tér 6. (Párisi udvar) 7094 

JCakAecutdeal* 
Braun László kárpitos és diszitő 
müipari vállalat, V.. Tátra-u. 20/b. 
Tel.: 1-129-00. 6791 

Á Q Y N E M Ü R E 
F E H É R N E M Ű R E 
A R A N Y E Q Y P T 7209 

Régi bútorait modernizálom, átala-
kítom, fényelem : Srenker műbútor-
asztalos, Magyar-utca 7. Telefon.: 
1-869-78. I 
Régi bútorait modernizálom, fé-
nyezem. — Díjtalan árajánlat. 
Schmidthauer műbútorasztalos, 
Damjanich-utoa 47. 7078 

BáÍ<>cszáltítÁs 
Bútorszállítást, beraktározást, vám-
kezelést, csomagolást felelősséggel 
vállal: Ringwald bútorszállitó. Te-
réz-körút l /a. Tel.: 1-223-88. Ala-
pítva: 1892. 7384 

Szőnyegantikvárium. Legol-
csóbb mindenféle perzsa, gyap-
júszőnyegekben. Javitás, tisz-
títás, vétel, csere. Ráday-utca 
egy. Telefon.: 1—876—80. W 1 

Szőnyegjavítást, tisztitá&t, fes-
tést művésziesen vállal laká-
son is: Goldmann Margit, 
VIII., Erdélyi-utca 12. Telefon-
hivó: 1-876-64. Legjobb referen-
ciák. 5934 

Paplanokat kis gyártási hibával 
karácsonyig rendkívül olcsón áru-
sítunk. EHt-paplan. Baross-u. 61 és 
Üllői-út 54. sz. Telefon : 1-305-86. 

Csittácok 
STILÜS-CSILLAROK 

túlnyomórészt előkelő csillárgyár 
fttvé'tcléhői. Vilmos csá*zár-út 84, 

S ^ g Csillárgyár, Dob-utca 42. S* Mária Terézia Uvegcsil-
Q>lárok, styl és modern 

cnillárok. Î4S1 
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Legújabb GOBAT Albumok: 
Spanyolország P 5.92 
Oroszország P 8.24 
Monaco P —.72 
San Marta o P 1.86 

Kiadó: Bátort, IT., Városház-utca 
14. Kapható minden szaküzletben. 

4784 
Tömegbélyeget veszek. Werner, 
Budapest, Károlykörút 10. Valódi 
megszállás kapható. 6982 
Havi 4 pengőért szállítok 16 hó-
napban négyezeríéde európai bélye-
get. Havanként kétszázötvenet. 
Szöllinger Sándor, Peatszontlőrtoc. 
ötezer mosott magyar bélyegért 
tizenöt Michelmárkát ad: Biró 
bélyegboltja, Budapest, József-
körtit 9. _ _ _ _ _ 

Penziók 
JELMAGYARÁZAT : Központi fú-
téi: K, hideg-meleg folyó viz: HU, 
Szobák száma: 8z.  

FŐBB ÚTVONALAK 
Centrum penzió, Budapest, Vil-
mos császár-út 22. Tel.: 1-188-08. 
Kellemes szobák, kitund ellátás-
sal már 4 pengőtől. 6921 
Fővárosi Penzió, Erzsébet-kőrút 27. 
T. 1-448-98, modern, kényelmes csa-
ládi otthon. Elsőrendű házi és dió-
tás konyha. 7610 
Opera Penzió, kényelme» úri ott-
hon, Dalszínház-utca 8. Telefon: 
1-286-81. 740« 
Rudolf-penzió, V., Rudolf-tér S. 
Tel.: 1-181-08. Dunaparton, Margit-
szigetnél, Összkomfort, elsőrangú 
konyha. KHM, szobák száma 8. 

Keresek «erét mindéin országgal, 
csak új kiadásokért adok német * 
Zeppelin-, télisegély- és emlék- * 
bélyeget. Légiposta frankirozást, 
első küldeményt kér: Alfred Grund-
stein, Hamburg 1, Lindenartrasse 73 
Németország. 7826 

Accuip é s i k s z é t 
Fogaranyat, ékszert tés tört ara-
nyat legmagasabb áron vesz fel-
dolgozásra : Winter nemesfémipar! 
laboratórium, Király-utca 1. I. 7. 

1778 
Zálogcéduiát, aranyat, ezüstöt, bri-
liánsékszert, perzsaszőnyeget, Író-
gépet legdrágábban veszek, Baross 
ékszerház, Baross-utca 83. Telefo-
náljon: 1-347-70. 6964 
Briliáns ékszert, perzsaszőnyeget, 
ruhákat, zálogcédulát legdrágábban 
veszek. Jézsef-körút 58« Telefonál-
jon: 3-386-90. 

iMtotfityty 
Pénzhez juthat, záilegoédűlákért 
mindenről, férfiruhákért, fehérne-
műkért, perzsaszőnyegekért legtöb-
bet fizet: Nutovits, Népszinház-u. 
hnazonhat. Tel.: 1-414-87. 6005 
Zálogjegyeket mindenről, lejártat, 
kért árverésből visszamaradtat. ve-
szek. IX., Lónyay-utca 36., Som-
mer. 

WlûçâMtyQUtùzi 

Walter nyugalmazott detektivföfel-
tlgyelö közismert sikereit legmo-
dernebb technika, lelkiismeretes-
ség eredményezi. Telefon: 18-30-49. 
Váci-utca 4l/a. 
Dr. Kiss Károly v. rendőrfelügyelő, 
Rákéczii-út 53. Tel.: 1-461-86. Bi-
zalmas nyomozások, feltünésnélküli 
megfigyelések. 5226 
Dr. Gál Jenő nyugalmazott állam-
rendörségl felügyelő: Kossuth La-
jos-utca 4. Tel.: 18-80-80. 8748 
MENTOR magánnyomozó. Buda-
pest-Wien. KRITZLER többszörö-
sen kitüntetett nyugalmazott detek-
tivfőfelügyelö vezetésével. Buda-
pest, Apponyi-tér 4. Tel.t 18-80-01. 
Wien: Geyschlägergasse 2. Tel.: 
U. 869-81. 4212 
Chabada, Teréz-kBrút 04. Telefon: 
12-05-35. Nyugatinál. 4048 
Dr. J&nda Miklós, feróz-körút 33. 
Tel.t 1-139- 7586 

Uránia Penzió, V., Sas-utca 37. 
Tel.: l-4Ctt-07. KHM, stoobák szá-
ma 10. 6684 

HA BUDAPESTEN is dri ott-
honában akar lakni, a 

FBSZEK PENZIÓBA* 
szálljon meg. Szobái, kosztja 
minden igényt kielégítenek és 
meglepően olcsó. 

KAROL Y-KÖRUT 34. 
Telefon: 18-94-40. M0 

B H D A 
Rózsa Penzió, II., Tapolosányi-út 
6. Telefon: 1-622-00. H, szobák szá-
ma 8. 6674 
Lánohid Penzió, n . , Pala-utca il/a. 
Tel.: 3-666-60. Központi fűtés, hi-
deg, meleg viz. 7898 

S z ó b a - l a k á s - e t t á t á s 
Berlin-szállodában központifűtéses, 
folyóvize* szobák kettő pengőtől. 
Révay-utca 24. Tel.: 1-219-05. Für-
dőszobás appartemontek. 4844 
Vidékieknek, külföldieknek úri 
otthon napokra is: Erzsébet-körút 
2. III, lia. (Emke-épûlet). T. i-829-OQ. 

f i z e Ü v e n d i g , 
Bakonyba Jöjjön üdülni, sportolni. 
Téli sportok. »(tanfolyam, ugró-
sánc, bőséges ellátás. Bruck, Zire, 
Prospektus. 783» 

1 / t y p e s 
Sziámi macsk&kölykök, fajtisztáik, 
eladtok. Dormándi, Mléexáros-u. 12. 
TeHeifOn: 1-556-02. 7866 
Szobafestő, másoló: Léderer Gyula, 
VII., Dam jani ch-utca 6. Telefon: 
1-541-91. 6952 
Amatőr Fotóalbumok nagy vá-
lasztékban raktáron, olcsón kap-
hatók Mindéi albumgyártónál, Bu-
dapest, Sziv-utca 39/b. Telefon: 
1-271-46. Eladás kicsinyben is. 

ÖtSklaU&s 
Biztosítsa tőkéjét értékállóén! Ma-
gas jövedelmezőség! Vegyen örök-
lakást Horthy Mfklós-út 75. szám 
alatt! Délkelet fekvés. 25 éves adó-
mentesuréig! »Budapesti frpitő Szö-
vetkezet,« Káder-utca 20. Telefon: 
1-258-38. 7864 

«uhâiUta&aG í^rrWy W^W w^ru WW W 

Budai 
kutyaíOrdő 

Förösztés, nyírás, 
fertőtlenítés 

PBN8IO-IDOM1TAS 

szakszerű trímmelés 
DrótszőrO foxik, skóttérrlerek, aire* 
dale-terríerek. tacskók és sealyham 

terrierek e ladók. 
I., Margit-kőrút 56. Tel.: 1.527-61 

Belvárosi kutyafürdő 
IV., Václ-u. 11/b. (Bejárat Arany-
kéz-u. 1.) T.: 1-809-08. Trímmelés, 
nyírás, fürösztós. Fajkutyaeladás. 

»Divatkutyák«, luxusebek, pat-
kányfogók. haszonebek megren-
delése (válaszbélyeg), párosítása: 
Központi Állatorvosi Rendelő, Vil-
mos császár-út 65. Tel.: 1-245-96. 
Unger kutyasport kutyafelszerelés, 
kutyatakaró angro és detetil eladá-
sa: Kossuth Lajos-utca 8. 7481 

Kutyakozmetika 
(Gróf) Vád-utca 44. megnyílt: 
Trímmelés, fürösztéa. Fajkutyák 
állandóan kaphatók. 7609 

Tartós, kiadós, olcsó 
kutyaelet fe l 

Fáoán* é s baromfl-erőtakarmányok 
WIRKER erőtakarmányraktár 

Qyorskocsi-utoa 2 2 . T. 16 -68-74 

Doggkölyök, gyönyörű, pedigrés, 
óriás elsődüjas szülőktől, eladó. 
Lőwy Lajos, Kapuvár. 7848 

Törperattler és Pekiniézer kölyök-
kutyák eladtók. Sztnyei Merse-utca 
18r főldisa. 10. Jungné. 7849 

T e * y é s z t i U 
AIRBDALB TERRIER 

Kölykök kaphatók, legszebb kará-
csonyi ajándék. Dr. Bagyó János-
né, II., Aranka-Utca 8. Telefon: 
1-5212-05. 7746 

FOXTERRIER (DRÚTSZÖRŰ) 
Horváth Lajosnê. »Rékarém« ter-
rier kennel, Budapest, I., Attila* 
utca 81. s2. 6619 

SKOTTERRIBR 
Horváth Lajoané, »Rókarém« ter-
rier kennel, Budapest, I., Attila-
utoa 81. sa. 6619 

Spod-Autó 
Nyugati jégpálya megnyílt: Kato-
na Jóesef-utca és Visegrádi-utca 
sarok. Bérletjegy 10.— pengő. 7778 

Karosszérfaépités, javítás, autófé-
nyezés legolcsóbban: Boross, IX., 
Eritel-utca 17. (Kálvin-tér mellett.) 

4672 
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KEDVEZMENYE5 

I S I ALKALMAK 
Újévi vásárlásainál 

A B L A K F Ü G G Ö N Y 
140 széles gittec tüll métere P 1.90, 
6% engedmény. Weisz Mariska, 
V., Lipót-kőrút 22 6445 

A J Á N D É K T Á R G Y A K 
Modern ékszerek, díszműáruk: 
Arkanzu, a disztingvált ajándé-
kok háza, Budapest, IV., Váoi-
utca 20. 6% engedmény. 6074 

A N T I K T A B G Y A K 
Magyar őtvősékszerek, «aiát készít-
mény. Ezüst- és aranyárilban magy 
válaszfék. Billig N. L., Kossuth 
Lajos-utca 8. 5—10% engedmény. 

