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Hajáról 
lehet megismerni 
ezt a szép asszonyt! 
Erről a hajról, melynek olyan mély 
a fénye és r a g y o g ó a sz íne . . . 
Mi segít ehhez a szépséghez job-
ban, mint a he lyes ápo lás . Tőle 
lesz minden haj simulékony, jó-

tartású és hullámos . . . 

ELIDA SHAMPOO B R U N E T A F L O R 
A s ö t é t h a j n a k k é s z ü l t a l k á l i m e n t e s 
Brunetafior Special Shampoo ragyogó 
mély fényt ad és a sötétbarna színár-
nyalatokat soha nem s e j t e t t p o m p á -
b a n j u t t a t j a é r v é n y r e . Mély fényt ád. 



Színházi Étet Társasutazásai 
1937 jan. 31— febr. 14-ig a verőfényes oíasz R i v i é r á r a 

San Remo és Bordigherá-ba P 2 2 2 
Január 31—február 2 
Autóbusz Wien-be P 27.50 
Ú t l e v d l n e m s t Q k s í g t i l 
Január31—február 14. T é l i s p o r t - h e l y e k r e : 

Sestrières-be P 298 
Claviere-be P 272 
Január 24—február 7 

Santa Cristina-ba P 220 
Kérjen prospektust a Színházi Élet Utazási Irodájától. 
Budapest, VII.. Erzsébet kőrút 7. Telefon: I- 02-84. 

B u a o p e s f l a r v a n y o s s a g a ; Shanghai 
Cafó • Bar • Restaurant 

Horthy Miklós-ót 6 0 . 
Tiszta kínai st1 tusban berendezve, 

I eredeti kínai italkülönlegesség 

II., Margit-korút 20. Tel. 1-576-5 

[[QA Lloyd jubileumi utazások keretébên|P) 

utazas 
a „General*. Steubeo" 

luiusgltoisel 
1917 Mmáilil jùnintif. At olaját tdôtar/ama m 24 nap 

6 4 5 . - ptflgittl 

Különlegesen nép ét érdekei 
síéraifoldl kirándulások 
ai összes érintett kikötőkben 
Fokoiotl Mnvtltm a haj» ujjátpittM folytán 

S l l o r ö & e u t f c h o r C l o y ö B r e m e n 
— i i u d . t pt". : i irodai 

VIII., Bares* tér 9 V., VttrOsmarty tér t 
Tel. I 3ÏI I2. 1-.I2.I S> Tol. 1 Í33'.NI. f.S.'O W-

MORY ÚJCSORBATÓ 
1326 ni. magasságban NŐVÉ STRBSKÉ PLESO 

TÉLI SPORTPARADICSOM 
Modern komfort. — Állandó sí kurzusok. — Z e n e . 
tánc. — fér jen, prospektust. — Felvilágosítással szol-
gál a Színházi Élet Utazási Osztálya, Erzsébet-körút 7 
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SZÍNHÁZI ÉLET 
SZÍNHÁZI, FILM, IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI SZAKLAP 

SZERKESZTI : INCZE SÁNDOR 

Bulla Elma és Páger Antal 
Belvárosi Színház: »Egymillió pengő« 

(Aneelo foto) 



Az anyáik házának halljában 
Táray, Ághy Erzsi, Rápolthv Anna, Somogyi Erzsi 

Nemzeti Színház: »Szülők l'ázadásai« (Foto Va]da M. Pál) 
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H a t v b n y £ i l i 
—szinhAzi l e f e l e 

A Színházi Élet utolsó számában 
Bácskai Magda nagyon mulatságos 
és elmés Báli Tanácsadójában el-
mondta az 1937-beli mama és nagy-
mama báli szereplését. Mama ver-
senyt táncol lányával, nagymama 
egy üveg konyak mellett vidáman 
bridzsezik hajnalig. így nálunk. Dá-
niában viszont, úgylátszik, mások a 
szokások, legalább is Jens Locher, 
a Nemzeti Színház dán szerzője sze-
rint. LA »Szülők lázadása« című víg-
játékban, mama és nagymama az 
Isten háta mögötti vidéki kastély-

ban vegetálnak, míg u gyermekek 
a fővárosban, élik világukat. Egy-
szer egy esztendőben látogatnak el 
a fiatalok falura, — még vedig pénz-
kiosztás idején. A Holm-féle válla-
latok végrendelet szerint a mama 
tulajdonát képezik, de ő minden jö-
vedelmét szétosztja a gyerekek kö-
zött. Jurfelt igazgató, a vállalatok 
vezetője szerelmes a. még mindig 
fiatal mamába és megkéri a kezét, 
de Inge (így hívják mamát) visz-
szautasítja, mert csak gyermekeinek 
akar élni, A nagymama viszont ki 



— Ez a; ember nem akarja íeleségül venni az anyánkat. 
— Nem is adnám hozzá a lányomat. Nem való íérjnek . . . Igazi szeretötipus. 

Tímár, Táray, Márkus Emilia, Rápolthy Anna, Somogyi Erzsi, Lehotay, 
Petheő Attila 

Nemzeti Színház; »Szülők lázadása« 

nem állhatja unokáit 
és amikor látogatóba 
jönnek, elzárkózik elő-
lök. Ez a helyzet azon a 
bizonyos júniusi napon, 
amikor a ház gyerme-
kei, a fiú feleségével, 
két lány elvált és váló-
félben levő férjeikkel, 
a harmadik süldő isko-
láslány lehetetlen vőle-
gényével összegyűlnek 
a szülői házban az 
anyagiak bezsebelése 
céljából. Locher úr sze-
rint a frivolabb dán 
fiatalság cocktailes tás-

KABIN; Jems, nyissa ki a 
bárt! 
Vándory Margit, Tasnády 
Ilona, Somogyi Erzsi, Sán-
dor Jenő és Sándor István 
Nemzeti Szinház: 

»Szülök lázadása« 
(Vajda U. Pál' fotók) 



a gyerekek. Inge úgy tesz, mintha 
az igazga>tóhoz fűznék gyöngéd szá-
lak, nagymama az öreg inassal ka-
cérkodik. Pénz pedig nincs, mert az 
öregek is élni vágynak és ezentúl ők 
költik el a jövedelrnet. A csapások 
súlya alatt aztán a fiatalok is ma-
gukhoz térnek. Kisül, hogy itt min-
denki ártatlan. Senki se csalta meg 
hitvesét, mindenki titokban arany-
szív, kidobják a cocktailt, szipkát, 
sofőrt és lovászt és boldogan élnek 
amiig meg nem halnak. Az előadás 
igen tetszett <a Nemzeti Színház kö-
zönségének. A siker oroszlánrésze a 
régnemlátott és legnépszerűbb Már-
kus Emiliáé, aki csupa humor, böl-
csesség, kedvesség a nagymama sze-
repében. Tasnády Ilona, mint rokon-
szenves mama, Rápolthy Anna, So-

kával utazik (nagyon csinos táska, 
— hol csináltatta, kedves Nem-
zeti Színház?). Állandóin méteres 
szipkából szívják a cigarettát. Az 
urak sógornőikkel flírtelnek, a höl-
gyek lovásszal és sofőrrel cicáznak, 
továbbá mindannyian igen hango-
snak, folyton veszekszenek, szemtele-
nek, fölényesek, életuntak, elégedet-
lenek. Egyszóval messze Dániában, 
most tartanak annál a- magaviselet-
nél, mely nálunk 1920—23 között volt 
rövidlejáratú, átmeneti divat. Any-
nyira tűrhetetlenek a fiatalok, hogy 
nagymama biztatására, a galamb-
szelidségű Inge is fellázad, ök hár-
man, nagymama, mama és igazgató 
megjátsszák azt a kegyetlen kis ko-
médiát, hogy pontosan úgy öltöz-
ködnek, beszélnek, viselkednek, mint 

BOHNNÉ: Szeretnék egy hárszokrényt, de olyant, amin felül gnaimofón te van. néha úgy 
vágyom egy tangóra. 

Tár au, Âghy Erzsi, Rápolthy Anna, Somogyi Erzsi 
Nemzeti Sziuház: «Szülők lázadása« (Foto Vajda M. Pál) 



mogyi Erzsi, Aghy Erzsi, Szeleczky 
Zita, mint démonok, Füzess Anna, 
mint házvezetőnő, továbbá Táray, 
Lehotay, Petheő, Timár, Apáthy és. 
Pethes arattak megérdemelt elisme-
rést. 

* 
A Belvárosi Színház nagyszerű 

előadásban mutatta be egy rendkí-
vül tehetséges, sokatígérő fiatal 
szerzőnek, Kollár Bélának »Egymil-
lió pengő« című vígjátékát. Röviden 

i elmondjuk a tartalmát: Arról szól 
i a mese, hogy Weber, a szegény féj-
I szeg kis fűszeres halálosan szerel-
W mes Zsuzsába, egy szép fiatal úri-
B asszony vevőjébe. Julis, az asszony 
B kis cselédje, viszont a fűszerest sze-
H réti reménytelenül és hogy kicsit 

vigasztalja, órákhosszat mesél neki 

asszonyáról. Egy nap csoda történik. 
Weber ikerek egymillió pengőt örö-
köl. Gazdag ember, övé a világ, csak 
éppen uz nem az övé, aJcit oly em-
berfelettien kíván. Weber gondol 
egy nagyot: felajánlja a millió pen-
gőt cserébe Zsuzsának egyetlen éj-
szakájáért. A nagyon szellemes és 
mulatságos történet során, azt mu-
tatja be nekünk a szerző, hogy még 
a legszigorúbb kispolgári erkölcs, a 
legmeghittebb házassági kötelékek 
is meglazulnak, ha egymillió pengő-
ről van szó. Végül aztán Weber is 
felébred álmából és ráeszmél, hogy 
tulajdonképpen a kis Julis cseléd 
az ő igazi párja. 