Á O T T O L L 
Agytoll, pehelypaplan és ágy-
nemű. Higiénikus ágytoll gőztisz-
títás villan y erőre. Kahm Irén. IX., 
üllői-út 21. Tel.: a-865-69. 5% en-
gedmény. 6447 

B A B Y K E L B N G Y E K 
ruhák ée cipők legnagyobb válasz-
tékban: Székely Jenő cégnél, Petőfi 
Sándor-utca \ és Váci-u 7. 5% eng. 
Kérem dús választékú .raktárara 
megtekintését. Bébi-kelengyékben 
is, vételkényszer nélkül. Várad! 
speciá/tis fehérnemükészitő. IV., 
Hajé-u. 10. félemelet 1/b, főlépcső, 
Belváros. Telefon: l-»29-42. 5% 

7369 
B I J O U T E R I E 

A Markasit bijouteria új üzletében 
modern ékszermásolatok, ajándék-
tárgyak, kerámiák olcsón kapha-
tók. Tartós gyöngyfűzések spec, 
fonálra meg is várhatók. Marka-
sit bijouterie. Egyetem-utca 11., 
10% engedmény. 

B O B - B Ü H A Z A T 
Készen vagy mérték után bőr-
kabát specialista Back Emil 
bőrruházat! üzem, Rákóczl-út 
66. I. emelet. Telefon: 1-862-71. 
6% ejng. 

B Ő R D Í S Z M Ű 
Alpár Ernő bördiszmüvesszaiónja, 
IV., Apponyl-tór 4. sz. félemelet. 
Terét körűt 4. és Baross tér 12. 
5% engedmény. 8920 

B O B O N D 
Elsőrendű használt és új bőrőn-
dők, neszeszerek, szekrénykoffe-
rek óriási választékban. Csere, 
vétel, eladás. Weil, VIII., Népssin-
ház-utca 28. Telefon: >1-443-08. 
8% engedmény. 7102 
Hoffmann bőrőndös, Károly-körút 
4., Kossuth Lajos-utca mellett. Te-
lefon! 1-896-fl'i. Női táskák, úti bő-
röndök, neeessairek, aktatáskák, 
6% engedmény. 7061 

Éârôndttte ém ké* l tA«kák. 
Jó anyagból legmodernebb for 
mákban a készitőnél: Fried Manó, 
Erzsébet-kőrút 7. 8% engedmény! 
Telefons l—87»-0ö. 6200 

vegye igénybe az oldal balsarkában levő szelvényt! 
E S E R N Y Ő 

»Turul« Esernyő Osem. Készít, ja-
vít, áthúz. IX., Ráday-utca 3., 
VIII., Üllői-út 46-, XI., Horthy 

Modelltáskák dús választékban, 
Üngár Imre bőrdíszműves, finom-
Arukészttő. Kizárólag: tV., Petőfi 
Sándor-utca 6. félemelet. Belvár »sl 
Színház-épület. Tela 1-880-84. Ja-
vítást, montlrozást vállalok. 6V* 
engedmény. . «814 
RetikÜl, pénztárca, bőrönd, 01-
brlch L., Teréz-ibörút 8. 6% enged-
mény. 77<U 

Krén László bürdlsaanüáiu- téla <b(í-
röndk^szttö, Budapest, IV., Kos-
suth Lajcw-ubca 7. (az udvarban). 
6% eugedmény. 71&2 
Weil Sándor, IV., Kossuth Lajos-
utca 3. (udvarban). Tel.: 1-860-28. 
Saját ktészitményű böröndők. reti-
külök, pénztárcák legolcsóbban a 
készítőméi. 6% engedmény. 6295 

B O T O R 
Streioher Royal bútor kft.: VIII., 
Baross-utca 34. 6% engedmény! 
Részt, fiz, kedvezmény. 6070 
Bútoráruink szépek, olcsók, jók: 
Hazai Bútoripar Áruház, Kertész-
utca 2. 5% engedmény. 7670 

O I P O 
Faragé cipőkülőnlegességek. Â 
mindenkori legújabb modellek. 
Erzsébet-kőrút 12. 6% engedmény. 
Domonkos cipő fogalom, megbíz-
ható, jó. Teréz-körút 27. Hó- és 
sárcipők nagy választékban. 6% 
eng. ' ' 
Simonyai cipftszalón, Kammer-
mayer Károly-utca 10. Mérték 
után is. 6% engedmény. 7642 
Grönhut cipőkülőnlegességek árai 
elismertek. Belvárosi nivó. Teréz-
kőrút 6. 6% engedmény. 7614 
Cipő, Preisach, Krisztina-tér 3. Te-
lefon: 1-580-98. 6% engedmény. 
Oipőt készen és mérték után jól 
vásárolhat Gyöngyi cipőláiruházban, 
IX.. ttllől-út 59. 6% engedmény. 
Darling oipősuüéa, Kamermayer 
Károly-utca 2. Tel.: 1-888-67. Cipő-
külőnlegességek. Divatclpők mér-
ték szerint. 6% engedmény. 6670 
Vera-olpők, Budapest, IV., Kossuth 
Lajos-u. 11. Telefonszám: 1-848-67. 
5% engedmény. 6971 
Sportcipő-különlegességek: Rónai 
Istvátn, Irányi-u. ft. Tel.: 1-870-91. 

7848 
C S I L L Á R 

Vészi László, IV., Irámyi-u. 13. 
Telefon: 1-871-58. 5% eng. 7809 

D R O G É R I A 
Irgang Drogéria, Budapest, IV., 
Egyetem-utca 11. szám. T. 1-884-61. 
Márkás cikk klvévie 6% eng. 
Spányi drogéria, Budapest. VIII., 
József-kőrút 83. Tel. 1-844-23. 5% 
engedmény a márkás cikkek kivé-
telével. 7717 

É K S Z E R 
Garzó Gyula, Budaipest. IV., Veres 
PiSUroé-utea 4. 6% engedmény. 7844 

EGÉSZSÉGÜGYI CIKKEK 
t Keleti J. t Budapest. IV., Petőfi 
8ándor-utoa 17. Tel.: 18-80-18. Láh-
bygienial service, gumiharisnya, 
cipő-, lúdtalphetét, gép-pedicüre. 
5% engedmény. 6087 

E L Ő N Y O M D A 
Kézimunkatervező és készítő. Rajz 
műterem, elönyomda. Kelengye- é« 
monogramhimzés. Függöny montí-
rozások. Gottlieb Gyula iparmü-

I véss. Budapest, IV., Régiposta -
I utoa 7—«. Tel.: 1-811-28. 6% enged-
I mény. 6887 

Miklós-út 8. 
gedmény. 

Tel.: 1-888-19. . en-
6945 

F E H É R N E M Ű 
Clara iparművészet, pizsama, 
bahykelengye, függöny, ágyterítő. 
VI., Andrássy-út 18. 6% enged-
mény. 7541 

F É R F I F E H B R N E M Ű 
»Elegance« speciális angol férfi-
fefaétrnemükészitö, Schleifer László, 
IV., Iráayi-u. 25. Tel.: 8-866-24. 5% 
enigedmiény. 7811 

F É R F I R U H A 
Legszebb, legjobb, legolcsóbb férfi-
ruhák készen és mérték szerint: 
Platsohek Vilmos férfiszabó, Buda-
pest. Károly-körút (Központi város-
báz). 10% engedmény. 6148 

F O G Á S Z Á T 
Trautmann Jenő fogorv oslási mű-
terme. VI., Nagymező-u. 41. II. 8. 
Tel 12-81-01. 10% engedmény. 
Műfogat, fagtőmést P 3.—. Róna L. 
fogászati műterem, Baross-utca 98. 
10% engedmény. 7529 
Szájpadlásnélküll müfogak. Balogh 
Rezső fogászati műterem, Baross-
utca 77. 10% engedmény. 7584 

F Ü G G Ö N Y 
Hoepfneraé és Társa csipkék, fá-
tyolok, női divatcikkek, bútor-
krelonok, függőnyanyagofc. IV., 
Haris-köz 2. 1-878-08. 5% eng. 
Az örökélet», törv. védett Klöpli-
függöny és ágyterítő készítője: 
Klöpli-függőnyház, VII., Király-
utca 47. 5% eng. . 

F Ü G G Ö N Y T A R T O 
Függ&nytartót minden szinben és 
kivitelben: Vinoze József kere-
tezözőitzem: Királyutca 53. Tele-
fon: 1-350-34. .Ve engedmény. 7!«9 
F Ű Z Ő E S M E L L T A R T Ó 

Legkiválóbb szabású gumibetétei 
melltartó P 1.68. Székely . Jenő, 
Petőfi Sándor-u. 9. 5% eJigedméiiy. 
Perényiné Vermes Aranka mell-
és vállfüzökészitő szaküzlete, di-
vatfüzók készen és méret szerint: 
IV., Haris-köz 8. 5% engedm. 6844 
Fried Márk, VI., 
Telefon: 1-268-60. 
és kesztyűkészítő, 

Király-utca 6. 
fűző- meiltartó-
6% engedmény. 

.Lady« füzőszalón, IV., Kigyó-utca 
4—6. I. em. 10. 5% engedmény.. 
Wallensteinné párizsi füzőkülőnle-
gességek új helyisége! Váci-utca 
28.. bejárat Párisi-utca 1. 6% en-
gedmény. 8 4 4 8 

»Tery« fűzőszalónban: Margit-kőr-
út 13. Tel.: 1-578-28. Múzeum-kőrút 
27. Tel.: 1-866-78. Horthy Mlklós-út 
18. Fűző-, melltartó- és kesztyű-
id iHilnlecT^éirpk. Ensr. 5— 

KEDVEZMÉNYES VÁSÁR-
LÁSI SZELVÉNY 

(Örvényes január 1—7-ír) 
Ezon szelvény felmutatója B 
rovatban szereplő cégeknél • 
hirtletésekban közöl» kedvez-

ményt kapja. 



M Ű Ü T V Ö S 
Broncigy Rezső müötvfts ás éksze-
rész, IV., Váci-utoa 10. (udvar-
ban). Specialista eredeti magyar 
ötvösmunkában, antik és modern 
ékszerekben. 5% engedmény, 6817 
5% engedmény. 7707 
M Ü R E Q I S f i Q - S Z Ö N T E Q 
Keleti és perzsa szőnyegek, antik 
bútorok, műtárgyak, Antikart Bt. 
IV., Pilvax-köz (Vároaház-u. 14.). 
Az előirt árakból 6% engedmény. 

F Ő Z Ő fiS M E L L T A R T Ó ! 
Gaby modern- és gyúgyfüzöszalón : 
Váci-utca Ufb. Tel.: 1-874-18. 5% 
engedmény, 7596 
»MÄDY« füzőszalón, gumlfüzők, 
melltartók, gumiharisnyáik, Váci-
utoa 10. Telefonhívó: l-870-ôi, 5% 
fliped métiy. 7835 

H A R I S ~N Y~A 
Harisnya, kesztyű. kötöttáruk: 
Fáth, Ferenciek-tere 2, Telefon: 
18-36-48, 5% engedmény. 6073 

Heilig-haritnya, kesztyű, Ilnom 
kötöttáru: Rákóczi-üt 26. 6% en. 
gedmény. 6081 

Sikk harisnya és nőinadrág kü-
lönlegességek (IV., Hajó-u. 13—14) 
Belváros. 5% engedmény. 7796  
Hirschler harisnya-, kesztyükülőn-
iegességek, selyemíehérneműek. 
Llpót-kOrút 23. Telefon: lí-03-70. 
a% engedmény. 6720 
»Ideal« harisnya-, kesztyű- és fe-
h érne mÜ-szak üzlet. Teréz-körút 48. 
Tel.: 1-293-03. 6% engedmény. 7683  
Schneider, IV., Bégipósta-u. 112. 
(Jri-nőidlvat, téli 'áruk. 5% eng. 

7810 
H A Z T A R T A S I A R U 

Lengyel Gézáné festék-, háztartási 
és piperecikkek, IV., Régiposta-u. 
7—9. Telefon: 1-888-87. 5% enged-
mény szieszáru kivételével. 7789 
Kátai"józsef, Budapest, VII., Ki-
rály-u. 5. Konyhabútor, edények, 
evőeszközök. 0% engedmény. 7813 

INTEZETI FORMARUHAK 
Iskolaruhák, intézeti formaruhák, 
legújabb divatú bakfis és gyer-
mekruhák, előnyös áron, nagy 
választékban. 5 százalék engedm. 
Streislngeir Andomé. Václ-u. 9. 