A cselédlány és fűszeres szerepei-
ben Bulla Elma és Páger Antal re-
mekelnek. Vízvári Mariska és Ró-
zsahegyi Kálmán ellenálhatqtlanok. 
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Rózsahegyi Kálmán, Bulla Elma és Vizváry Mariska 
Belvárosi Színház: »Egymillió pengő« (Angelo foto) 



l i a : Egymillió p e n g ő . . . ne búsulj, ón nevetnók rajta. 
Kálmán Magda, Komár Juliska, Soltész Anny 

Belvárosi Színház: »Egymillió pengő« (Angelo loto) 

A nagyon kedves Ko-
ntár Juliskának újabb 
sikere van. Soltész 
Anny, Básthy és Baró-
thy nagyon tetszettek, * 

Filmet csak kettőt lát-
tunk. Az »Árulók« iz-
galmas kémdráma. El-
lenségünknek se kíván-
juk, hogy katonai tit-
kokat rabló kém le-
gyen Németországban.. 
A film csupa tank, 
bombavető, ágyú, gép-
fegyver. Pattognak a 
vezényszók, csattognak 
a bombavetőrépülők, dö-
rögnek a fegyverek, 
megnyugtató képet tár-
va elénk az emberisé® 
jövőjéről. Érdekes és 
tanulságos dolog. Ben-
nünket legalább — kü-
lönböző okokból —• igen 
érdekelt. 

Eggerth Mártának 
csak egyik filmjét lát-

WÉBER: Ha ezeket nem 
hozná nekem, nem is tudom, 
mii csinálnák. 
Bulla Elma és Páger Antal 
Belvárosi Színház: 

»Egymillió pengő« 
(Pálházy foto) 



tuk: »Felejtsük el a I 
multat«. Szívesen elfe- | 
lejtettük, mert először |f 
voltunk komolyan elra- p 
gadtatva a művésznő- j 
tői. A film fordulatos, fi 
meglepő, nem sablon, r 
legalább is első három- ! 

negyed része, mert a 
végén kicsit sok a ma-
gyarázkodás. Hart-
mann, a férfi főszereplő, 
hála, Istennek mellőzi 
a középeurópai film-
színészek édeskés ne-
gédes pajzánságát. 
Alexander mester a má-
sik főszereplő, annál 
s achar inasabb, de vi-
szont szerencsére nem 
szerepel sokat. Gyönyö-
rű díszletek, — kitűnő 
zene. őszintén ájánljuk. 

KOVÁCS: Maga irta ezt a tevelet a feleségemnek? 
Bulla Elma, Bóslhy Lajos és Páaer Antal 

Belvárosi 

w ü-Líuri : 
Kontár Juliska és Pá,ger Antal 

Színház: »Egymillió pengőin (Angelo fotók) 



KÁRTYAPARTI 
Tör2s Miklós, Pataky, Hajmássy, Bilicsi 

ALVÓPARTI 
Titkos Ilona és Makay Margit 

Reggel 5 óra 45 perc. Az ébresztőóra 
pokoli lármát csap. Odakint vak sötét-
ság, tejeskoesizörgés, cirdkseprősulhogás. 
Félig behunyt szemmel nekilátok az öl-
tözésnek, mert indulni kell a salnházba. 
A színház ugyanis Miskolcon van. 

6.15. A taxi megérkezik a Keleti pá-
lyaudvarra. Kezeimben a Magyar Szín-
ház 22 pontba foglalt úti szabályzatával 
elindulok a II. osztályú váróterem felé, 
ahol a gyülekezés van. 

6.25. Befut az első Tryout-utas, Somogy-
vár y Rudólf, a »gödölye«, ahogy a tár-
sulat legfiatalabb szereplőjét a színház-
nál nevezik. A Magyar Színház direkt 
e célra készült jelvényét viseli a téli-
kabátja gomblyukában. 

6.30. Jó, Ihogy a jelvényviselést elren-
delték, mert különben nem ismerném 
meg sem Törzs Jenőt, sem a fiát, Mik-
lóst, olyan álmosak. 

6.31. Titkos Ilona két rettenetes ásítás 
között összeborul Makay Margittal. Ér-
kezik a vezér&ar : ZilaHy Lajos, a szerző, 
dr. Bródy Pál igazgató, Bálint Lajos, a 
dramaturg és Lórántih Yilimos főrendező 
útimarsall. 

A MISKOLCI GÖDÖLYE 

KOCKAPARTI 
Törzs ßva. Sennyey Vera, Szakát« Zoltán 



6.40. Beszállás. A műsza-
kiak jelentik a vezértkar-
nalk, hogy minden rendiben. 

7.00. Reggeli az étkező-
kocsiban. 

8.00. Utána kialakulnak 
a csoportok. Ramsli-cso-
port: Haimássy Miklós, 
Pataky Miklós, Bilicsi Ti-
vadar. Koctkázó-ikülönít-
mény: Bálint Lulu, Törzs 
Éva, Sennyey Vera, Sza-
<káts Zoltán. Anekdótázó 
csoport: Zilafay Lajos, 
Bródy Pál dr., Pethes Fe-
renc, Keresztessy Mária. 
Bóbiskolók: Titkos Hona, 

Törzs Jenő, Titkos Ilona és Makay Margit 



Szakáts Zoltán és Mafcay Margit Titkos Ilona és Somogyváry Rudolf 
Miskolci Nemzeti Színház: »A szűz és a gödölye« 

Makay Margit, Bársony 
Erzsi, Főidényi László. 

10.00. Megérkezés Mis-
kolcra. 

10.06. Üdvözlőbeszéd Tré-
bi-TÖrők Andor városi fő-
jegyző részéről, vidám ke-
zelés Sebestyén Mühály 
miskolci direktor részéről. 
Előállnak a városi díszhin-
tók. 

10.20. Elhelyezkedés a 
szállodákban, fölfrissülés. 

11.30. Akusztikai és em-
iéipróba a színházban, 
amely eltart 14.30-ig. 

14.40. Társulati ebéd. 
Utána általános alvás. 

17.50. A miskolci kávé-
házaikban szmókingoB szí-
nészek és estélyiruhás szí-Törzs Jenő 

Miskolci Nemzeti Színház: »A szűz àe a gödölye« 



nésznők jelentkeznek uzsonnázni. A szmo-
kingot és estélyiruhát azért vették föl 
ilyen Icorai órában, mert a színiháztói 
egyenesen a város által rendezendő ban-
kettre mennek. Sebestyén Mihály mu-
tatja a helyi lapokat. Már <két nappal ez-
előtt meg kellett hirdetni, hogy az ős-
bemutató három estéjére minden 'jegy 
elővételben elkelt. 

19.50. A színház zsúfolásig megtelt. 
Nagy diplomáciai tárgyalásdk a pénz-
tár és a tűzoltóság között, pótszékek be-
állítása miatt. Harminchét pótszék en-
gedélyezve. Színpadon minden kész a 
kezdésihez. Nézőtér szabályos theatre paré 
képét mutatja. (Előkelőségek névsorát 
fölösleges följegyezni: mindenki itt van. 
Egyiik páholylban ott ül Öorbély-Maczky 
főispán és családja, a másikban Lukács 
Béla városi főispán és családja. Dr. Hal-
may Béla polgármester és leánya Zilahy 
Lajosnéval ül, aki a délután folyamán 
érkezett 

20.05. Lóránth Vilmos, mint konfe-
ranszié bejelenti, hogy a szerző és a 
társulat csak a harmadik felvonás után 
jötn ki megköszönni a tapsokat. 

20.12. Ünnepélyes gongütés. A függöny 
felmegy. 

20.20. Első nyíltszíni taps. A színház 
elé állított rendőrök és díszruhás haj-
dúk beszivárognaík a nézőtérre. A szín-
házhoz megérkezik a város óriási babér-
koszorúja a szerzó részérte. Foikozódó iz-
galom, fokozódó siker. Törzs hetvenéves 
öregurat játsziík, fehér szakállal. Az elő-
adás folyamán huszonkét nyíltszíni tap-
sot számolok meg. 

23.30. Függöny legördül. Tizenötperces 
tomboló taps. Szerző és szereplők meg-
hajolnalk. 

24.00. Megszületett az első bon-mot: 
Miskolc ezentúl nemcsalk a békáról lesz 
híres, ihanem a gödöilyéről is. 

Zilahy Lajos 
a miskolci színház függönye előtt 

(A Színházi ßlflt fotoriporterének, 
László Henriknek felvételei) 



ÉVFORDULÓ 
Ez a pár sor Hunyady Sándbrnak szól és kritika 

akar lenni a kritikáról, amit a kiváló író az y>Év-
fordulód című filmről írt . A filmet nem én írtain, 
hanem Vitéz Miklós, sőt Hunyady engem a Duna-
parti randevu-yal kapcsolatban meg is dicsért, amit 
köszönök cs nagyra értékelek, mint ahogy magyra 
értékelem Hunyady Sándor brilliáiis tdhetsógét és 
vitán felüli tisztességes szándékát mindig, amikor 
kritikát ír. Tudom: a kritika szubjektív dolog, de 
Hunyady túlságosan szubjektív volt, amikor az »Év-
fordulót« levágta. 

A világért sem akarom azt mondani, hogy a ma-
gyar film különleges jóindulatot vár a kritikustól, 
sőt, önnönmagunkkal sze miben még szigorúbbaknak 
kell lennünk. De Hunyady kritikájában a filmnek 
csak a hibáit ostorozta, az erényeivel nem sokat tö-
rődött. Pedig ez a 'két Ifcoeficiens határozza meg egy 
művészi munka értékét. És, hogy ebben a filmben 
igenis van érték, azt az is bizonyítja, hogy a film 
a közönségnek nagyon tetszik. Én, aki a bohózat 
ravasz trükkjein és istenilsértő szakadékain köszöt-
nültem ki az agyamat, én tisztán látom az Évforduló 
erényeit és (hibáit. A legfőbb hiba az, hogy Vitéz 
Miklós, a kdváió költő, a drámai hatást csak finom, 
irodalmi eszközökkel akarta elérni és itt-ott lemon-
dott a matematikáról, a technikai-trüJkikökről, ame-
lyek pedig elengedhetetlenek, ha az író akiár bohó-
zati, akár drámai feszültséget akar teremteni. 'Ezzel 
szemben nagy erénye a f i l m n e k , hogy Vitéz Miklós 
a dialógok csiszolt, őszinte hangjával nemes vere-
tet adott az egész alkotásnak és bizonyságot tett 
amellett, hogy a legközelebbi egészen jó, izgalmas és 
amellett irodalmi filmdrámát mégis csak ő fogja 
megírni. 

Pendít 
Pendlí. Ez a szó azt je-

lenti, hogy a színészek egy 
és ugyanazon este egyik 
helyről a másikra rohan-
nak játszani. Például Szil-
veszterkor. Ez a történet 
is egy ilyen szilveszteri 
pendliről szól. A történet 
hőse, Szőke Szakáll. 

Ez az aranyos komikus 
akkor "még 'nem volt az a 
világhírű művész, mint 
most. De azért Bécsben, 
ahol az eset történt, 1924-
ben, már nagy neve volt, 
s ennél fogva Szilveszter 
éjszakáján legalább húsz 
helyen kellett fellépnie. Az 
ideje pontosan be volt 
osztva percről-percre és az 

autó rohant vele egyik 
helyről a másikra. 

Tizenegy óra hat perc! 
Szőke Szakáll ijesztő pon-
tossággal jelent meg a 
Porzellan kávéházban, hogy 
fellépjen. A rögtönzött 
színpadon éppen egy dizőz 
énekelt. 

— Uram — mondta ha-
tározottan Szőke Szakáll a 
kávésnak — ha két perc 
múlva nem léphetek fel, 
már itt sem. vagyok és ön 
fizet kétszáz schillinget. 

A kávés ijedten igyeke 
zett megnyugtatni Szőkét, 
aki azonbán hajthatatlan 
maradt. 

— Nekem még tizenkét 
helyen kell játszanom ... 
Ha két percen belül nem 

GORDON ZITA 
az «Évforduló« főszereplője 

vagyok a színpadon, ön 
fizet kétszáz schillinget. 

A kávés látm, hogy en-
nek a fele se tréfa, intett 
a dizőznek, aki rögtön ki 
is jött, a színpadról. Szőke 
Szakáll bement, jött a nagy 
humoros szám. a közönség 
tombolt, a művész megha-
jolt, kiment és siette je-
lentkezett a kúvésnél. 

— Kérem a gázsimat, 
mert rohannom kell. 

A kávés hidegvérrel vá-
laszolt: 

— Kedves mester, itt egy 
kis tévedés van. Ugyanis 
ön nem nálam van szer-
ződtetve, hanem a szem-
közti kávéházban. 

Szőke felháborodva mond-
ta: 



— Hát ükkor mért en-
gedte, hogy fellépjek. 

— Azért, mert maga az-
zal fenyegetett, hagy ha 
két percen belül nincs a 
ssinpadon, fizetnem kell 
kétszáz schillinget... gon-
doltam, inkább lépjen fel. 

Néhány évvel ezelőtt 
Szicíliában jártam a felesé-
gemmel. Itt Pesten tél 
volt, csikorgó február, ott 
meleg napsugár fogadott 
bennünket. Taorminában 
mindenütt virág, egy fe-
ledhetetlen tavasz pom-
pás színei és szemközt 
komoran pipált az Etna. 

Kis olasz bisztró az Etna 
tövében. Ott ültünk és be-
szélgettünk. A pincér elé-
bünk tette a párolgó es-
pressót és a vendégkönyv-
vet. Hatalmas kötet, sok-
ezer aláírás, emfberak a 
világ minden részéből, akik 
idejöttek, hogy egy pilla-

natra megcsodálják Szicí-
liát. Lapozgattunk a ven-
dégkönyvben. 'Német, fran-
cia, angol, japán, orosz 
nevek békésen egymás mel-
lett és itt-ott egy-egy ma-
gyar név is. Vannak ne-
vek, amiket az ember soha 
nem felejt el. Például ezt 
olvastuk a vendégkönyv-
ben: 

— Itf jártunk és roppant 
boldogok voltunk: dr. Kü-
kemezey Sándor és felesé-
ge, Rákóczy Irén. 

En hosszú ideig láttam 
magam előtt Rákóczy Irén 
areát, amint boldogam hoz-
zásimult dr. Kükemezey 
Sándorhoz ott az Etna tö-
vénél és álmodozva nézte 
a valószínűtlenül kék eget 
Szicília felett. A szerelem 

mindenütt szép, tudom, de 
itt, Sziciliában, ahol . . . 
szóval irigyeltem Küke-
mezey urat ós feleségét, 
Rákóczy Irént. 

Tavaly Párizsban jár-
tunk és vacsorázni men-
tünk a híre« Prunierhez. 
A pincérnek roppant tetsz-
hetett az a különös nyelv, 
ahogy beszélgettünk. Fi-
gyelt bennünket hosszan, 
aztán odahozta a vendéig-
könyvet. A feleségem la-
pozgatni kezdett az aláírá-
sok között, egyszerre csak 
mérgesen szól hozzám. 

— Hát ez szemtelenség! 
— Mi az fiain? 
—• Hol itt a nagy sze-

relem! 
— Nem értem. 
— Ezek elváltaik — és 

ezzel elibém tolta a ven-
dégkönyvet, amelyben a 
következő sorok vannak 
megörökítve: 

— Itt jártwnk és roppant 
boldogok voltunk: dr. Kü-
kemezey Sándor és felesé-
ge, Balogh Sári. 

ISMERŐSÖM A K ÍNAI NŐ 
Tudósok mondják, hogy vannak az élet-

nek pillanatai, amikor az emberi érte-
lem elszakad a valóságtól és lehetetle-
nül lebeg az ébremlét és a legfurcsább 
álom között. Egy rendes emíber ilyenkor 
szokott megőrülni. Egy ilyen pillana-
tot beszélek el. 

London, 1935 augusztus. Rekkenő me-
leg az Oxford1 Streeten. Tarkán hullámzó 
tömeg. Ezernyi ismeretlen arc hömpö-
lyög felém, amint izzadva megyeik a jár-
dán. Az ember itt mem néz senkire, egyik 
arc olyan közömbös, mint a másik, de 
azért váltói mégis feltűnt nekem a 
szembejövő emberek között. 

A tekintetem egy kínai nő arcára esett. 
Nemes arcú, fiatal kínai nő. Csak egy 
villanás, mert hiszen a következő pilla-
natban már el is ment mellettem. De 
azért jól megnéztem és talán egy kicsit 
utána is fordultam, amíg elnyelte töré-
keny alakját az utcai sokaság. 

És mentem tovább a következő sar-
kig, ahol a vörös jelzőlámpa miatt meg 
kellett állnom. Egyszerre azt érzem, 
hogy valaki kopogtat a vállamon. 

Meglepődve fordulok hátra. 
A kínai nő állt előttem. Mosolygott, 

kedvesen, szerényen, szinte alázattal, 
ahogy csak a kínaiak tudnak moso-
lyogni. Es most következett az a pil-
lanat, amikor elsápadtam. A kínai nő 
megszólalt magyarul. 

— Ugy-e maga Nótl Károlyt 
Még most is büszke vagyok arra. 

hogy akkor nem estem össze. Ijedten 
dadogtam. 

— Igen. 
A kínai nő mosolyogja folytatta: 
— Nem ismeri 
En a Szilágyságban, születtem és amíg 

eljutottam Londonig, valóban ismertem 
néhány asszonyt. Franciát, angolt, ame-
rikait. sőt néhány magyart is, de kínai 
nővel még életemben soha nem beszél-
tem. Pláne magyarul. 

—De Nóti. az Istenért, hát Shanghai-
ban . . . nem emlékszik? 

Megdörzsöltem a szememet. 
— Istenem, — gondoltam alázatosan 

és átadva magamat a borzalmas sors-
nak — én sose voltam Shanghaiban. 

Körülöttem zúgott a hatalmas Lon-
dtan, mindenütt csupa realitás és én-
velem az őrültség agyréme játszik. 
Végem van! Kétségbeesetten. néztem 
körül. És ez volt a szerencsém. Néhány 
lépésre tőlem egy ismerős arcot vettem 
észre. Metzner Ernő barátom, a kitűnő 
magyar tervezőművész állt egy kira-
kat előtt és nevetve nézett rám. Oda-
jött és mosolyogva mutatott rá a kínai 
nőre. 

— A feleségem. Megijedtél mi? 
És Metzner Ernő, aki azóta is boldo-

gan él szép kínai feleségével, hangosan 
nevetett a jó tréfán. És én hálás vagyok 
a sorsnak, hogy ezt a pillanatot egész-
séggel éltem túl és hogy ezeket a soro-
kat most nem a Lipótmezőn írom. 



(Foto 20th Century-Fox) 
Paulay Erzsi egyik legemlékezetesebb nemzetiszinházi szerepét Játszotta 
el Elisabeth Bergner új filmjében, az »Ahogy tetszik«-ben: Shakespeare 
legvidámabb nőalakját, Rosalindát. A film második női főszerepét a 
londoni színpadok híressége: Sophie Stewart kapta, A szereposztásnak 
az az érdekessége, hogy Sophie Stewart a londoni színpadokon sokszor 
játszotta Rosalindát, — de Bergner me!lett a második helyre szorult. 
A film szereposztásáról úgy beszélnek Angliában, mini a szezon leg-

érdekesebb sztárversenyéről 



iratát ismeri. Átnyújtották neki a 
tervbevett újdonság szcenáriumát, 
amely azonban nem tetszett neki 
olyan mértékben, mint azt a gyár 
vezetői remélték. Most dolgozzák 
át a művet és ha az új formájában 
nagyobb sikert arat a nagyigényű 
művésznél, mint az első változat, 
akkor a jövő héten Londonba uta-
zik és megkezdi a felvételeket. 

— Ellenkező esetben? 
— Ellenkező esetben irány Holly-

wood, amely nagyszabású mun\ka~ 
programmal várja Rod la Rocque-ot. 
Sokesztendős tapasztalatait nem 
mint színész fogja gyümölcsöztetni, 
hanem mint rendező. Már a tavasz-
szol megkezdi első, monstrefilmjé-
nek rendezését. 

— Természetesen Bánky Vilmá-
val a főszerepben! 