I L L A T S Z E R T A R 
Nik a Jenő Illatszer, háztartási és 
egészségügyi cikkek: IV., Irányd-
utca 21. 5% engedmény. 
Zoltán illatszertár, Ráday-utca 33., 
bel- és külföldi pipere- és háítar-
tási cikkek, 5 százalék eng, már-
kia cikkek kivételével. Parcol-ké-
szitmények. IX. ker,. lerakata. 
Illatszerek, kozmetikai és pipere-
cikkek, Adria illatszertár, VIII., 
Rákótozi-út 41. Telefonszám: 
1-307-50. 5% élig. 7718 
Marina illatszertár és piperecik-
kek. Jfesef-körút 16. 5% enged-
mény. 7595 
Benkő finom háztartási és illat-
szerkülőniegességek, VII., Király-
utca 79. Tel.: 1-370-47. 10% enged-
mény márkás cikkek kivéteLével. 

7708 
Siklós illat szer tárak: VIII., Sán-
dor-u. 23/a; VIII., Józ«ef-u. 7, 
5% engedmény. T808 
Hankus parfümériáiban, Kecske-
méti-utca 5., a? feszes kozmetikai 
cikkek Hagy választékban 10% en-
gcdiméimyed, a márkás áruk kivé-
telével. 7709 

K E S Z T Y Ű 
Adler K&roly kesztyűs, Budapest, 
IV., Szervita-tér 5. Tel.: 1-821-18. 
5% engedmény. 6876 
Tarján Endréné »Corso« kesztyű-, 
harisnyaboltja: Váci-utca 11b, az 
udvarban. 6% engedmény. 7372 
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Poilák Lipót kesítyiknester, alapí-
tási év t.903. Kizáróilag saját ké-
szítmény. Vilmos császár-út 15. 
5% engedmény. 7707 

K É Z I M U N K A 
Ágoston ég Pucher női kézimunka 
és himzőkellékek üzlet. IV., Haris-
bazár 6. 5% engedmény. 
Szönyegalapok és fonalak, kész 
függöny, függönyanyagok, asztal-
terítők: Szekeres, Rákóczi-út 63. 
10% engedmény. __ 6082 
Kézimunka pulóvereket hozott 
anyagból is mérték szerint -válla-
lunk. HarisnyaszemJelszedés. 5% 
engedimiéiny. Magister, Üllői-út 1. 

. 7658 
Blumenthal Oszkárné és Társa, ke-
lengye, (fehérnemű, vászon- és da-
rn aszítáruk, Budapest. VTI, Klrály-
utca 41. Telefon: 3-78-75. 7772 
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, Ki-
rály-u, 78. Király Színházzal szetm-
ben. 5% engedmény. 7826 

K O Z M E T I K A 
»Silan« kozmetikai intézet. Veres 
Pálné-u. 12. félemelet 3. 10% en-
gedménye 7619 
•Aida« kozmetika. Telefon: 3-321-15. 
Károly-körút 5. C-léposő, III. em. 
7. a—10% engedmény. 7512 
Tranger kozmetika, IV.. Fercnciek-
tere 4. I. 4. Telefon: 1-832-77. 10% 
engedmény. 7571 
Arcápolás, esti kikészítés, sze-
mölcsirtás, Langer Lívia, Vilmos 
császár út 61. 10% engedmény.  
»Miroir« koametikai intézet, IV., 
Párizsi-u. 2. Egyéni szépségápolás, 
bérletrendszer. Tanítványok kíkiép-
Z'ése. 10% emgedmiémy. 7532 
Arcápolás, szemölesirtás, hajszál-
irtás garanciával. Tolnai kozme-
tika, Vti rö s mart y -u tc a 5. 10% en» 
gedmény. 5635 

K Ö T Ö T T A R U 
Trivieo kötött rubaktilőnlegessé-
gek, Budapest, IV., Hajó-u .12—1*. 
Tel.: 1-807-19. 5% engedmény. 6815  
Mary Kőtöüzem, Saját készitmé-
nyü kötöttruha, pulóver stb., ere-
deti bécsi modellek. IV., Régi 
posta-utca 17., váciutcai sarokház. 
Tel.: 1-839-08. 5% engedmény. 6872 
Lipótvárosban finom kötöttáru, 
fehérnemű, pongyola, harisnya: 
Freudnál, V.. Lipót-körút 11. 5% 
engedmény. 6842 
Kézimunka, pullover,1 • ágykabát 
mérték szerint készül Magister, 
Üllői-út 1. 5% engedmény. 7658 

L A K A S R E R E N D E Z ö 
Szűcs A. kárpitosmester, lakásbe-
rendezö, Semmehveis-u. 17. Tele-
fón: 1-892-88. 40 éves cég. Speciá-
lis bőrbútorkészités. javítás, fes-
tés. 5% engedmény. 7050 

MENYASSZONYI KELENGYE 
Mössmer József Fial, v Budapest, 
IV., Váci-utca 1. Női, férfi, gyer-
mek és csecsemő fehérneműek. 
Ágynemű, asztalnemű, menyasszo-
nyi kelengye. Telefon: 1-881-32. 
ö% engedmény. 7082 

Schwaroz régiségkereskedő, Déb-
uta» 1. Telefon: 1-415-68. Antik 
bútorok, bronzok, por celláitok, iké-
pek vételie-eladása. 5% eng. 7805 

M Ű V I R Á G , D I S Z T Ö L L 
Szekulesz R. volt üzletvezetője: 
Sándor László művirág- és disz-
tollgyár, IV., Hajó-utca 1—10. (Bel-
város), az udvarban. Tel.: 1-894-84. 
10% engedmény. _ »^80 

MENYASSZONYI KELENGYE 
Kelengye karácsonyra a legszebb 
ajándék. Blumenthal, Király-u. 41. 

N Ő I D I V A T 
Női kabátok és ruhák: Radó Ala-
dár, V-, Bécsi-u. 6. Eng. 5% 6614 
Lipcsei Vilmos. Budapest, IV., Ap-
ponyl-tér 4. 5% engedmény. 6072  
Bon Marché divatszalon, cégtulaj-
donos: Jokel Margit, Váci-utca 
11/b. engedmény, 7504 

N Ö I F E H É R N E M Ű 
Strausz, IV., Kristóf-tér 6. Tel.: 

11-814-82. Állandó nagy raktár vá-
szon, damasztáruk, törülközők és 
zsebkendőkben. Kelengyeköltség -
vetés díjtalan. 5% engedmény. 7000 

N ö l S Z A B Ó 
Tegyen próbát Fodorné divasza-
lonjában. Vilmos császár-út 24. Te-
leifon: 1-33-75. 5% eng. 7632 

N Ö I D I V A T C I K K E K 
Nőikalap, sálak, művirág, dísztoll: 
Kőszegi H., Budapest. IV.. Appo-
nyi-tér 5. Tel.: 1-881-33. 5% eng.  
Ruhadíszek, sálak, Övek. gyön-
gyök. gombok: Flesch és Fischer, 
IV.. Deák Ferenc-utca 17. 5% eng.  
Albacháry ég Korai. gomb. csatt, 
rövidárú, divatárú. V„ Deák-tér l . 
5% engedmény. 7710 

N Ö I K A L A P 
Vafi kalapház. IV., Párisi-utca 1.. 
női kalapkülönlegességei árban, 
minőségben utólérhetetlenek. 5% 
engedmény. 7229 
Révészné. női ka'apkillönlegessé-
gek. Budapest. IV., Petőfi Sán-
dor-Utca 7. (Bejárat Pílvax-kö«.) 
Tel.: 1-890-81. 5% engedmény. 7031 

O P T I K A - F O T O 
Fehér optika-, Iáiszer- és fényké-
pészeti szaküzlet. Múzeum-kőrút 2. 
Tel.: 1-421-81. Engedmény 5%, 7633 
Libái és März optlkus-fotószakiiz-
let és műhely, VI.. Teréz-kőrút 54 
Tel.: 1-21)9-58, 10% engedmény. 
L. Door L., Petflti Sándor-utca 7., 
bejárat a Pilvax-közben. 5% enged 

Rózsika nőikalap és rubamodellek. 
Ruhámodellek P 50-től, kalapalta-
kítás P 2-től. IV., Kigyó-utca 4 - 6 . 
félemelet. 5% engedmény. 7543  
Bichler, Budapest. VII.. Király-u. 
23. Tánc- és délutáni ruhák, hiú-
zok, aljak, pongyolák, télikabátok, 
5% engedmény, 7804 



Ó R A 
Harpy Araold a Jó órák művese 
Petőfi Sándor-utca 17. Svájci óra-
különlegességek raktára. »—5% en-
gedmény. 6405 

Dr. Weiner LajosnlÔ, VII., KiráJy-
utca 81. Bundák, szőrmék, alakitá-
sok, javitások. 5% engedmény. 

Adler és Gasztonyi képesített 
szűcsmesterek. IV., Váel-u. 28. 
Tel.; 1-888-0«. 5% engedmény. 

Pajor Lászlé, IV., Régiposta-u. 18. 
(Petőfi Sándor-uteai sarokház.) 
Szűcs és szőrmeáruk. Alakítások. 
Javitások. Megóvás. Tel.: 1-886-58. 
5% engedmény. 6878 

Czikó szücsszalón, Városház-u. 6. 
Tel.: 1-895-24, Szőrmebundák. Át-
alakitáfe. Javítás. 8—5% eng, 7511 
Kaposi István szőrme és bunda-
különlegességek, szőrmefesiés. ja-
vítás. Pári*l-u. 5. Tel.: 1-875-10. 
8—5% engedmény. 7568 

Heller úriszabó: Budapest, Rá-
kóczi-út 13. 5% engedmény. 6076 
Ferencz Ernő angol tlriszabésága, 
Erzsébet-körút 17. 5% engedmény. 

6843 
Preoiz órajavitás, IV., Haris-köz 8. 
Handverker De®a9 órás. Schaff-
hausen, Omega, Zenith, Movado, 
Doxa órák. 3—6% engedmény. 7515 
Váradl, Veres \Pád'né-u. 8. Órák 
és ékszereik nagy válasz tékb am. 
ö% engedmény. 7812 

RÁDIÓ ÉS VILLAMOSSÁG 
Román Vilmos és Társai villamos-
cikkeket árusító kori. f. t., II., 
Margit-körút 8. Tel.: 1-576-1«. 5% 
engedmény. 7744 
Vészi László elektrotechnikai és 
rádió kft. Budapest, IV., Irányi-u. 
18. Telefon: 1-871-58. 5% enged-
mény. 

S E L Y E M , B A R S O N T 
Gyári maradékok, divatkelmék, 
selymek, flanellek, szenzációs ára-
kon, »Divatáruk«, Király-utca 65. 
.Erzsébet-körúti earokház)). 5% eng. 

Dr. Weiner LajosnlÔ, VII., KiráJy-
utca 81. Bundák, szőrmék, alakitá-
sok, javitások. 5% engedmény. 

Adler és Gasztonyi képesített 
szűcsmesterek. IV., Váel-u. 28. 
Tel.; 1-888-0«. 5% engedmény. 