— Ez az a kis felhőcske, ami 
»Hollywood legboldogabb házas-
párjának« egén először jelentke-
zett. A férj mindenáron azt akarja, 
hogy Vilma legyen első filmjének 
a sztárja, a feleség viszont úgy 
találja, hogy ő ezután már csak 
mint háziasszony óhajt sikereket 
aratni. Közöttük tizenegy verőfé-
nyes esztendő alatt sohasem volt a 
legcsekélyebb szóváltás sem, de 
ebben a kérdésben nem tudnak 
megegyezni. 

— És miért akar Bánky Vilma 
ilyen fiatalon visszavonulni? 

— Erre senki sem ka/p megnyug-
tató feleletet. Bizonyos, hogy sok 
hölgy abban a korban kezdi pálya-
futását, amikor ő a visszavonulást 
jelentette be. öt esztendővel ezelőtt 

INTIM PISTA, hogy miért jött 
haza Bánky Vilma, mennyi ideig 
marad és igaz, hogy visszavonul 
minden szerepléstőlt 

— Mi ez, egyszerre három kér-
dés? Szép sorjában mindenre vála-
szolok, sőt még olyan kérdésekre 
is, amelyeket fel sem tettek. A szép 
Bánky Vilma tisztára azért jött 
Budapestre, hogy gyönyörködjék 
egy kicsit a szülővárosában, üdvö-
zölje régi barátait és legelsősorban 
a családját, amely türelmetlen sze-
retettel és rajongással várta. 

— És a férje? 
— Rod, la Rocque, a franciaszár-

mazású filmszínész, a hollywoodi 
művészkolónia egyik legkedveltebb 
tagja, elkísérte az »óhazába« szép 
hitvesét. Londonból jöttek, ahol 
Rod filmezett a British Internatio-
nal Pictures műtermeiben. 

— Meddig maradnak itthon? 
— Ez a művész munkaprogram-

jától függ. Mint nekünk elmesélte, 
még egy film főszerepét kellene el-
játszania Londonban, de hogy erre 
mikor kerül a sor, az csak nyolc-
tíz nap alatt dől el. A művésznek 
ugyanis az az elve, hogy csak olyan 
filmben játszik, amelynek a kéz-

Budapest két kedves vendége: Bánky Vilma és Rod la Rocque 



visszaadott e&y nagy szerepet és 
azóta semmiféle kérésre sem vállalt 
művészi feladatot. Eddig idegen 
producerek és rendezők nyaggatták, 
ezután a férje fogja kérni, hogy ne 
a művészetről mondjon le, hanem a 
visszavonulásról. 

— Es mivel akarja tölteni az ide-
jét, mint Hollywood legfiatalabb 
ex-színésznőjef 

— Hatalmas palotájukban érdekes 
támadalmi élet folyik. Ennek a 
háznak az irányítása feltétlenül 
eaész asszonyt követel és Bánky 
Vilma elhatározta, hogy ezután nem 
csinál mást, mint reprezentál. Es 
sportol! Kitűnő lovas, remek úszó, 
ragyogó teniszező volt eddig is, 
amihez most új sportszenvedély 
csatlakozik. Két esztendővel ezelőtt 
golfozni kezdett és ma már egyik 
legtehetségesebb hölgyversenyzője a. 
hollywoodi sportkluboknak. Több 
értékes díjat nyert golf tudományá-
val 

— Nem f<Àg neki hiányozni a szín-
pad és a vászon.? 

— Ha hiányozna, nem hagyná el. 
Sugárzó arccal jelentette ki: boldog 
asszony vagyok, aki szeret és akit 

szeretnek. Kell-e ennél több 'dicső-
ség a földön? 

— A házaspár kivel érintkezik 
H ollywoodbanf 

— Legjobb barátaik elsősorban 
privát körökből rekrutálódnak. Az 
ottani pénzarisztokrácia tagjai ke-
resik fel híres házukat, amely min-
den pompája mellett is kedves és 
egyszerű hajlék, az ízlésnek és a sze-
retetreméltóságnak az otthona. A 
filmvilágból gyakran jönnek össze 
Conrad Nagellel, akinek a felesége 
— elragadó priváthölgy — egyik 
legjobb barátnője Bánky Vilmának. 
Èerberth Marshal, Gloria Swanson 
és Leatrice Joy tartoznak még a, leg-
szűkebb baráti körhöz. No és legelő-
sorban Várkonyi Mihály és felesége, 
akiket tizennégy esztendős meghitt 
barátság fűz Bánky Vilmához és 
férjéhez. Amikor á szépséges ma-
gyar színésznő megjelent Holly-
woodban, már ott találta a Várko-
nyi-párt, ezek rögtön szeretetükbe 
fogadták 'és ez a testvéri jóviszony 
azóta fa tart. Tizenegy évvel ez-
előtt bővült a család, Vilma férjhez-
ment és Várkonyiék ezután Rodot 
is éppen úgy kedvelték, m&nt a fele-
ségét. 

"««'«» <*» Kiepura a mult béton Brüsszelben vendégszerepeltek A világhírű 
művészházaspár közös kirándulása részben Kiepura ottani óriási sikerű koncertjével, részben 
Eggerth Márta »Pacsirta« cimü filmjének bemutatójával függött össze.. A belga főváros népe 
páratlan szeretettel ünnepelte őket. Kiepuráék Kovács Margit ottani magyar újságírónő útján ezt 

a képeit küldték a Színházi Élet olvasóinak 



— Nem kérdezte meg Bánkyéktól, 
mit Qsitoál Várkonyi Miska? 

— Dehogyisnem! Uj házat építet-
tek, tündérvillát, Hollywood kellős 
közepén. Ezzel vannak elfoglalva, 
rendezgetik, szépítgetik. Külön ma-
gyar szoba készül a házban, ma-
gyar ebédlő, ebben fogják feltálalni 
a jó magyar ételeket a filmművé-
szek fogyókúrájának ízletes ellensé-
gét. A házszentelőn már újra a 
filmfővárosban lesznek Bánkyék, a 
díszes\ vendégkoszorú első soréban. 

— Mit mesélnek még Hollywood-
ról 

— Politika: Rooseveltet nagyon 
szeretik a filmesek. A sztárok egye-
nesem imádják. A sokszor elparen-
tált sztárgázsi ismét megjelent Kali-
forniában. Időjárás: tündéri, mint 
mindig, el sem képzelik, hogy má-
sutt lehet lakni. Uj szórakozás: »Tri-
polis«, kártyajáték, három csomag 
francia kártyával játsszák. Két 
óriási előnye van, először gyorsan 
meg lehet tanulni, másodszor még-
áyorsabban lehet rajta veszíteni. 
Nagy dolog Hollywoodban, ahol az 
idő pénz. 

— Még csak azt mesélje el, hogy 
Bánky most is olyan szép, mint 
volt? 

— Sokkal szebbl Ha aktív korá-
ban- ő volt a filmfőváros legszebb 
színésznője, most bizonyára őt le hét 
Kalifornia legszebb asszonyává Jkór 1? 
ronázni. -

— Gaál Franciskáról mit haljóttf / 
Igaz, hogy annyira lefogyott H.\ " 
woodban? 

— öt fontot valóban leadott, de 
naqy veszély fenyegeti. Nemsokára 
megnyílik ^ugyanis a városbem a 
maqyar vendéglő. Wilkinson, az 
irányítója-, a legeredetibb magyar 
ételeket óhajtja felszolgáltatni, ezért 
Budapestről vitetett ki magának fő-
szakácsot, A chef — perfekt angol 
tudással — már el is indult. Két jó 
vacsora és Franciska visszahízza az 
öt fontot. 

•— Nem féltjük őt! Az ő sikere nem 
a kilogrammok számától függ! 
Most aztán hagyjuk egy kicsit a 
filmvilágot. Mi történik itthonf 
Nem hallott valami kedves históriát 
a színházak tájékárólf 

— A. Művész Színházban csináltak 
kedves tréfát az »Egy lány, aki min-
denkié« egyik előadásán. Van a da-
rabban a kis Latabárnak egy tele-
fonjelenete, amin minden este sokat 
nevetnek. Ez a monológ, éppen a si-
ker miatt, estéről estére hosszabb 
ideig tartott. A színészek elhatároz-
ták. hogy megtréfálják a hosszúle-
járatú telefonálót és a műszakiak 

FALUSI KISLÁNY — RÓMÁBAN 
Paál Erzsi, aki directrice ós primadonna ogy-
személyben, magyar kislányt játszik legújabb 

operett-előadásán 
(Foto Macary — Róma) 



UJ SZERZŐ A FÜGGÖNY ELŐTT 
Kollár Béla, az »Egymillió pergő« premierjén két főszereplőjével: Bulla Elmával é s Páger 

(Pálházy foto) 
Antallal 

segítségével valódi készüléket csem-
pésztek a színpadra. Amikor Latyi 
belebeszélt a süketnek hitt mikro-
fonba, egyszerre csalt riadtan ta-

Mialatt Bus-Fekete László Amerika felé hajó-
kázik. a bécsi Josefstädter Theater nagy si-
kerrel játssza új vígjátékát, a »Rántottosirkét«, 
amelyben parádés szerep jutott Gisela Werbe-

zirknek é s Karlweisnek 
(Foto Willinger) 

pasztalta, hogy egy női hang vála-
szol neki, sőt mi több, gorombasá-
gokat mond... Gombaszögi Ella állt 
a kulisszák mögött, a zsinór másik 
végén és ilyeneket hangoztatott : »Na 
fiam, hagyja már abba, mert un-
juk/« A közönség nem tudta megér-
teni, mit nevet olyan jóízűen a szí-
nész, de azért természetesen vele ne-
vetett. 

— Mi a farsang nagy művészi si-
kere? 

— Páger alakításáról beszélnek a 
városban. Ez a művész, amióta fel-
jött Szegedről, úgyszólván a sze-
mütik előtt nőtt nagyra. A kis fű-
szeres alakjából beszédtémát csi-
nált. A tehetséges fiatal szerző és az 
öreg sikerekre visszatekintő színház 
egyformán hálás lehet ennek a sok-
színű tehetségnek, aki ismét meg-
alapozott egy sikert. 

— Valami kedves történet? 
— Marton György, a 'népszerű 

bécsi színpadi kiadó, Hollywoodba 
készül. Amikor már megállapította 
az utazás pontos dátumát, felhívta 
Budapestet, hogy húgával, Erzsébet-
tel és rajta keresztül a családdal kö-
zölje a nagy újságot. Kíméletesen 
akarta beadni, ezért így kezdte a 
beszélgetést: »Mit gondolsz Böske, 
hova utazom a jövő héten?« »Nem 
tudomh »Hát kérlek szépen, kö-
zöld az öregekkel is, hogy megyek 
Hollywoodba.« A várt elementáris 
hatás helyett, Marton Erzsébet vi-
dám dicsekvéssel így szólt: »Igazán? 
Mi is megyünk kedden Miskolcra/« 
Kezeiket csókolom! 



Zilahy Irén »Jambo*-ra tanítja dr. Telkes Jibort 
Tangó-szerű indulólépés' Egyik figura a csárdásra emlékeztet 

(Angelo fotók) 

Három külföldet járt magyar primadonna van 
most itthon.- Bársony Rózsi, Rökk Marika és Zilahy 
Irén. Természetes, hogy odakünn elsősorban, a szak-
májuk körébe vágó dolgok érdekelték őket és így 
mindhármain hoztak magukkal egy-egy olyan táncot, 
amit a pesti bálozok még nem ismerned. Tudomá-
nyukat természetesen nem óhajtják véka alatt tar-
tani, hanem sietve továbbadták a pesti bálrende-
zőknek. így remélhető, hogy Bársony, Rökk és Zilahy 
táncujdomágai már a legközelebbi pesti bálok tánc-
rendién szerepelni fotmak. 

&zi táucotiátak! 



A Black-walk. Tanár: Bársony Rózsi. Tanítványok: Krompachí Gundel-
fingen Ödön és Konkoly-Thege Balázs 

Indulóiépé«, beiépőfigura A nő lendülő lépésekkel körültáncolja a férfit 

A férfi bol a jobboldalról.. . 
L /in 

. . . bol a baloldalról vezet 
(Angelo fotók) 



Ebben a figurában feltámad a régi bécsi Keresztlépés, amely a Continentat-ra am-
valcer lékeztet 

Rökk Marika új tánca: a Ritmus. Tanítvány: ifjú Wahlkampf Henrik fnlAlrt 99 
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A Jogászbállal 
megkezdődött a farsang ! 

írta: GUTHY BÖSKE 
Évtizedes hagyomány, hogy az 

elsőbálios fiatal lányokat a Jogász-
bálon mutatják he a társaságnak. 
Ezért van ennek a bálnak különös 
jelentősiége és hája. Idén pláne, a 
Jogásabál volt a pesti farsang első, 
nagy eseménye, így aztán természe-
tes, hogy sikerben és jelentőségben 
méltán sorakozott régi, nagy, hí-
res elődeihez. 

Attrakciókban persze ez a bál 
sem szűkölködött. Az egyik az volt, 
hogiy a hagyo-
mányos bál-
nyitó csárdást 
az első balo-
sok táncolták, 
míg a dísz-
magyaros pa-
lotást a pesti f 
társaság leg-
szebb fiatal 

hölgyei járták. De még ezzel sem 
kezdődött el a bál hivatalos része. 
Előbb a régi bálkirálynők jelentek 
meg a parketten a nagy bálok el-
nökéível és az ő ival-i 
cer ükkel fejeződött! 
be a bálnyitás hi-| 

Medgyaszay Gyöngyi 
(Angeio fotók) 

Derka Clarisse 

ELSŐ BALOSOK A 
JOQASZBALON 

Szinay Éva Mária 

Az első báíozók fölállanak a csárdásnyitáshoz 
(Schäffer felvétele) 



vatälos ak-
tusa. Utána 
rögtön zsúfo-
lásig megtelt 
a parkiéit ki-
pirult arcú, 
hófehér ^ ruhás 
fiatal lányok-
kal, akik éle-
tük első tán-
cát járták el 
a nyilvános-
ság előtt. 

A divat szerencsére nem sok. kárt 
tett a báli öltözködés tradícióiban. 
A legtöbb elsőbálos lány most is 
hófeh)ér tüllruhácskát, vagy dús, 
lenge muszlinruhát viselt. Ezenkí-
vül sokan voltak rózsaszínben, vi-
lágoskékben, míg az előző évjára-
tok lányai nagyrészt fémszövésű 
brokátruihát csináltattak erre az 
alkalomra. Majdnem minden fiatal 

Ottrubay Melinda 
A JOGÁSZ-BAL 
ELSŐ BÁLOZÓ! 

(Angelo fotók) 

leány hajában virá-
got láttunk, ez a 
kedves, poétikus di-
vat egy-kettőre meg-

A palotás-bemutató 
(Schäffer felvétele) 

Láng Lenke 

Szekér Éva 

Wirthl Hanna 



Bocskor Dixl Huszty Klára 
(Angelo fotók) 

cseresznye volt. Rengeteg táncosa 
volt a fehér tüllruhás Lugosy Pál-
mának, a plisszirozott, fehér smusz-
linruíhába öltözött Huszty Klárá-
nak, a fehér tüllfelhős Kispéczy 
Zsuzsinak, a kék bársonytoalettes 
Gombos Évának, a beige csipkeru-
hás Levin Lotte-nak, a fehér tüll-
ruihás Medgyaszay Gyöngyinek, a 
rózsaszínű tüllbe öltözött Nöttel 
Micinek, a kék tüllruhás Jónás Vi-
cának. De nem folytatjuk a felso-
Táncol a jogászbál 

(Schaífer felvétele) 

hódította Pestet. Újszerű, hagyo-
mányellenes csak a táncrend volt. 
A résztvevő hölgyek nem selyem-
födelű, rózsaszín könyvecskét kap-
tak, hanem elegáns, szép púderdo-
bozt, amelyet az ősi jogász jelvény, 
a paragrafus díszít 

Mire szupécsárdásra kenüilt a sor, 
a luftballonos, pezsgős, cigányzenés, 
boldog hangulatban sok lány tán-
colta gyűröttre a friss, habos, fehér 
tiillruhát. A két legszeibb és legkö-
rülrajongottább táncosnője a bál-
nak a kis Jármay Juci és Pólya 
Grogó voltak. Előbbinek hófiehér 
muszlinruháját rózsaszínű bársony 
szalagok és a kivágásiban apró, ró-
zsaszínű virágcsokor díszítette. 
Pólya Gogó fodros, fehér tüllruhá-
jának derekán nagy csomó piros 

ELSŐBÁLOS LÁNYOK A JOGASZBALON 
Gyarmathy Erzsi Lugossy Pélma 



rolást, mert végered-
ményben minden lány 
és minden toalett meg-
érdemelne néhány ked-
ves szónyi méltatást, 
az ilyen tudósítások-
nak pedig nem az 
a célja, hogy egyese-
ket kiemeljen mások 
rovására. Legfeljebb 
arról lehetne szó, hogy 
a sok szép fiatal lány 
között már ezen az 
első nagy bálon meg-
találjuk az idei pesti 
karneval sztárjait. Per-
sze, még ez is korai kér-
dés. Csak hajnaltájban 
alakult ki néhány új báli 
karrier körvonala: min-
denesetre egy sereg 
fiatal lány már úgy A szupécsardas 

{S chaffer felvétele) 

ELSÖBÁLOS LANTOK A JOGÀSZBALON 
Philippovich Feda Lupkovich Anikó 

hagyta el a Vigadó épületét, mint 
a következő nagybálok praesumptív 
királynője. 

A nagy bálok startja tehát pom-
pásan sikerült. Örömmel várjuk a 
folytatást. 

Járma? Judit 
(Angalo fotók) 



g g Valóban nem képtelen föltevés, hogy a magyar írók1 

tóik, egyszer egymás közt 'is kimulathatják magukat. S ha már jelmezestélyt tarta-
Heltai Jenő, mint Coignard Jeromos abbé, Bus Fekete László, mint VIII. Henrik 
istenség tizenkét kézzel és mindegyikben töltőtollal, Emőd Tamás, mint furulyázó 
Bethlen Margit grófnő, mint torockói menyecske, Csathó Kálmán, mint régi jó 
vikendre induló mai lány, Hunyady Sándor, mint biedermeyer-gavallér, Zsolt Béla, 
mint páncélos vitéz, kezében szál virággal, Török Rezső, mint falusi bakter, Egyed 
Zsolt, mint Mária Terézia-korabeli nemes testőr, Vadnai László, mint udvari bo-
» Molnár Ferenc, mint bűvész és 



egyszer jelmezestélyt rendeznek. Akik egész életűiket a mások mulattatására szán-
nak, mindenei a maga írói egyénisége szerint öltözne fel, amit mi így képzelünk el: 
(nem az asszonyok, de a jó ételek iránti szenvedélyből), Fodor László, mint a Si va 
pásztor, Erdős Bemé, mint római patriciusnő, Szoimory Dezső, mint orgonáló barát, 
táblabíró, Hatvany Lili, mint várúrnő, Farkas Imre, mint igric, Bródy Lili, mint 
mint francia védőügyvéd, Zilahy Lajos, mint középkori íródeák, Márai Sándor, 
Zoltán, mint Cyrano de Bergerac, Szép Ernő, mint falusi kislány Pesten, Harsányi 
lond, Karinthy Frigyes, mint alkimista, Herczeg Ferenc, mint Ócska y brigadéros, 
Móricz Zsigmond, mint peleskei nótárius 

(Ssigethy István rajza) 



Hal'íer Béláné báró Tornyay 
Zsófia é8 Ottó fia 

teremben harsogó — 
jazzt. 