Pajor Lászlé, IV., Régiposta-u. 18. 
(Petőfi Sándor-uteai sarokház.) 
Szűcs és szőrmeáruk. Alakítások. 
Javitások. Megóvás. Tel.: 1-886-58. 
5% engedmény. 6878 

Czikó szücsszalón, Városház-u. 6. 
Tel.: 1-895-24, Szőrmebundák. Át-
alakitáfe. Javítás. 8—5% eng, 7511 
Kaposi István szőrme és bunda-
különlegességek, szőrmefesiés. ja-
vítás. Pári*l-u. 5. Tel.: 1-875-10. 
8—5% engedmény. 7568 

URI BS HÖLGYFODRÁSZAT 
Bernhardt és Tóth úri-, nöi fod-
rász, manikűr. IV.. Kossuth Lajos-
utca l. T.: 1-852-38. 10% eng. 1564 

O R I - R S N Ő I D I V A T 
Tetőtől talpig legolcsóbban felru-
ház a félszázados Perl Áruház, 
VII., Thököly-út 9. 5% eng. 6518 
Fábián József, Krisztina-körút 
8-10., Széli Kálmán-téri sarok. Uri-
nől divat. Férfi, női, gyermek fe-
hérneműek. kötöttáruk, méter-
áruk. 5% engedmény. 6972 

Preoiz órajavitás, IV., Haris-köz 8. 
Handverker De®a9 órás. Schaff-
hausen, Omega, Zenith, Movado, 
Doxa órák. 3—6% engedmény. 7515 
Váradl, Veres \Pád'né-u. 8. Órák 
és ékszereik nagy válasz tékb am. 
ö% engedmény. 7812 

RÁDIÓ ÉS VILLAMOSSÁG 
Román Vilmos és Társai villamos-
cikkeket árusító kori. f. t., II., 
Margit-körút 8. Tel.: 1-576-1«. 5% 
engedmény. 7744 
Vészi László elektrotechnikai és 
rádió kft. Budapest, IV., Irányi-u. 
18. Telefon: 1-871-58. 5% enged-
mény. 

S E L Y E M , B A R S O N T 
Gyári maradékok, divatkelmék, 
selymek, flanellek, szenzációs ára-
kon, »Divatáruk«, Király-utca 65. 
.Erzsébet-körúti earokház)). 5% eng. 

Szabó F. szűcs és ezőrmeáru. IV., 
Váci-utca 48. 5% eng. Dús kész-
áruraktár, átalakítás, javítás. T.: 
1-885-57. 7569 

Gombtól harisnyáig mindent Scher-
zlngernél vehet. Káday-utoa 11—13. 
T. 18-78-97. 5% engedmény. 7684 

Preoiz órajavitás, IV., Haris-köz 8. 
Handverker De®a9 órás. Schaff-
hausen, Omega, Zenith, Movado, 
Doxa órák. 3—6% engedmény. 7515 
Váradl, Veres \Pád'né-u. 8. Órák 
és ékszereik nagy válasz tékb am. 
ö% engedmény. 7812 

RÁDIÓ ÉS VILLAMOSSÁG 
Román Vilmos és Társai villamos-
cikkeket árusító kori. f. t., II., 
Margit-körút 8. Tel.: 1-576-1«. 5% 
engedmény. 7744 
Vészi László elektrotechnikai és 
rádió kft. Budapest, IV., Irányi-u. 
18. Telefon: 1-871-58. 5% enged-
mény. 

S E L Y E M , B A R S O N T 
Gyári maradékok, divatkelmék, 
selymek, flanellek, szenzációs ára-
kon, »Divatáruk«, Király-utca 65. 
.Erzsébet-körúti earokház)). 5% eng. 

Tóth István szűcs, Budapest, IV., 
Eskű-út fl. Telefon: 1-879-55. 5% 
engedmény. 6918 

V Á S Z O N 
Takarékos házlas®zonyokl Zálog-
házból kiváltott vásznak, slfónok. 
törülközők nagyon olcsón besze-
rezhetők. Bolgár, VI., Vilmos csá-
szár-út 5. Tel.: 1-178-62. 5% eng. 

Magytairfi és Társa, selyem, szövet 
és bársony: IV., Bécsi-utca S. 5% 
engedmény. 6088 

S Z Ő N Y E G 
Magyar perzsa, torontáli modern 
szőttesek, gépszönyegek. Fischhof 
és Eetchmaün, V., Lipót körút 10 
5% engedmény márkás cikkek ki-
vételével. 7736 
Saőrmebundák a legújabb modellek 
s®etrint: Grünhnt, Václ-utoai 31—33. 
Telefon: 1-881-86. 5% kedvezmény. 

O R I S Z A B Ó 
Régi, hírneves szabómester az 
úri közönséghez 111 Szolid elegán-
cla. Figyelmes kidolgozás. Ked-
vezményes fizetési feltételek, le-
mérsékelt árban. Nosalopi Hen-
rik Tamáa, Lipót-kőrút 18. Tele-
fon: 11-48-95. Alapíttatott: 1867. 
5% eng. 6481 

V Á S Z O N 
Takarékos házlas®zonyokl Zálog-
házból kiváltott vásznak, slfónok. 
törülközők nagyon olcsón besze-
rezhetők. Bolgár, VI., Vilmos csá-
szár-út 5. Tel.: 1-178-62. 5% eng. 

Laktts, Székely, Fenyves, IV., 
Petőfi Sándor-u. 8/b. Selyem, szö-
vet, mosóáruk és gallérkülönleges-
ségek. Tel.; 1-880-46. 6% enged-
mény. 7074 

S Z Ő N Y E G 
Magyar perzsa, torontáli modern 
szőttesek, gépszönyegek. Fischhof 
és Eetchmaün, V., Lipót körút 10 
5% engedmény márkás cikkek ki-
vételével. 7736 
Saőrmebundák a legújabb modellek 
s®etrint: Grünhnt, Václ-utoai 31—33. 
Telefon: 1-881-86. 5% kedvezmény. 

O R I S Z A B Ó 
Régi, hírneves szabómester az 
úri közönséghez 111 Szolid elegán-
cla. Figyelmes kidolgozás. Ked-
vezményes fizetési feltételek, le-
mérsékelt árban. Nosalopi Hen-
rik Tamáa, Lipót-kőrút 18. Tele-
fon: 11-48-95. Alapíttatott: 1867. 
5% eng. 6481 

örmény-Magyar Kereskedelmi Rt. 
IV., Bécsi-utca 2. Telefon: 1-811-61. 
Női és férfi fehérneműek. Meny-
asszonyt kelengyék. 5% enged-
mény. 

Különleges estélyi és utcai anya-
gok nagy választókban. City divat-
ház, Andrássy-út 2. 5% enged-
mény. 7785 

S P O R T R U H Á K 
»Orkán«, Budapest, V., Bálvány-
utea 20. I. em. 5% eng, 7806 

S Z Ü 0 S ö K 
Evetovios szűcsmester, Petőfi Sán-
dor-u. 9. félemelet. 5% engedmény. 

S Z Ő N Y E G 
Magyar perzsa, torontáli modern 
szőttesek, gépszönyegek. Fischhof 
és Eetchmaün, V., Lipót körút 10 
5% engedmény márkás cikkek ki-
vételével. 7736 
Saőrmebundák a legújabb modellek 
s®etrint: Grünhnt, Václ-utoai 31—33. 
Telefon: 1-881-86. 5% kedvezmény. 

O R I S Z A B Ó 
Régi, hírneves szabómester az 
úri közönséghez 111 Szolid elegán-
cla. Figyelmes kidolgozás. Ked-
vezményes fizetési feltételek, le-
mérsékelt árban. Nosalopi Hen-
rik Tamáa, Lipót-kőrút 18. Tele-
fon: 11-48-95. Alapíttatott: 1867. 
5% eng. 6481 

V A S K E R E S K E D É S 
Diósy János fém- és vasárukeres-
kedés. Budapest, VII., Rákóczi-
út 24. Alakíttatott 1889. 5% enged-
mény. 7802 

V E G Y T I S Z T Í T Ó 
Szathmáry Ferenc kelmefestő éB 
veg y tisztító. Dohány-utca 1. Tel.: 
1-342-52. 5% engedmény. 6537 

HÖL 
f . hmvUím* 

GYFODRJtS 
i 11. fkafMmt 

\ZOK 
V f f . ftmnUím* 

Schumy Lajos, I., Alkotás-utca 
1B. T.: 540—28. Minden e szak-
mába vágó munkát elvállal. 6544 

Gaszler János, III., Zsigmond-
utca 38. Garanciával dolgozik. 
Bérletrendszer. 6542 

Hufnagel Sándor, VII., Király-
utca 99. Az egész környék ked-
velt hölgyfodrásza. 6541 
Herczog József, Th6ktHy-út 22. Vi-
dékieknek előnyös, közvetlen a 
Keleti pályaudvarnál. Legkénye-
sebb igényeket kielégít. Telefón: 
1-339-87. 6548 
»Zenith« hölgyfodrászt Jó munká-
jáért messziről is érdemes felke-
resni. Wesselényi-u. 81. 7161 

Vidra, Győri-út 12. Az egész kör-
nyéken egyedüli, minden komfort-
tal ellátott hölgyfodráazszalonja. 
Telefon: 1-666-94. 6691 

f V . ftanUírni 
Kovács János, IV., Varas Pálné-
utca 7. Minden a szakmába vágó 
munkát felelősséggel vállal. Tele-
fon: 1-838-45. 6589 

Hufnagel Sándor, VII., Király-
utca 99. Az egész környék ked-
velt hölgyfodrásza. 6541 
Herczog József, Th6ktHy-út 22. Vi-
dékieknek előnyös, közvetlen a 
Keleti pályaudvarnál. Legkénye-
sebb igényeket kielégít. Telefón: 
1-339-87. 6548 
»Zenith« hölgyfodrászt Jó munká-
jáért messziről is érdemes felke-
resni. Wesselényi-u. 81. 7161 Winhoffer Gyoláné, I., Márvány-

utca 44. A déli vasút mellett. A 
hajfestést, tartós hullámot garan-
ciával vállalom. 

V . hQvMat 

Hufnagel Sándor, VII., Király-
utca 99. Az egész környék ked-
velt hölgyfodrásza. 6541 
Herczog József, Th6ktHy-út 22. Vi-
dékieknek előnyös, közvetlen a 
Keleti pályaudvarnál. Legkénye-
sebb igényeket kielégít. Telefón: 
1-339-87. 6548 
»Zenith« hölgyfodrászt Jó munká-
jáért messziről is érdemes felke-
resni. Wesselényi-u. 81. 7161 Winhoffer Gyoláné, I., Márvány-

utca 44. A déli vasút mellett. A 
hajfestést, tartós hullámot garan-
ciával vállalom. 

Racsmány Sándorné, Koháry-u. 
19/a. Minden munkát vállal. 6588 
Pók István, V., Rudolf-tér 3. 
Minden munkát garanciával vál-
lal. 6525 

Csicsátka Károly, VII., Király-
utca 73. Megbízható, eMzékeny ki-
szolifcfllás. 6588 

f f . kmwUtat 

Racsmány Sándorné, Koháry-u. 
19/a. Minden munkát vállal. 6588 
Pók István, V., Rudolf-tér 3. 
Minden munkát garanciával vál-
lal. 6525 

V f f f . IkQwUlet 
Zombory Aladár, VIII., Raross-
utca 49. Munkája Jó reklám. 6685 
Telakl Vilmos, VIII.. Rttkk Szi-
lárd-utca 17. Munkája elismert Jó. 
Telefon: 1-884-07. 6536 

Berger József, 11., Olasz fasor VS. 
Minden alkalomra mindig felelős-
séggel dolgozik. 6589 

Vass Endre minden e szakmába 
vágó munkát elvállal. V., Sziget-
utca 29. 6642 

V f f f . IkQwUlet 
Zombory Aladár, VIII., Raross-
utca 49. Munkája Jó reklám. 6685 
Telakl Vilmos, VIII.. Rttkk Szi-
lárd-utca 17. Munkája elismert Jó. 
Telefon: 1-884-07. 6536 

Láng Jenő, II., Olasz fasor 23. 
Minden e szakmába vágó munkát 
elvállal. 6531 

V f . ha f a lat 

V f f f . IkQwUlet 
Zombory Aladár, VIII., Raross-
utca 49. Munkája Jó reklám. 6685 
Telakl Vilmos, VIII.. Rttkk Szi-
lárd-utca 17. Munkája elismert Jó. 
Telefon: 1-884-07. 6536 

Láng Jenő, II., Olasz fasor 23. 
Minden e szakmába vágó munkát 
elvállal. 6531 

Bármilyen festett hajat dauero-
tok. Elrontott festést rendbeho-
zok. Simon Lajos, VI., Izabella-
u. 62. Andrássy-út sarok. 6584 

Biliar Lajos, VIII., Rákóczi-út 
78. Vidékieket is elösékenyen 
s/olgál ki. - 6587 

Nádori János, II., Olasz fasor 43. 
Elrontott hajai rendbehoz. Haj-
festés. 8526 

Biozó István, Mária-tér 1. Tel. 
158—148. Mindan e szakmába vágó 
mnnkát felelősséggel vállal. 6698 

Bármilyen festett hajat dauero-
tok. Elrontott festést rendbeho-
zok. Simon Lajos, VI., Izabella-
u. 62. Andrássy-út sarok. 6584 X I . k»»UM Nádori János, II., Olasz fasor 43. 