Halter Béláné Tor-
nyay Zsófi: A bálozás 
ne férjkeresée, hanem 
minden feltűnést ke-
rülő szórakozás le-
gyen. A báliruha le-
ur. Felde Tibornó Wlkus UH 

és leánya Felde Marika 
(Anffelo fotók) 

VOLT BÁLKIRÁLYNÖK TA^ÁQSAI 
ELSŐ BÁL OS LÁNYOK SZAMARA 

Kezdő bálkirálynőknek ki ad-
hatna illetékesebb és hitelesebb ta-
nácsot, mint a volt bálkirálynő? 
Farsang kezdetén elmentünk né-
hány volt bálkirálynőhöz, akik 
azóta ezt az átmeneti méltóságot 
fölcserélték egy látszólag szürkébb, 
de állandóbb jellegű címmel. A mi 
me ginterv juvolt b álkirály nőink va-
lamennyien asszonyok már és a 
boldog anyaság érdemrendje tün-
dököl az arcuk mosolyán. Hallgas-
suk meg, mit üzennek 
az újoncoknak? 

Dr. Felde Tiborné 
Wikus Lili: Az első-
bálos lányoknak azt 
tanácsolom, hogy le-

gyenek mindig jókedvűek. Azt a 
ruhájukat vegyék fel, amelyet leg-
jobban szeretnek és amelyben leg-
szebbnek érzik magukat. Fiatalo-
sak és lányosak legyenek. Vigye-
nek minden bálra sok fiatalembert 
és azonkívül is táncoljanak min-
denkivel, mert ez fontos feltétele 
a bálkirálynői méltóságnak! Leg-
szebb báli emlékem az, amikor tán-
cosommal Magyari Imre muzsiká-
jára lekonkurráltuk a szomszéd 



gyen egyszerű, szép és ízléses, mert 
a pompőz ruha inkább elriasztó, 
mint vonzó. Tekintve, hogy már az 
első bálon összetalálkoztam párom-
mal, Halter Béla úrral és a követ-
kező évben megvolt az eslküvőnik, 
így mindössze egy szezonon át 
voltam bálkirálynő. 

Ifjú Kienast Ferencné Wangel 
Klára: Az elsőbálos lányoknak azt 
üzenem, hogy sohase várjanak túl-
ságosan sokat egy-egy táncmulat-
ságtól és akkor nagyon jól fognak 
mulatni. Legszebb emlékem az első 

Kienast Ferencné Wangel Klári 
és fia Ferike 

báliruha. Akkor tizen-
hétéves voltam ée reg-
gelig mulattam. 

Milos Endréné Wan-
gel Etelka: Bálkirály-
nő-utódaimnak csak 
azt tanácsolom, hogy 
jól aludják ki magukat 
a bál — előtt. Legszebb 

Dr. Polgár Ed éné Körössy 
Böbe és kisl&nya Ed na 

(Angelo fotók) 

Mil os Endréné Wangel Etelka 6s fia Péter 



emlékem, amikor az 
első bálomon elindul-
tam felfelé a Vigadó 
lépcsőin. Ezt a pezsgő-
spiccre emlékeztető, 
könnyű, édes izgalmat 
sohasem fogom elfelej-
teni. 

Dr. Polgár Edéné 
Kőrössy Böbe: Az idei 
elsőbálosoknak azt 
ajánlom figyelmükbe, 
hogy csak egyszer fia-
talok. Ezért mulassa-
nak minél boldogab-
ban. Legszebb emlékem 
az első bál megnyitója 
volt, amikor a terem 
összes fényei kigyul-
ladtak és a párok las-
san felvonultak. 

Vásárhelyi Jenőné 
Jankovich Antoinette: 
Első bálomat, az Atlé-
ta-bált 1931-ben azzal a 
szimpatikus fiatalem-

berrel nyitottam meg, 
a'kihez férjhezmentem. 
Ez a legszebb báli em-
lékem és minden bá-
lozó lánynak ezt a ka-
balát ajánlom. 

Dr. Vigh Gyuláné 
Sebők Baba: Nem adok 
tanácsot az első bálo-
zóknak. ök úgyis teli 
vannak illúziókkal és 
a boldog várakozás 
hangulatában úgysem 
hajlanának idegen ta-
nácsra. Legszebb emlé-
kem az a Jogászbál, 
ahová szokásom ellené-
re kísérő táncosok nél-
kül mentem el és mé-
gis reggelig, megállás 
nélkül táncoltam. 

Dr. Vigh Gyuláné Sebeik Baba 
ós fia Szabolcs 

(Angelo fotók) 

Vásárhelyi Jenőné Jankovich 
Antoinette és István fia 



Rökk Marika új partnert választolt Berlinben, »A sziv nem eladó/ cimü filmje férfi főszerepére. 
Neve: Hans Söímker. Söhnkernek úgylátszik a magyar színésznő a végzete; előbb Nagy Kató 
partnere volt, majd Eggert Mártával játszott együtt, többször 1«. Logurtbbl filmjét Budapesten 
forgatta, azután hazament Berlinbe, ahol' újra magyar színésznő: Rökk Marlka mellé állították . . . 

A külföldi kritika szerint benne találta meg Rökk Marika állandó fllmpartnerét 



Sprins-i strand-

Fürdőlevél 
a Palm Spritigs-i 
strandpremierről 

í r t a : CLARK GABLE 
Palm Springs, 1937 január 

W Négy évvel ezelőtt még nem volt 
/három sztár Hollywoodban, aki 

f meg tudta volna mondani, hogy 
• merre van Palm Springs. Mindenki 

aim Beach ben imádta a napot és 
IV—f % 

(Metro fotók) 



Shirley Temple a Palm Springs-j ho-
mokban játszik 

(Poto 20th Century-Fox) 

«üttette a bőrét. Az a 
sötétkreol tónus azon-
ban, amit Palm Beach-
ben kapott Hollywood, 
már nyomtalanul leko-

Sott. A közönség űzött 
i minket paradicso-

munkból. 
Palm Spring« csak 

kétéves, de megjóso-
lom, hogy már nem él 
sokáig. Jönnek a mozi-
látogatók, akik letépik 
rólunk a trikót, ujjal 
mutogatnak ránk, mint 
a szamarakra. 

Palm Springset min-
den jó hollywoodi saj-
nálni fogja. Az ember 
beül a kocsijába a hű-
vös kaliforniai évszak 
idején !és három óra 
múlva boldogan pihen-
het a forró tengerpar-
ton. Decembelr végétől 
kezdve állandó sztár-
karavánok vonulnak 
ezen az úton, egyszerű-
ség kedvéért nem teve, 
hanem autóháton, sőt 
egyesek, mint Wallace 
Beery, Eleanor Powell 
és Paul Lukas, repülő-
gépen. 

I esréíi nap £ »Alren^ 
piolny f Bt^ta^afeyok f 

• ) > ä a S M H i .iWKÄBÄW« B i f f Ï 



Akik nem jártak 
Palm Springsben, nem 
hiszik el, hegy ezen a 
strandon nyoma sincs 
az öltözködési téboly-
nak. Az újév a holly-
woodiakat újabban 
már mindig itt találja; 
de kiöltözni (vagy ki-
vetkőzni) igazán csak 
akkor fognak, amikor 
már a közönség is i t t 
lesz. Sokan azt mond-
ják, hogy a eztárok el-
rontják az embereket, 
pedig nem igaz: ők 
rontanak el minket. 

Résaemről egész map 
az én kis »Alrene«-em 
pieiny fedélzetén va-
gyok, még pedig deré-
kig meztelenül. Ez itt 
a hajóedivat. Lehetőleg 
kint vagyok a vízen és 
messziről látom, amint 
. . a derekukat lehetőiig sza-

badon hagyják 
Florence Rice 

(Foto Metro) 

. . . o»ak a^iiodagyerekek.íi-
valkodnak: Jackie Oooper, 

Freddie Bartholomew tà 
Mickey Rooney 



például Jean Harlow tenyérnyi kis 
vitorlás ladikján ringattatja ma-
gát, vagy Joan Crawford kilométe-
reket úszik versenyt férjével, Fran-
dhot Tone-al. Eleanor Powell a víz-
ben kivételesen nein táncol: a hul-
lámok táncolnak kö-riilötte, elég 
figyelemreméltó technikával. 

A hollywoodi »gang« általában 
igen csendesien tölti napjait Palm 
Springsben és lehetőleg kerüli a 
feltűnést. A trikók sem olyan fel-
tűnőek1 az idén, mint tavaly. A nők 
— legalább is helyenként — egy-
két tenyérnyivel több anyagot 
használtak fel trikóikhoz. Vagy5 

talán ezzel akarnak feltűnni? A de-
rekukat mindenesetre a legtöbben 
szabadon hagyják; de ez a jó úszás 
és nem a férfiak miatt van. 

Általában, Palm Springs azért 
paradicsomi, mert a nők nem a fér-
fiak1 és a férfiak nem a nők miatt 
vannak itt. Csendben éli míndenl-1 

a maga életét és csak a csoç 
, i t i 

mekek sivalkodnak, akik már úgy 
megszaporodtak, hogy el sem fér-
nek Hollywoodban.**. M$gr 
valaki a ledér hollywootfia 
hogy nincs nálük gyerekkultusz 

Jean Farkar aranyszínű köt&tt 
selyem trikójában 

Powell bemutatja 1937 trtkódivatját 
(Foto Metro) 
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ismertétek? Ö, hogyne, hogyne is-
mertétek volna. Mindeniki ismerte! 
Nemcsak a nevét. A verseiit is. 
Akármilyen egyszerű emberrel be-
széltél, aki bizony, sok dolga lévén, 
Vörösmartyról, vagy Csokonairól 
annyit gyanít csak, hogy valami-
féle építészek lehettek, hiszen egész 
utcát meg teret hagytak hátra — 
ha szóbanoztad, kiderült hogy egy 
verssort legalább, vagy valami 
sihanson refrénjét, amit írt, megje-
gyezte. 

Furcsa dolog ez. Aki'k1 egy írót 
körülményeiből, sorsából vagy ter-
mészetéből kiindulva igyéüteznek 
osztályozni, vállat vontak, vagy le-
gyintettek. Átütő »irodalmi siker« 
nem fűződik a nevéhez, nem volt 
tagja társaságoknak, még »össze-
gyűjtött versei« se jelentek meg. 
bzer&esztősógek előszobáiban talál-
koztál vele, a szerkesztő átrohant a 
másik szobába »jaj Zoltánkám, rém 
sok dolgom van, menjen le a Löbl-
höz« —mondta neki futtában s már 
betette az ajtót, mikor Zoltán odáig 
ért a mondatban, hogy »igen Szer-
kesztő Ur, de ez már ki van fizetve* 
a legközeleitobire kellene tíz...« 

De verseket és verssorokat mind-
annyian, verssel fertőzöttek s olya-
nok is, akiket csak ő fertőzött meg, 
tudunk tőle, olyanokat, amiknél 
mézesebbet és dú sab bat és (telibbet 
senkise írt magyarul. 

Itt kódorgott és szaladgált a 
pesti utcán, pesti kávéházakban 
(ahol még nem tartozott túlsókkal). 
Fekete üsitök, bozontos szemöldök 
s egy profil, amilyet Croker ég 
May Károly álmodott a legszebb 
indián-történetek hősére gondolva. 
Csak a tollas, gőgös taréj hiány-
zott »Sasszem« és »Kincskereső« tö-
kéletes szobrához. Milyen is volt! 
Önarcképe: 

»Haragos, átkos, fekete fej 
Es elborult viharos homlok 
Szereti Méa szép szőke fejét 
S akik szeretnek, mind szép bo-

londok,<r n. 
»Fogam közt harsogott a rossz 

kenyérhaj« 
Micsoda fogsor >voIt ez! Harso-

gott, valóban és fenyegetően csil-
logott, mikor elnevette magát, nyo-
morának irtózatos aikasztófája 
alatt, a tulajdon akasztófahumorán, 

Töltőtollat szeretett volna kapni 
egyszer, életének leghőbb vágya 
volt, hoigy töltőtolla legyen, mint 
amilyen sikeres, nagynevű, gazdag 
költőknek van, akikről makacsul 
hiitte, hogy a végén autójuk és 
yachtjuk ós kastélyuk lesz, hiszen 
szép veraeket írnak s nincsenek el-
átkozva, mint ő. Egy papírkeres-
kedőt próbált megfőzni, hogy ad-
jon neki egyet részletre. Reklám-
verset ígért, cseréibe. Mindjárt át 
is adta. 

»Illik az egy költőtől 
Hogy legyen nála töltőtöli 

mondta és úgy nevetett, hogy a ke-
reskedő hátán végigfutott a hideg. 

III. 
— De az istenért, Zoltán — mond-

tad neki — hát miért nem mégy 
fel Z.-hez? Annak kutyakötelessége, 
hogy segítsen rajtad. 

— Micsoda? — rivallt rád és a 
kabátgombodat ráncigálta — Z.-hez? 
Csütörtök toltam nála, azt mondta, 
mikor meglátott »maga azl maga 
az? Takarodjon innen, takarodjon, 
(pfuj, pfuj, pfuj«. 

Bámulatos dolog volt ez, a leg-
szelídebb, legfinomabb urak (leg-
alább is az ő előadása szerint) ha 
meglátták, olyan gorombák és va-
dak lettek, mint egy zupás őrmes-
ter, Egy egész magasrangú személy, 
aki soha életéiben egy félhangos 
szót ki nem ejtett még. dühroha-
mot kapott, mikor jelentkezett nála. 
Ő nem is sejti, hogy miért. De így 
történt, nem hiszed? Barátom vagy 
te? Nem hiszel nekem? — és ránci-
gálta a 'kabátgombodat. 

IV. 
»Barátom tvagy te?« — ez volt a 

szavajárása, lángolóan és kétségbe-
esve A barátságot olyan szent és 
döntő kapocsnak érezte, mint a há-
zasságot, vagy a doktorráavatást 
— a baráti hűtlenséget nagyobb 
bűnnek a házasségtörésnél vagy 
kuruzslásnál. Akit egyszer eljegy-
zett imagánaik a barátság gyűrűjé-
vel, — kevesen voltunk, akiket ki-
tüntetett vele — azt egy életen/ árt 
ünnepelte, rajongva, szóban és írás-
ban: szókincsének drágaköveiből 
azokat a legszebb smaragdokat és 
feüirkizeket válogatta ki részükre, 
amikkel szerelmi verseit díszítette 
fel. »Nyitott könyv« címen írta 



meg a régi Pest irodalmi kávéhá-
zait, aihol megjelent közöttünk, sö-
téten és ragyogva, otthagyván szép 
állását Szabadkán, mert a »Nyu-
gatiban figyelőt írtam az új, vd-
déki költőről. Emlékszem a sorra, 
amire, Kosztolányival együtt, fel-
figyeltünk. 

»Testem vonagló kínja fúljon 
kabátom sötét vonaléba« 

A szakértő, ilyen sorokra fel-
kapja fejét, szimatol, fülét hegyezi, 
mint a borkostoló, vagy illatkeres-
kedő. Itt új vegyületet talált ki va-
laki. 

V. 
»A szűk Könyök-utcán hazamegyek 
Most hajnali három óra 
Istenem, vezess a jóra...« 

»Békevirágok a szürke kövek 
Bs béke a hajnali ég — 
Istenem, szeretsz-e? 
Istenem, szeretsz-eî 
Istenem, megversz-e mégU 
A költészet magasiskoláját ját' 

szotta: egyetlen hangszer művésze 
volt, de abban a legritkább virtuóz, 
A vdlág dolgaiban, technikában és 
természettudományban és politiká-
ban és szociológiában — und leider 
adhl — ökonomiában nem ismerte 
ki magáit, de szíve és füle csillag-
nyi távolságokibél szedte fel a tit-
kos üzeneteket. Beaudelaire »Voya-
ge«-át németből fordította, mert 
nem tudott jól franciául s ez a for-

dítás, állítom, hűlbb és inspicráltabb 
mása az eredetinek, mint a német 

VI. 
E pillanatban, ihogy lezt írom 

róla, holtteste itt fekszik a szom-
szédban, a Kruspér-utca 5. számú 
házának első emeletén. Másfél órá-
val ezelőtt halt meg, reggel há-
romnegyed kilenckor. Iménit jártam 
fent, felesége és leánya tanácstala-
nul lézengenek az udvari szoba 
ágya körül, ahol szigorúan, de bé-
késen süpped a párnába a »hara-
gos, átkos, fekete fej«. Megnyugvó 
sóhajjal értesülök róla, hogy szé-
pen, tisztán halt meg, nem kínló-
dott, elaludt, mint a gyertya. Teg-
nap délután felült, ringató mozdu-
latokkal gögicsélni kezdett. »Mi 
az?« — kérdezte tőle a felesége. 
»Hallgass — a gyerek alszik« — 
mondta és fölébehajolt »Aludj, 
Hertácska,« — Herta a kislányuk 
volt ezelőtt nyolc éve (halt meg, 
hároméves korában. 

VII. 
Költő volt, csak költő, semmi több. 
Költő volt — valódi költő — nem 

kevesebb! 
»Átkozott költő« 
Egy jelző, egy főnév. Az egyik, 

mintha fölösleges volna, mégis. 
VIII. 

»Egy férfi csak egy nőt talál 
Egy élet van csak, egy halál 
Csak az miénk, mi messze van 
8 mi messze van, az veszve van« 

XM héttflű wetóW Somlyó Zoltán fakáaán fényképészünk lefotografálta a költőt egy feliedezettjé-
vei. Akkor M kór le a íotoriport ertöl, csináljon a családról is egy (fölvételt. »Ha meghatok, leg-

alább hagyok rájuk valamit* — mondta a költő. Ez az a kép 
— (Foto PálMxy) 



— Az Isten áldja meg az urakat, kötözzenek bennünket külön-külön. 
Mit fog szólni a feleségem, ha így talál bennünket? 

JÁTÉKBOLTBAN MRS. SIMPSON A 
JÓZSEFVAROSBAN 
Erdélyi Mihály, a kül-

telki sziniházi tröszt ve-
zére minden régi darabot 
átkeresztel. Így lett a Jó-
zsefvárosi Színházban a 
» Kontusowská«-ból Snaps«, 
hercegnő és a »Képviselő-
ház«-ból Botrány a parla-
mentben. Legutóbb Farkas 
Imre régi, kedves kis ope-
rettje, a »Kis kadét« ke-
rült színre. Erdélyi Mi-
hály ezt a címet adta neki: 
»Trón, vagy szer elemi* 

À Józsefvárosi Színház 
előcsarnok» még sohasem 
volt olyan zsúfolt, mint a 
»Trón vagy szerelem« elő-
adásának napján. Egy szí-
nész, akit meglepett a 
njagyarányú érdeklődés, 
megkérdezte a direktort: 

— Mondja, mi ütött a 
közönségbe, hogy Így kap-
kodja a jegyeket? 

— Pszt! — mondta a ra-
vasz Erdélyi — az embe-
rek azt hiszik, 'hogy VHI. 
Edward és Mrs. Simpson 
történetét adjuk e lő . . . 

— Papa, ne végy vasutat, úgyis gyorsan meg 
fogod únnll __ 



MINDENNAPI TÖRTÉNET 

(Eaquire) 



Salamon Béla előadás után bevetődött az egyik 
környékbeli kis vendéglőbe vacsorázni. Hozza a pin-
cér a levest, a k&mikus nem is engedi, hogy letegye 
és igy szól: 

— Vigye vissza fölmelegíteni! 
— Honnan tudja direktor úr, hogy nem elég 

melegf 
— Nézze, — feleli Sálamon — ha maga ilyen so-

káig benne tudja tartani az ujját, akkor nem lehet 
forró. 

H A R L E M 

— Vigyázz, drágám, ne adjunk tápot a 
pletykának. Az emberek olyan sötétek... 

(Dsqulre) 

M U N K A B E O S Z T Á S 
Valaki megkérdi a 

vénkisasszonyt: 
— Nagysád sohase 

gondolt a férjhezme-
nésre? 

— Minek? — feleli a 
vénkisasszony. — Van 
három háziállatom, 
amelyek együttesen ki-
tesznek egy férjet. A 
kutya egész nap mo-
rog, a papagáj reggel-
től estig káromkodik, a 
kandúr pedig állan-
dóan hajnalban jár 
haza. 