Elrontott hajai rendbehoz. Haj-
festés. 8526 

Biozó István, Mária-tér 1. Tel. 
158—148. Mindan e szakmába vágó 
mnnkát felelősséggel vállal. 6698 

Hennával melegen. Florállal hide-
gen fest, tartóshullámoslt Renczes 
fodrász. Csertgery-utca 84. 7120 

Starcsewski Lajoa, KI., Horthy 
Miklós-út 15. Preciz, gyors, meg-
bízható. T.: 2-A98-65. 6580 

Nádori János, II., Olasz fasor 43. 
Elrontott hajai rendbehoz. Haj-
festés. 8526 

Biozó István, Mária-tér 1. Tel. 
158—148. Mindan e szakmába vágó 
mnnkát felelősséggel vállal. 6698 
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(2. Folytatás.) 
E g y kis fe lületesség, és máris kész a baj. 

A most következő helyzetben már sokan 
»megégették a körmüket«. 

É: K 10 7 5 2 

D : A 9 4 3 
E színben csak egy ütést szabad kiad-

nunk. Bármely ik oldalról kicsit hívunk, és 
ha az utánaülŐ kicsit adott, azonnal im-
passz. Védekezés az ellen, hogy a I) B 8 6 
kettőt üthessen. 

Ê: 4 D 5 2 <v> Á K 

D: 4 Á 10 8 6 4 5 4 

E színben nem szabad ütést kiadni. Erre 
az egyet len lehetőség az, h o g y Nyugatná l 
blank bubi van. Erre való tekintettel e 
meglehetősen kínos helyzetünkben az asz-
talról a dámát játsszuk ki. Ez ellentétben 
áll az expassz gyakorlatával , de nem 
szabad elfelejtenünk, hogy a teljesí-
tés egyet len sánsza lebeg szemünk előtt 
és nem a valósz ínűség számítás. Ha e szín-
ben szabad Volna e g y ütést kiadni, akkor 
a biztosabb expasszolást választanok. (Ha 
Nyugatnak blank B-ja van, Kelet K 9 7 
3-asa háromszori imjpasszolással elfogható. 
Az ellenlapok minden más elosztása mel-
lett te ljesíthetet len a feltétel.) 

É : Á 10 6 4 3 

D : K D 9 2 

E színben n e m szabad1 ütést kiadnunk. 
Az el lenfélnél , összesen négy van, közöttük 
a bubi. A helyes játék: Dél lejátsza egyik 
magas f iguráját . Ha a hiányzó negyedle-
ges bubi egy kézben volt, (ez már az első 
hívásnál kitűnik) módiunkban áll a meg-
maradó kétszer védett bubit bármelyik el-
lenfélnél l egyen is, bekeríteni . 

É : 0 Á 5 4 3 4 A 

D : O K D 9 6 2 4 2 

A helyes játék most Észak ászának a 
lejátszása. Ha a h iáyzó negyedleges B 10 
Nyugatná l van, akkor semmiképpen sem 
tudunk védekezni e g y ütés kiadása ellen. 
Ha e n é g y lap Keletnél Van, azok csak e 
játékmód mel let t foghatók el. Északról két-

szer kell még ez esetben a színt Kele t alá 
játszani . 

Ugyanez a meggondolás vezet, midőn 
Ê : D 6 4 

D : Á K 9 5 3 2 
lapunk van a két kézben. Ebben a helyzet-
ben először a dámát játsszuk le. 

* 
É: Á B 4 

D: K Q 7 6 5 3 2 
A király lejátszásával indulunk. Ha a 

hiányzó három lap Keletnél volt , egy 
ütést feltét lenül ki kell adnunk, míg Nyu-
gat kétszer védett dáimiája a király lehí-
vása által déklarálódik és e l fogható. 

É : Á K 7 5 4 3 

D: 10 9 8 
Szanzadujáték; az asztalra nines külső 

átmenet. A szín első, v a g y második mene-
tét feltét lenül ki kell engedni. (Még ha va-
lamelyik ellenfélről biztosan tudjuk is, 
hogy e színből dubletonja van.) E kienge-
dés je lentősége abban van, h o g y az ász-
király lejátszása esetén a kézben maradó 
lap blokkirozná a színt. 

É : Á K D 9 5 2 

D: 4 3 
Szanzadujáték; az asztalra nincs külső 

átmenet; e színben lega lább n é g y ütést 
kell szereznünk. He lyes játék: kézből k i : 
csit játszani és az asztalon a 9-est tenni 
rá, ha N y u g a t kicsit adott. Ha N y u g a t a 
10-est, v a g y bubit adja, az ütést kienged-
jük. A játékmód magyarázata a következő: 
Ha keletnél v a n a négyszeres B 10. le 
fog ja ugyan ütni 9-esünket, de többi három 
lapja .az A K D-toa beesik. N y u g a t f i gura 
bemenetét azért » l a z s á l m e r t ha Kelet 
nem adna színt, még mindig módunkban 
ál lna Nyugat négyszeres f igurájá t be-
impasszolni. Ha N y u g a t f igurája blank 
lett volna, akkor is jól játszottunk, mert 
Kelet megmaradó lapjai három húzónkba, 
beleesnek. 

Csak e g y eset van, melyben e gondos já-
tékmód dacára sem tudunk teljesíteni , 
ha minden hiányzó lap Kelet kezében van. 

(Folytatjuk.) 
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A részeg embert az Isten 
is óvja 

A m ú l t k o r i b a n szemtanuja v o l t a m annak, 
amikor é j szaka kettőkor, e g y kocsma ajta-
jából k i lódul t etey »ipse«. A l e g v i r á g o s a b b 
h a n g u l a t b a n v o l t és sz in te f e j v e s z t e t t e n 
robogott le a három m a g a s lépcsőről pon-
tosan neki e g y v a s lámpaosz lopnak. 

— Ez most a g y o n ü t i m a g á t ! — i jedtem 
fe l é s m á r r o h a n t a m felé . 

Az uto lsó p i l l a n a t b a n e g y b izonyta lan , 
haj ladozó mozdulat ta l melgtorpant és hátra-
fordul t : 

— Gyere m á n J á n o s ! 
* 

H o s s z ú f e k e t e barátunk e g y t r e f f e l in-
d í tot ta a k ö v e t k e z ő k á r t y á t : 

• 9 7 5 2 9 K 8 3 < > A D 7 * A 1 0 4 
Partnere 1 kárót mondot t ; ké t káróra 

emelte . 
A par tner most ké t p ikket l i c i tá l t ; há-

rom p ikkre emelte , 
A partner b e v á g t a a ha t kárót . 
Passz , passz, passz . 
Tre f f hetesse l indí tot t N y u g a t é s a m i n t 

barátunk ter í tet t , a f e l v e v ő megszó la l : 
— Már a sz íneket sem i smeri? A z ott a 

treff ket tes ! 
A te l jes k iosztás , h e l y e s e n ez vo l t : 

• 9 7 5 

< ? K 8 3 

0 A D 3 

• A 10 4 2 

• K 1 0 4 2 ~ É ^ 8 6 3 

Ç > D 1 0 7 4 N K 9 B 9 6 5 

0 9 7 2 0 4 

• 7 5 1 1 • B 9 8 6 

0 K B 1 0 8 6 5 

* K D 3 

N a g y m e g k ö n n y e b b ü l é s t j e l en te t t az in-
dító k i já t szás . 

— E g y e l ő r e méfg é l ek — mondta magá-
ban a f e l v e v ő . Ü t ö t t kézben a k irá l lya l . 

Most vo lna sánsz a te l jes í tésre a treff 
összeesés révén, ez azonban n e m n a g y o n 
va lósz ínű , az ind í tó k i já t szás n e m biztató . 

Megjátszotta a partit osztott pikkfigu-
ráral 

Á t m e n t káró ásszal és azonnal m e g h í v t a 
a pikket . K e l e t k ics i t adott , f e l v e v ő a dá-
mát . N y u g a t ü tö t t a k irá l lya l é s mindenre 
firondolt, c sak arra nem, h o g y m o s t p ikket 
h ív jon . A d ú t h ívot t . 

F e l v e v ő összes adú inak ós két kőr ütésé-
nek l e h í v á s á v a l kénysserdobásba hozta 
Kele te t , k iné l a p ikk ász ós a tref f f o g á s 
vo l t . 

Dé l 2 Pikk b lö f f l i c i t j éve l a partner pikk-

emelését , p ikk f i g u r á j á t kereste . M e g is 
kapta az emelést . 

A l e já t szásná l azután k a m a t o z t a t t a 
b lö f f j é t . A p ikküté s k iadása szükséges 
t e m p ó n y e r é s vo l t a kényszerdobás i h e l y z e t 
f e lá l l í tá sához . 

S^zewzácid 
Néhány hete történt. Az egyik bridzs-

szalonban, még a munka megkezdése 
előtt együtt ülnek a törzsvendégek. Izga-
tottan beront Jucó, a szalon kedvence, a 
rokonszenves elvált asszony. 

— Gyerekek! Mit szóltok az angol király-
hozfl 

Egykedvűen kérdi dr. Czölöp: 
— Miértl Mit licitált? 

LICITÁLÁSI FELADAT 
É s z a k osztot t ós e g y tre f fe l indí tot t . 
Dé l l a p j a i : 
• A 1 0 8 < ? K B 7 O B 9 7 5 2 4 A B 

Mit licitáljon Déli 
FELVEVÖJATEK-FELADAT 

• A 3 

< ? 8 2 

O A 9 6 5 3 

• A 8 3 2 

É 

N y K 

P 

• K D B 

V A K D B 1 0 6 4 

0 7 

• D 7 5 
Dél h a t kőrt játsz ik . N y u g a t a p ikk t ízes-

sel indul t . 
Hogyan játsszék felvevői 
Megiejtéai batáridő a lap érkeaésétől számitott 

10 nap. 

MEGFEJTÉSEK 
as 1936, 52-0« (karácsonyi számból) i 

Brldzsfeladvány« Dél üt a káró dtojával, treffet 
lop az asztalon, (kézbe jő» a pikk ájsszal, treffet 
lop, kör ászra pikket dob és a pikk dámát hívja. 
A továtbiakbaav azutám treíleket lop az, asztalon 
és ia pikket Kelet alá hívja és igy minden adú-
jával küdön tud ütni. Ha a hatodik ütésbe Kelet 
aduval mennie be, úgy & későbbiek során egy 
treffet ki kell engedni. 

Ellen) át ék faladat: Hívjon tovább is kőrt. Ezzal 
semmit «em kockáztat és megtudja, hogy a fel-
vevőnek hány kőrje volt. Kockázatos a káróhlvás. 
mert esetleg Délnél van a káró-ász. a treffliívás 
som vaJaml jó, mert Kelet treff dámáját hajt-
hatja be. 

J u t a l m a k a t n y e r t e k : 
P I A T N I K : M A T Y Ó B R I D Z S K A R T Y A : 
KUCHÁR8ZKY ILONA, Bp., Katona Józs«f-u. 17. 
D A R V A S br ldzskönyv : 
BA0HY PÁL. Cibakháza. 
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WOO pengős rejtvény,pályázat 
K a r á c s o n y i s zámunkban e g y i z g a l m a s d e t e k t í v r e g é n y t kezdtiinlk R D R c ímmel . En-

nek minden f o l y t a t á s á b a n e g y - e g y r e j t v é n y v a n , m e l y e k e t a p á l y á z ó k n a k m e g kel l 
fej teni . A nyerésre m i n d e n k i n e k n a g y eisélye van , mert 

51 n y e r e m é n y t osz tunk k i a m e g f e j t ő k közt . 

Efsö dt/s 500 pengő készpénzben 
További ötven difi lO—IO pengé készpénzben 

A 12 r e j t v é n y m e g f e j t é s e »együtt«, a te l jes r e g é n y megjelenés© u t á n kü ldendő be. 
Minden pályázónak egyenlő esélye van az 500 pengős első díjra. Az összes jutal-

makat k ö z j e g y z ő je lenlétében, érdekes é s b e f o l y á s o l h a t a t l a n módon í té l jük oda a h e l y e s 
pá lyázatokat beküldőknek. 

i 

m R e j t v ó n y - d e t e k t f v r o g é n y 

írta ; Mac Allan Hobby Magyarra átdolgozta : Grätzer József 

3. Két 
H á l a a k ö z ö n s é g ö t l e tes ségének , Bi l l 

Bot tom h i á b a je lez te a k ö n y vesbolt á l ta l a 
n a g y ta lá lkozás pontos h e l y é t é s idejét a 
Hi l l i ng - ban d án ak , a Hendőrség i s ott vo l t ! 
Bot tom k é n y t e l e n vo l t n é h á n y lövésse l utat 
nyitmi m a g á n a k , a banda p e d i g a hát térben 
maradt . 

N e m c s a k B u r t o n rendőrt iszt dühöngöt t , ha-
n e m Bi l l i s . H i s z e n m é g m i n d i g a n y a k á n 
v a n t ízmi l l ió do l lár ér tékű d r á g a s á g , ame-
lyér t e s e t l e g a sa já t g e n g j e röpí t m a j d 
g o l y ó t a sz ívébe! A T i m e s square sóik t i tkot 
rejt . 

Te l jesen t i s z t á b a n volt azzal, h o g y nem 
kereshet i föl a l eg i smertebb találkozóhe-
lyeket . Neon üzenhet s e n k i v e l s ehová! Meg 
kell m a r a d n i a a két ségbeese t t t erv mel le t t . 
Fo ly ta tn i a m e n e k ü l é s t é s közben t i tkos 
je ladásokkal ér tes í t en i a Főnököt ! Még 
•nála van t íz re j tvény , sorra föl f o g j a hasz-
nálni őket! A n n y i t márlis tud, h o g y a Hil-
l ing-igeng c s a k u g y a n m e g f e j t i a ta lá lás jel-
zéseket é s a n y o m á b a n van , h o g y á tvehes se 
a d r á g a s á g o k a t . 

T e d B u r t o n n a l n e m lehet já t szan i ! Bi l i 
ezerszer is le tehet te v o l n a a k incseke t rej tő 
övet , de n e m bízott abban, m é g e g y s z e r a 
kezébe kerü lnek-e m a j d a z ékszerek? E s a 
H i U i n g - b a n d á b a n a s iker te l enség a ha lá l t 
je lent i , ott n e m ismerik azt a szót: irga-
lom! 

Johni P u r w e y »zürike h a l á n t é k a szinte 
megfehérede t t ebben a k é t n a p i hajszában. 
A z ö r e g urat n a g y o n sa jná l ták az ismerő-
sei, lám, m i lots® belő le a becsü le tes éveit, 
hosszú sora u t á n ! E s a! b a j n e m Jár egye-
dül, a« h a m a r igazo lódot t . P u r w e y nem 
tudott e l ege t tenni f ize tés i köte lezet tsége i -
nek, ér tékes pap ír ja i e l t ű n t e k v a l a h o g y a n , 
— k ö n n y e s szemmel je lentett csődöt. A lag-

galamb 
több h i te lezője v igasz ta l ta , bátor í tot ta , csak 
két east-s idei mé l ta t lankodot t szörnyen. 

— F u r c s a d o l o g ez; J o h n P u r w e y ! Nekünk 
m á r akkor g y a n ú s lett , amikor m i l l i o m o s 
lé tére e g y e g y s z e r ű ikis rendőrt i sz tnek oda-
ígér te a l eányát ! 

P u r w e y m a g a kérte a v a g y o n i v i z s g á l a t o t 
ö n m a g a el len. A Wall-strieet, a tfözsde ta-
nács ta lanu l á l l t ezzel a h i r t e l en összeom-
lással szemben. N e m értet ték é s gyanakod-
tak, d e neim vo l t b izonyí ték. E s P u r w e y , 
f e h é r h a j á v a l , f á j d a l m a s a n c süggedt arcá-
v a l n e m i s védekezet t a g y a n ú s í t á s o k el-
len. M é g a z n a p e l tűnt a lakásáról , h i á b a 
keresték a h i v a t a l o s kézbesí tők. Burton 
csak a b b a n reménykedet t , h o g y m a j d meg-
jelenük ú j r a csodiaszép l á n y á v a l együt t , h a 
sikerül m e g k e r í t e n i e a n a g y nablás tette-
se i t é s e lé jök á l l í t h a t j a a n a g y H i l l i n g -
banda Főnökét ! 

B u r t o n sz ívós b u z g a l o m m a l k ö v e t t e a 
betörő-rabló n y o m á t é s h a el i s szalasz-
tot ta n a g y n é h a egy-ké t negyedórára , min-
d i g h a m a r o s a n ú j r a m e g újra f ö l k a p t a az 
e lvesz í te t t f o n a l a t . A Madison-Squareró] 
villámigyortean! k a n y a r o d o t t be autó jáva l a 
B r o a d w a y f e l é e g y g y a n ú s autó üldözése 
közben, amikor egészen s z a b á l y t a l a n u l 
szemibefutott v e l e e g y k ics i , a r a n y s á r g a 
•autó é s m a j d n e m összeütközöt t ve le . 

B u r t o n fékezett , h o g y csak ú g y osikor-
gott é s sz i tkozódott m i n d m női v e z e t ő féke-
ze t l ensége e l len. A n n y i t látott , h o g y v a l a m i 
s á r g a h a j ú l á n y ü l a vo lánnál , az arca kü-
lönösképpen ismeiiős vo l t neki . D e m i r e 
fö leszmél t , az a u t ó é s a l á n y m á r belesod-
ródtak a B r o a d w a y f o r g a t a g á b a . M é g n e m 
is i g a z o l t a t h a t t a őket! 

N a g y b o s s z ú s á g vol t , h o g y a g y a n ú s 
autó isi e l tűnt e l ő l e a m e g n y e r t pár pi l la -



oat alatt. De Burton gyors észjárású em- autók tömegében lengeteig rekl ámkoc&i 
ber létére nem akarta elhicqni, hogy mindez nyüzsgött, fogpasztától kezdve eladó tepes-
esak véletlenségből történt így! Inkább sei telkekig mindent hirdettek. Burton szó-
úgy okoskodott, hogy a kergetett autót rakozot tan nézagette a színes áradatot, am i-
meg akarták menteni előle mindenképpen. kor valami megkapta a szemét. Két galamb 
És akkord Csakugyan itt lehet valamikép- röpült egymás mellett. Az egyik egy vil-
pen a rabló is, a HiUing-banda is! a Broad- lanydrótnaík repóilt s Burton mellé esett, Le-
wayn! i , { nyúlt érte s gyakorlott mozdulattal a szár-

Pár perccel mult el dói A fölvonuló nya alatt ezt a levelet találta. 

Gyönyörű, modern uutócaárdu nyílt meg. a hires országút mentén. Az üzletvezető 
idegesen szaladgálta íbe ta helyiségüket. Értesítést kapóit, hogy ma délben .vendége 
lesz (a pzép X. hercegné, aki hangadó' a legelőkelőbb körökben.. Tudta, hogy a her-
cegné szeret áól tenni, híres is volt a konyhája és mindent el akart'követni, hogy a 
kényes ízlésű hölgy nagyon meg legyen elégedve a csárda ebédjével. Ha a herceg-
nének megtetszik uz .!új csárda, napok alatt divatba hozhatja. Ez {pedig roppant 
fontos Volt, mert bizony a megnyitás tóta még csak egy-két vendégük volt. 

Megérkezett ja Jiercegné, ragyogva, jókedvűén, legszűkebb társaságával% El&nk 
csevegése életet varázsolt n vadonatúj, de eddig bizony nagyon csöndes falak )kÖzé. 
Pompád tyúklevest tálaltak első fogásnak. A hercegné jóízűen kezdett enni, haném 
egyszerre esaik 'megakadt la kanál a kezébem. Az üzletvezető, aki diszkréten félre-
húzódva, de árgus /szemekkel figyelte, rémültén előrehajolt }és szinte «I hercegnével 
egyszerre pillantotta bn-eg a szörnyűséget: a levesben ott úszkált egy zuza, egész-
ben, úgy »ahogy a "tyúkból kikerült. 

A hercegné undorral letette a kanalat, egy falatot sem evett többé. Az üzlet-
vezető kétségbeesve rohant a konyhába és kérdőre vonta a szakácsot, aki magán-
kívül mentegetődzött: maga sem tudja, hogyan történhetett, a nagy izgalomban 
valahogy kikerülte ez a fatális zúza a figyelmétl 

Mire az üzletvezetőnek valami mentőötlete jött volna, mát útrakészen állt a 
hercegné és társasága. Fagyosan búcsúztak és elrobogtak. De egy félóra múlva 
bizony mind visszajöttek, mégpedig gyalog. Kisebb baleset érte őket, az autó hasz-
nálhatatlanná vált és az egyik hölgy könnyebben meg is sérült, úgyhogy kény telem-
kelletlen a csárdáiban maradtak addig, míg a beteg kissé magához tért a kis sérü-
léstől és a nagy ijedtségtől. Addigra pedig este lett, úgyhágy vacsorái rendelteké 

A vacsoramenű is tyúklevessel kezdődött és mikor a hercegné belemeritette 
kanalát a tányérjába, újra meglátott egy zúzát — egészben. Nagyot villámíott a 
szeme, de ebkor már ott állt előtte az üzletvezető, mosolyogva;, hajlongva. 

— Bocsánatot kérek, fenség, látom, délben sem kegyeskedett a zúzához nyúlni, 
pedig ex házunk specialitása. Megtöltjük a zúzát apróra vágott keménytojással és 
aztán összevarrjuk. Kegyeskedjék megízlelni, milyen tinóm. 

A hercegné gyanakodva vágta ketté a zúzát és lám, valóban finom, tojásos töl-
teléket talált benne. 

Elmosolyodott, jóízűen végigette a vacsorát és elégedetten távozott, A csárda 
azóta nagyszerűen megy, állandóan zsúfolva van, hála a rémült szakácsnak, aki 
attól való félelmében, hogy elveszíti jól fizetett állását, ilyen ügyes trükkel men-
tette meg a helyzetet. 

Bizony, szorult helyzetben néha a^legegyszerűbb emberekből is kibújik a zaenL. 

CSÁRDAI KALAND 
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ISMERLEK SZÉP MASZK! 
Ebbe a rejtvénybe a magyar költészet kincsesházából sízőtttink: "bele egy-egy vers-

eimet. 
verscímeket egy-egy idézettél definiáltuk. 

VÍZSZINTES: 
1. »Drága k nősem, galamboca-

[kám, 
Csikóbőrös kulaceocskáml 

Értőd halok, érted élek, 
Száz leányért nem cseréllek.« 

18. »Régi dicsőségünk, hol késel 
[az éji homályban? 

Századok ül'enek el s te alat-
[tok mélyen enyésző 

Fánnyel Jársz egyedül 
17. Bizonyára nem kell neki 
18. Második Béla királyonk fele 

sége volt 
19. A protestáns hitvitázó dráma 

magyarországi megtaiemtője 
(Mihály) 

'20. Frapoia névelő 
21. Középeurópai Kupa 
22. Rádől — mássalhangzótlanul 
23. (Körülbelül — rövidítése 
24. A szaglás szerve 
25. A. E. R. 
26. A nóta szerint: nem tehet 

róla, hogy annyira szeretik a 
nők 

27. Melyiket? 
29. Azonos hetük 
30. Francia számnév 
3L A legkisebb neszre is fel-

figyel 
32. Mint — németül 
33. Angol helyeslés 
34. Ezen ellentéte 
35. Ige is, főnév is 
36. Személynévmás 
37. Firkáló — ikerszava 
38. Sem ezt, sem azt, sem mást 
40. Kötőszó 
42. Ütlanul súg 
43. Latin »művészet« 
45. Sietés — német összetételek-

ben 
46. Körül-legelteti szemét a tájon 
47. Esek (?) 
48. Olasz tartomány, magyar női 

név 
49. ö — angolul 
50. Második elemibe ]ár 
51. Zenei műszó 
52. Elméié 
53. A máj váladéka 
54. »A fekete lovag« 
55. Ézsau neve kezdődik így 
57. Kedves kis hangszer 
58. Pólus (ék. hiba) 
59. Há megtette a kötelességét, 

mehet 
61. Hald (német filmszfnéssnfi) 

keresztneve 
02. O. 0. M. 
64. A. A. A. 
65. Védelmébe, vess 
66. Elsüllyedt breton város 
67. Mártás 
68. »Vad, tékozló fiú etz ifjúság, 

Két marokkal szórja gazdag-
ságát.« 

69. Önmagába visszatérő vonal 
70. Ró — németül (fon.) 
72. Odabe — ellentéte 
73. Eihúnyt költőnk névbetüi 

74. 0 takar 
76. Nagy magyar tragika volt 
77. Színvonal 
78. Vezérezredes volt a világ-

háborúban 
79. ltlen sip 
82. Enyém — angolul 
83, Szabad szomját oltania 
85. Egy rég letűnt csillag a fUm 

egén 
88. Küszködés 
87. Disznó lakik benne 
88. Melyiké? 
90. A film utolsó felirata 
91. Földet túr 
92. Azonos betűk 
93. »Hát a mente, hát « nadrág 

Ügy megritkult, olyan ó, 
Hogy szúnyoghálónak is már 
Csak szükségből volna Jó.« 

94. Az egyik Bársony keresztneve 
96. Egy régi, hires expediolés 

film címében szerepelt ez a 
szó 

98. Élet » magánhangzói 
89. ÏJ. ü. U. 

100. Dupla — közepe 
101. Német személynévmás 
102. Angol viszonyszó 
103. Lassan mendegél 
104. Római »450« 
105. Othelló nemzete 
106. Folyó Anglia északi részén 
109. A másik Bársony keresztneve 
HO. Jár-kel 
111. Latin viszonyszé 
113. Kötél van ilyen 
Ï14, »Nagy. derék vitéz kend, vi-

[téz Háry János, 
A sereg kend nélkül bizony 

[nagy hiányos.« 

FÜGGŐLEGES : 
1. »Az lest s az éj Jő s álma nincs, 

Haj! Ébrem álmodik; 
Agyét mosolygó fájdalom 
S kétes remény vetik.« 

8. Egy dunántúli megy« szék-
helye 

3. L O. (fon.) 
4. Kikre? 
5. Alfonz spanyol sxkirály fele-

sége 
8. Life — mássalhangzót 
7. Enrópa és Ázsia közös neve 
8. Munkás Testület 
9. Német névelő (ék. hiba) 

10. »Egy szegény nő. Isten látja, 
Nincs a földön egy barátja. 
Agg, szegény és gyámoltalan, 
Ül magán a csendes lakban.« 

11. Régi súlymérték 
12. A görög mitológiában az al-

világ bejáratát őrző háromfejű 
szörnykutya 

13. Vissza: amint — németül 
14. Nem épelméjű 
15. Kétharmad akó 
17. A. A. A. 
19. A számla eredménye 
23. Kereskedelmi műszó 

27. Azit nem, 

28. Vadász igéje 
30. Sajátkezűleg — rövidítése 
3L Jog vége 
32. Német igekötő 
35. ő — németül 
36. Nyelvtani fogalom 
38. »A vadász ül hosszú, méla lee-

[ben, 
Vár felajzott nyílra gyors 

[vadat.« 
39. Római szám 
41. Azt — angolul 
42. Eledel 
43. Tiltó szó 
44. »Hősvértől plrosult gyásztér, 

[sóhajtva köszöntlek!« 
45. Franola személynévmás 
47. Caesar egy mondása kezdődik 

e szavakkal 
53. Megértette? 
54. Kicsinyítő képző 
55. Tüzelésre használják 
56. Vissza: billiárd műszó 
58. Csapadék 
6a Japán cím 
61. Hegedühúr 
63. Vissza: kötőszó 
65. Végtelenül rejt 
67. Textilüzl'etben kaphatók 
70. »Bizton tekintem mély sírom 

[éjjelét! 
Zordon, de ó, nem, nem lehet 

az gonosz,« 
71. »Mit nekem te zordon Kárpá-

ltoknak 
Fenyvesekkel vadregényes 

[tája!« 
73. Berlini Állatkert 
75. »Még ifjú szivemben a láng-

[sugarú nyár 
S még benne virit az egész 

[kikelet, 
De íme sötét hajam őszbe 

[vegyül már 
A tél dere már megüté feje-

imet.« 
76. Peru felfedezője és meghódí-

tója 
77. Fejfáják 
78. Régi római pénz 
80. Balkáni nép az ó-korban 
81. Némely levél jelzője lehet 
82. V. U. (fon.) 
84. Angol viszonyszó 
86. Római »45« 
87. Gyermek 
89. Mestere: Berzsenyi Dániel volt 
90. Portéka értéke 
94. Férfinév 
95. Úkori görög filozófus 
97. Mig a farkas kinn van, itt rej-

tőzik a bárány 
98. Ág — németül 

100. Papagáj-név 
102. Kikötő 
103. E. A. É. 
UM. Végtelen Rita 
106. Folyadék 
107. ö — latinul 
108. Vajaskenyérre szórják 
109. Atlan zab 
110. Száj, csont — latinul 
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ARISTOPHANES 
Az ökor legnagyobb vigjátékirója, a nyelv és verselés művészi mestere. A görögök 

ragyogó és merész élcein kívül, különösen az előbbinek (finom, igazi attikai báját cso-
dálták. Egy (Platónak tulajdonított epigramma azt mondja, bogy a gráciáik az ő szelle-
mét választották ki lakóhelyül. Negyvennégy darabja közül csak í i maradt ránlk, ame-
lyeket magyarul is olvashatunk Arany páratlanul tökéletes fordításában. 

A nagybetűsek megfejtései, küldendők be! 

17. 
18, 
19. 
20. 
21. 

22, 
25. 
26. 
27. 
28. 

28. 
31. 
82. 
33. 
34. 

35. 
36. 
37. 
40. 
41. 
42. 
43. 

45. 
48. 
47. 
48. 

49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
87. 
88. 

69. 
71. 

72. 
73. 
74. 
76. 
78. 
79. 

80. 
81. 

82. 
84. 
85. 

VÍZSZINTES: 
A HÁBORÚS KARDOSŐRTB-
TBS KICSÚFOLÁSA 
Színház Pesten 
Csípésük kellemetlen 
Fölad — mássalhangzót! anul 
Sziget — Idegen nyelven 
Megszűntével megszűnik « ha-
tás ls 
Herceg az abesezin nyelvben 
Egyesek szerint 
Idegesít, avagy uszit 
Ü. A. 
Végső — angolul (Shakes-
pearenél: . . . . n o t least, azaz: 
végső, de nem utolsó) 
Csendben elintézi az ügyet 
Nemzeti Liga 
Nyáron később van, 
Rövidítés zeneművek előtt 
A tudásról mondja a fáma, ta-
lán nem le egész alaptalanul 
Csodálkozó felkiáltás 
Nyújtsd ét nekem! 
Rékai Nándor aévbetül 
A közösség tagja, 
Azonos betűk 
Meg-megtorpanó 
Eredetileg »lépés«, később 
bosszúságmérték, kettős lépés. 
Ezer lépés volt egy római mér-
föld. Jelenti a szöveg bizonyos 
helyét, mondatát is 
Alakok a görög mitológiából 
Igekötő 
Női énekhang 
Híres magyar nótaszerző (»Nem 
,való bokréta . . .«) 
Idegen területmérték 
Atlan rab 
Német személynévmás 
Van esze! 
Rózsa Sándor monogramja 
Azonos betűk 
Klug — eleje ée vége 

Indul (startol) 
Ilyen szó a sírás 
Capone' és Jolson keresztneve 
Ázsiai magas felföld 
Zenéhez feltétlen szükséges 
Betű 
Elemista betű 
Színház — régiesen 
Északi nép 
Y. F. 
Német viszonyezó 
Jákob első felesége, Hábán 
leánya 
Mozdony »teszl« 
Hires országgyűlés színhelye 
volt 
Tébolyban van 
Kas — keverve 
Magához tér 
. . . berek, nádak erek! 
Étlen zené 
Erre kell tanítani a gyermeke-
ket 
Idegen női Uév 
Háziasszony a vajat a kenyé-
ren 
Éktelen síin 
Európai félsziget 
. . . foetida 

86. Méhek otthona 
88. Wilde — eleje 
89. Ellentétes kötőszó 
90. Kereskedelmi társaság rövidí-

tése 
91. Azonos betűk 
03. Télen hull 
94. Pusztító 
95. A BECSÜLETES SZEGBNY-

SfiG DIADALA AZ ELVA-
KULT OAZDAGSAG FELETT 

96. Orosz folyó 
97. Az alkálifémek csoportjába 

tartozik (névelővel) 
98. »Regényét« Gárdonyi Géza irta 

meg 
99. A hatodik érzék 

101. ötlenűl Jön 
103. Gépjárművek 
103. Sportág 
105. Amit Írtam, (Quod 

scrlpsi, scrlpsi) 
107. Rés — mássalhangzói 
108. Ige jelzője lehet 
110. Fél mozi 
112. Kereskedelmi műszó 
113. Verdi operája 
114. Disznólakás 
115. Régi romantikus regények és 

színdarabok elmaradhatatlan 
szereplője 

117. Len — magánhangzótlanul 
118. A Duna jobboldali mellékfo-

lyója. Mezején szenvedett nagy 
vereséget a kalandozó magyar-
ság 

120. Forma 
121. Folyó Franciahonban 
122. Több embernek adják fel 
123. Betű (fon.) 
124. A SZICÍLIAI VÁLLALKOZÁS 

SZATÍRÁJA 
125. ÉLES TÁMADÁS KLEÓN EL-

LEN 

FÜGGŐLEGES: 
1. EURIPIDES-PARÚDIA 
2. A kukorica tudományos neve 
3. An dem — összevonva 
4. írta: Vörösmarty Mihály 
5. A mai Görögország hivatalos 

neve. Eredetileg a görögség 
legrégibb településének idején 
csupán Thessalia déli vidéke 

8. Istentagadó 
7. Bőg 
8. Az orvostudomány őt tartja a 

módszeres gyógyítás megalapí-
tójának. Kr. e. az I. században 
élt Görögországban 

9. Mutatószó 
10. Bécs első, legnívósabb prózai 

színháza » 
11. Spanyol exkirályné 
12. A KÖLTŐ A HÁBORÚ EL-

LEN ÍR 
13. Zeus kedvese 
14. Ezzel még ninos biztosan meg-

nyerve a mérkőzés 
15. K. O. 
18. Bogoz, csomóz 
18. Azonos betűk 
21. Tourist Trophy 

22. Rangjelző 
23. Közigazgatási személyek — 

anno dacumal 
24. Mars! 
25. Rendkívül kicsi 
26. Pádua — vége 
39. Arra a helyre 
30. Miért? 
32. Etlenül nyes 
33. Német névelő 
36. Dienzl — fele 
37. Igekölő 
38. Általános alany a francia 

nyelvben 
39. A perzsa vallás megreformá-

l j a és egy új vallás alapítója. 
Nevét Nietzsche tette nagyon 
népszerűvé 

41. Mindenhol 
44. Megfilmesített Csathó-regény 
48. Ke párja 
49. Elemista tantárgy 
51. Csúszé-mászó 
53. A szekrénybe tesz 
54. Száj — latinul 
57. Vater — közepe 
58. Debreceni »ló« 
59. A délibábról is elmondhatjuk 
63. Nem mögéje 
68. Anglia, miniszterelnöke 
69. Akinek nincs, — persze képle-

tesen — rossz ember 
70. TÉMÁJA: KLEÓN BS AZ 

ATHÉNIEK IZGÁGABÁGA 
73. Tis — angolul 
75. Ha hajó kapja, elsüllyed 
78. Azonos betűk 
77. Versenyt elöz meg 
78; Operett-bonviván 
79. Weber, a halhatatlan zeneszer-

ző keresztnevei 
81. Állami jövedelem 
83. Gonosz lakosai miatt elpusz-

tult bibliai város 
84. Nágusa Halié Szelasszié volt 
85. Francia tegezés 
87. Á. Á. A. A. A. Á. 
89. Párt (?) 
90. Pályaudvar rövidítése 
91. Ruffo keresztneve 
92. A FEMINIZMUS KACAGTATÓ 

KICSÚFOLÁSA 
•3. Magánhangzótlanul vizes 
94. Német viszonyszó 
95. Fehérnemű 
97, Nagyon régi 
98. Mindegyik Rómáiba vezet 

100. A SZOFISTÁK HEVEN TER-
JEDŐ VALLÁSTALAN SZEL-
LEM GÚNYOLÁSA SOKRA-
TES SZEMELVEN KERESZ-
TÜL ' 

102. Verejtékez« 
104. Mértani test 
108. EURIPIDES ELLEN IRÁ-

NYULÓ MARO SZATÍRA 
108. Kocka — latinul 
108. Kuruttyol 
111. Török az »illető« 
112. Rangfokozat 
116. Régi űrmérték 
118. S. D. 
119. R. L. 
120. Időegység 
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MEGFEJTÉSEK 
az 1936. 52-es száxjiból: 

Karácsony (3*0—341) s Adja össze (3^8—349): 
Z E R E S D F E L E B A R Á T O 
ONA P Ö R K Ö L T L R E D 
0 K I T I T R O M B I T A 

B O L É T B U A E A T 
L A D O T T R Á R Ó T TU 

IE ÁGÉ K E N I P Ö R Ö G 
1A I S D I A Z A S I R Á L Y 
fDA H I T R E M C IM EM 
: O M P O K Á T É R Z I A I 
:Á OL A C M H O L VN 
( L Y N M E S G Y E R I K A T 
' L T I M S Ó S Z E R E T E T 
1 0 L O M N E M I N V E 
iM SA N Y U L A N K S I N 
>AR I N É N I A R AD CM 
' S A D T Ó A R K G Y A N T A 
1 N ö I Á J Á R U E I G 
r S G K A R Á C S O N Y R S A 
EZEK A VN A L Á I R O D 
( O L L Ó A D O D R É S RA 
ELSŐ C S É OH N K I T 
CGÖ C S Á K Á N Y E L E K 
SA S E G RÖMÖK L I T 
l S Z Á L LA EN A T T A 
I S Z E R E T E T Ü N N E P E R 
I IM K A R E R E Z E T 
SA E L V I R A K K K I D O 
I S A R É S A L É A I E T 
F A L E G S Z E B B K I N C S T 

H Á R O M S Z O R I S P Í R Ó S 
A L A K I H I B A Z I Z E G É S 
ROVO Z E N G Ő IM MZ 
MM S Z Á Z S Z O R S Z É P A 

I L V A H E T I L A P D I E Z 
NÁLAM N E G U S U I Z S 
CT H A T R BZ T U B E Z 
K O K E T Á L A IRAM RÁ 
E A T L E T E T É S IML 
T A C U T I L A AO Ö R E G 
TRAMWAY L E B I R T SY 
E L G A L B IGA K Ö R T E 
SB GY N A G Y H É L E E R 
B E D O ö BAK J U H A R T 
A R A R A T A B I S A L Y 
KG O L L O A S Z A T Í R A 
A I K R E K MM A M O S Á S 
V I I T R I O A K A L A U Z 
A K I L O 0 HAMAR NNA 
G M A L P Á R I R I Z 
YÉ MOD CCC ' AMAT I 
O L T A L O M SOLO A C I C 
K V A R T I I E M P S Z C 
É E C H E T V E N K E D Ő E 
N V O N Ó S N É G Y E S N Á B 

K I N B E SYU T A D L O 
H A V I K É T S Z Á Z F IX DR 

Az összeadás eredmé-
nyét legközelebb közöljük 

Rossz dolgosat: Egy Iskolai dolgozatot idézettel 
fejezett be a kisdiák, de ejöbb csengettek, mtot 
gondolta volna és1 nem ért rá az ékezeteiket és 
Írásjeleket kiírni. Az idézetet így irta le; 

.Sűrű siKét az éj dühöng a déli szél 
.Számoljuk össze, hány ékezet és írásjel hiányzik 

összesen, nemcsak az idézetből, hanem a mi szö-
vegűinkből is, melyből Időhiány miatti «pl Is ki-
hagytuk az ékezeteket és Írásjeleket. 

Megfejtésül az egész szövegből hiányzó pontok és 
resazők száma küldendő be. — Hiányzott összesen 
92 írásjel. 

Dátum: 1916 februárbau volt csaik 29 napos hó-
nap az egész világháború alatt. Teihat a dátum: 
1916 márc. 2. 

Hideg-meleg: 6 perc. 
Családi kör: 4 lány, 3 fiú. 
Egyszerű kérdés: Száz százalék. 
Vonatok, ha találkoznak: 13-5 (13 és fé}) másod-

perc. Mikor a két mozdony találkozik, az utolsó 
vagónok hátsó Halai 450 métprre vannak egymás-
tól. Ezek a két vonat sebességének összegével, 
180 kilométerest sebességgel közelednek egymáshoz 
tehát 13-5 másodperc múlva találkoznak. 

Közlekedési rend: Fényes nappal volt. (Nappal is 
látható a holdi) 

Betürejtvények: 1. Szabad verseny. 2. Kepler-
3. Felületes. 

»HATAN VAGYUNK«, »HÁNY SZÍNÉSZT« STB., 
ES »SCISNE LATINE?« ES »MINT EGYIK TO-
JÁS A MÁSIKHOZ«, »RAJZOI.ÚK ELŐNYBEN« 
MEGFEJTÉSEIT a JÖVŐ HÉTEN KÖZÖLJÜK. 

ÁLLANDÓ HETI JUTALMAI 
(Postán küldjük el.) 

D R E H E R M A U L l u x u s k e v e r é k , díszdobc 
üzv. 80Ó8 KÁLMANNÉ, Kispest, Attila-u. 62. 
H U N G Á R I A (eze lőt t r u s p o K i Lraualír 

borpince 1—1 pa lack Debrői hárs leye] 
N e m e s kadar és G a l a g o n y á s ! bor: 

KAUFMANN MIKLÓS, Bp., Kertész-u. 33. III. 2, 
1 l i t . G S C H W I N D T - f é l e A Q U A V I T A E : 
STAFF MARGIT, Wekerletelep, Baross-u. 40. f 
R A D I U S f i l m s z í n h á z b a 2—2 m o z i j e g y : 
Ozv. BEKÖ BÉLÁNÉ, Bp., Visegríldi-u. 40. III . 
GARZ6 IRÉN, Bp., Kaas. Ivor-u. 3. III. 7. 
T U R N L I G H T P A L A B A komple t t zse 

l á m p a (Pá la é s tsa , Vác l -ú t 66): 
WENETIANER PÉTER, SZEGED, Hunyadi JáuK 

utca 48. 
1 pár G F B a r a n y v i r á g h a r i s n y a : 
LANGER RUDOLFN Ê, Miskolc, Széchenyi-u. 80, 
3 palack 1 l i t eres E G M A ürmös (vermouth 
PFEIFER GERTRUD, Bp., Teréz-könit 40. m . 
1 kg, D U N A c s e m e g e k e v e r é k : 
HANNATSCHEK EMIL, Bp., Hidegküti-út 31/a. 
E g y n a g y doboz v i l á g h í r ű N I V E A créme: 
CÍÜNTLER ÉVA, Bp., Kisfaludy-«. 28/a. 
E g y n p g y doboz V A L E R Y pouder: 
PIKÓ ZOLTÁNNÉ, Turkeve. 
Krómozot t karóracsa t ( 0 R A G Y A R ) : 
H OR ANY! EMILNÉ, Bp., Király-u. 10». I. 9. 
dr. Noseda OSMO púder: 
MESTER SÁNDORNÉ, Nyirhogdáiny. 
G E - V I l a azsúrog s e l y e m h a r i s n y a : 
MÁRKUS JÔZ8EFNÉ, Bp.. Mátyás-u. 13. m 
10 G L A D I A T O R Super F i n e penge : 
BÁRKÁNY LÁSZLÓ Bp., Larcsay-u 3. 
V E L L E S Z i l la tszertár (V i lmos császár-

47.) Marvel -Chlpre , T u f t - p ű d e r : 
KOVÀC8 ISTVÁNNÉ. Kecskemét Rákóezi-út 1 
BOON'g kakaókülön leges ség , V» k g : 
VITÉZ FERENC, Bp., Pozsonyi-út 10. IV. 
2 D I A N A sósborszeszszappan és f o g k r é m : 
PLESZKÁN JÓZSEF, Sárbogárd, Adóhivatal 
2 naary doboz S U L F A M Y L kénpúder: 
ROBOZ MIKSÁNÉ, Pécs, Ferenc József-út 3 
Dr. N o s e d a COLOSSAL szappan: 
Dr. KÓSA MENYHÉRT, Vásárosnamény. 

KÖNYVEKET NYERTEK; 
(VIDÉK és KÜLFÖLD) 

PETS Y OLGA. Románia. 
BROZSEK PÁLNÉ, Csehszlovákia. 
TEREBESI LÁSZLÓ, Csehszlovákia. 
IRITZ PIRI, Jugoszlávia. 
BARANYAI JENÖNÉ, Németalföld. 
JAIKAB JENÖNÉ, Románia. 

SZÍNHÁZI ÉLET színházi, film, irodalmi és művészeti szaklap, megjelenik minden héten. Kiadótulfl 
nos: Színházi État r. t. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Erzsébet-körút 7. Tel.: *i—419—50. fi 
bázi Élet Bolt, Erzaébet-körút 7. T.: 1—862—84, »1—419—50. Postatakarékpénztári csekkszámla; 41 
Felelős szerkesztő ós kiadó: I N C Z E S Á N D O R . Szerkesztő; L U K Á C S G Y U 1 

Kéziratokat, képeket, stb. nem őrzünk meg s nem adunk vissza még akkor sem. ha arra bennü 
külön felkérnek vagy visszportót küldenek. Nem vállalunk értük semmiréle felelősséget. 

HIRDETÉSEK millimétersora a színdarabban 80 f., más elhelyezésben 1 P , páratlan oldalon 1.20 P (Ausland 
tarif P 1.20 pro mm-Zeile). FÖBIZOMÁNYOSOK: Administration und Redaktion für Oesterreich: 
Pereszlényi (Verantwortlicher Redakteur), Wien, II. Sterneckplatz 11. Telephon; R. 46—580. — Romé 
Slova Oradea-Nagyvárad, Csehszlovákia; Novitas, Pozsony-Bratislava. Jugoszlávia: Avala, Beog 

(MINDEN KIFIZETÉS ÉS ELŐFIZETÉS BIZOMÁNYOSAINKHOZ KÜLDENDŐI) 
EGYES SZÁM ARA: Magyarország: Ç0 fillér. — Ausztria: 0.90 schilling. — Jugoszlávia: 10 di 
— Csehszlovákia: 5 SK. — Románia: 20 leu. — Olaszország: 3 Ura. — Anglia: 1 shilling. — Néi 

, „ ország: 60 pfennig. — Amerika: 25 cent. 
M ÉVt E t ö P l Z E T É S : Magyarország: 6.50 pengő (félév: 12.50 pengő), — Ausztria: 9 «chilling. 

Jugoszláviái 120 dinár. — Csehszlovákia: 00 őK. — Románia: 250 leu. — Olaszország: 35 líra. — A»| 
10 shilling. — Németország: 6.50 aranymárka. — Amerika: 2.50 dollár. A többi országok: 10 peng 

AHUM NYOMDA RT., BUDAPEST. Felelős nyomdavezetőt KÁRPÁTI ANTAL 



S/zép 
piiœwia, 

dáó 

fwtj, 

futjcipjoíáó 
eríedménifA 

Csak 5-6 csepp kell 
belőle naponta a fejbőr 

más és más részére 

m e g a k a d á l y o z z a á haj-
hullást, korpaképződést. 

Erősíti a fejbőrt és. a hs j  
gyökereket ( r u K e i e n e í 

" n i r n n r a n t r n l i a koncentrált hajápoló 

Két 
hónapra 
eleqendő 

hajcsepp ára : 
P 3.60, 
nagy csomagolás 
háromszorannyi 
tartalommal P 8. 
Nap i költség 6 fill. 