Beküldte: Hirsch Heina 
Kiskunfélegyháza. 

VILLAMOSON 
A túlzsúfolt villamo-

son egy úr átadja a 
helyét egy hölgynek. 

— Köszönöm, uram! 
— mondja hálásan a 
nő. 

— Nem várok érte kö-
szönetet, — feleli az úr 
— csak meg akartam 
mutatni, hogy nem tar-
tozom azok közé, akik 
kizárólag fiatal és szép 
lányoknak adják át a 
•helyüket. 

BekUldte: Kálmán Lástld 
Budapest. 

RÉSZEG-VICC 
Becsípett alak zajong-

a I körúton. 
— Miska! Miska! — 

kiabálja zokogva. 
Odamegy hozzá a 

rendőr. 
— Ne lármázzon, mert 

felírom. 
— Én nem lármázom, 

— mondja a részeg — 
osak a barátomat szó-
longatom. 

— Hát nem tudja 
halkabban szólítani? 

— Nem, mert a bará-
tom Amerikában van. 

Beküldte: Kovács András 
Kispest. 

A L E V E S 



AUTÓSOK 
— Rémes! Azt hallom, 

hogy gyorshajtásért ezen-
túl nem a soffőrt, hanem 
a tulajdonost fogják meg-
büntetni. Hogyan védekez-
zünk ez ellen? 

— Én már megtaláltam 
a módját. Átírattam a ko-
csit a feleségem nevére. 

FINOM 
VENDÉGLŐ 

— Pincéri Egy pók 
úszik a levesemben! 
Mit jelent ez?! 

— Nem tudom, nagy-
ságos uram, nem va-
gyok babonás. 
A CIGARETTAPAPÍR 

A Rákóczi-úti házbeom-
lás óta minden ú j átépí-
téssel kapcsolatban rémhí-
rek terjednek el a város-
ban. 

Nemrég a Fészekben ke-
rült szóba egy ilyen eset. 
Valaki meséli, hogy egy 
veszélybe került ház falá-
nak repedéseit cigaretta-
papírral ragasztották be. 

Mire az elszólásairól is-
mert fészektag hitetlen 
arccal megkérdezte: 

— Az csakugyan össze-
tartja a falat? 

AZ IGAZI 
SZENVEDÉLY 

Lapunk kitűnő barát-
jával, Báttaszéki La-
jossal. történt az elmúlt 
hetekben. Luigi kará-
csony előtt megkapta 
Kordától a már tör-
vényszerűen esedékes 
húszfontos csekket és á 
szükséges beruházkodá-
sok elintézése után 
azonnal leült a kávé-
házban egy kis prefe-
ránszra. Mikor már 
jócskán vesztett, valaki 
félrehívta és így szólt: 

— Luigikém, te nem 
tudod, hogy hamiskár-
tyásokkal játszol? 

— Dehogynem tu-
dom! 

— Hát akkor miért 
ültél le velük? 

— Mert nincs más 
parti — válaszolta re-
zignáltán Bátn és visz-
szaült veszteni. 

— És ez itt a férjem... persze nagyon régi 
felvétel! 

ALKALMI VÉTEL A SZAHARABAN 

— Megbolondultál? Minek neked a cilinder? 
—• Nézd, olyan olcsón adták... 

(Esquire) 

A CSALÁDI KÉPTÁR 



A rézbőrű indián fele-
sége gyerekkocsit vásárolt 
a csemetéjének. 

MÉG EGY ÜJ NÉV 
• ;{ j -2 

A személynévújitás-játék las-
san lezajlott, csak még elvétve 
terem egy-két virágot. A na-
pokban Diene* Dénes Rudoll 
festőművész mégy az utcán 
Csorba Géza szobrásszal. A 
szemközti járdán égy festőt 
pillantanak meg, aki arról ne-
ventes . hogy rondkfvfil maga-
san hordja az orrát. 

— Nézz oda! — mondja Die-
ner Dénes a szobrásznak — 
ott megy Van Gőg! 

ZILAHY LAJOS 
REFORMJAI 

Zilalhy Lajos a maga ré-
széről ragaszodik azokhoz 
az újitásókshoz, amelyeket 
gyakorlatilag ő valósított 
meg nálunk. Az első ilyen 
újítása a szerző meghajlá-
siával kapcsolatos. Elve az, 
hogy a szerző csak az 
utolsó felvonás után kö-
szönje meg a tapsokat. A 
másik a try out, vagyis, 
hogy a darabot a társulat 
a pesti bemutató előtt vi-
déki közönség előtt pró-
bálja ki. 

iMost, hogy a Magyar 
Színiház az ú j Zilahy-da-
rabbal Miskolcra utazott, 
valaM elterjesztette, hogy 
a szerző még egy újítással 
lepi meg a színházi vilá-
got. _ 

— Es pedig? — kérdez-
ték. 

— A köaönség Miskolcon 
tapsol és Zilahy Pesten 
hajlik meg. 

A m a m a m e d v e : Kérlek, már újesztendő is 
elmúlt és én még mindig a tavalyi őszi bundámban 
j á rok . . . 

(Rlc et Rae) 

A SZENVEDÉLY RABJA 

A horgász: Nézze, biztos úr, ezt lient 
hiszem ! (Lustige Bltttter) 

KORAI ÖRÖM 

Színigazgató; Ügy látóm", az elővétel nagyszerű. 
A pénztárosnő a kezét dörzsöli. 

Portás: Dehogy is, igazgató úr, kéremI Fázik 
szegényke! 

(Candide) 



A »CSATÄn-VAL, CLAUDE FARRÊRE ELSÖ FILMJÉVEL NYERTÉK MEG 
NÉHÁNY ÉV ELŐTT A FRANCIÁK AZ EURÓPAI FILMGYÁRTÁS ELSŐ HE-
LYÉÉRT FOLYÓ CSATÁT. AZ ŰJ SZEZONRA ŰJ HAJÓS FILMET IRT CLAUDE 
FARRÉRE. CIME: »ASSZONY A HADIHAJÓN«. A FILMBEN FELVONUL ANNA-

BELLA MEGHÓDÍTÁSÁRA AZ EGÉSZ FRANCIA FLOTTA 
(Foto Unita«) 

M A N G O S H E T I H I Q A D Ô 
S Z E R K E S Z T I ' ' P A N I M R E 



A PÁHOLY-
BAN: 

Barky LIU, Já-
vor Pálé« Szö-
rényi Éva . . . 

Be*<zé£$eiés a éuektssel, aki vz&dul 

Uét pétdáwj&aui, faia a világot 

Néhány hetes pihenőt tartott öröik 
vándorútjában Operaházunk bolygó 
énekese. Svéd, Sándor: filmet csinált a 
Hunniában. Szinte természetes, hogy 
nem tudta kivárni a felvételek végét: 
három napra visszaszólították szerző-
dései a színpadra, Három egymásután 
következő estén három városban éne-
kelt; (Budapesten magyarul, Bécsben 
németül és Prágáiban olaszul. Azután 
újra jelentkezett Gertler Viktornál, a 
Mária nővér rendezőjénél és forgatta 
tovább filmjét. 

Most befejezték a felvételeket. A ha-
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talmas műtermekben, ahol beszélgettünk 
vele, az Operaház romjait látni: teg-
nap még itt énekelt és fényes közönség 
töltöitte meg az arany-páholyokat. 

— Hat esztendeje annak, — meséli — 
hogy megkezdtem világcsavargásomat. 
A wieni Opera meghívására énekeltem 
a Trubadúrban. Azóta időm legna-
gyobb részét vonaton, hajón, repülőgé-
pen és legkedveltebb közlekedési esz-
közömön: autómon töltöm. Yégigéne-
keltem fél Európát; megismertem és 
megszerettem a rajongó bécsi bakfiso-
kat, akik nagyon haragszanak a felesé-



film és már komolyan volt szó arról is, 
hogy Hollywoodiba megyek, de irdatlan 
Európa-szeretetem visszatartott. Nagy-
szerű az, mikor az ember sajátmagát 
mozogni, élni, játszani és főiként éne-
kelni látja . . . Ezért jelent rendkívüli 
élményt számomra a »Mária nővér«. A 
film egyébként is izgatóan érdekes: 
SzatJwidry Jenő írta és Gertler Viktor 
rendezte; mindketten Berlinben tanul-
ták a filmesitnálás magas iskoláját. A 
mi felvételeinkkel nyíltak meg a Hun-
nia ú|j stúdiói; a felavatásra érkezett 
első és legmagasabb vendégünk a kor-
mányzó űr volt. A műteremben felépí-
tett Operaház színpadáról énekeltem. A 
szám után ö volt az, aki először gratu-
lált és legmagasabb véleménye az volt, 
hogy a film sikerre számíthat. 

— A »Mária nővér« rövidesen elkészül 
és akkor két példányban fogom járni 
a világot — fejezi he az érdekes beszél-
eretést Svéd Sándor, a bolwó énekes. 

gemre, mert mindig őt küldöm a tele-
fónlhoz, mikor édes izgalommal meg-
kérdik, hogy mit ebédeltem és hánykor 
szoktam felkelni; megszerettem az ola-
szokat, a franciákat és az angoldkat, 
akiknek szinte hóhérhírtik; van a ván-
dorművészek előtt és akikiről kiderült, 
hogy gyerekesen tudnak lelkesedni. 
Szinte szédlülök, ha a sok történelmi 
névre gondolok, akik nefcein kedrves há-
zigazdáim voltak. Bejáratos vagyok 
.ady Cunardhoz, aki többek közt arról 

nevezetes, hogy az angol exkirály dal-
máciai utazásán a yadht háziasszonyi 
tisztét töltötte be, Lord Allandalehoz, a 
Covent Garden egyik alapító tagjához, 
Lady Snowdenhez, Lord Hambledonhoz 
és sokan másokihoz. S hálával gondolok 
m kidig Lauri Volpira, aki határtalan 
kollégiális kedveseéggel és barátsággal 
segített át a kezdtet nehézségein. 

— Örülöík, hogy vándorutam elvezetett 
ide, a filmműteremlbe. Régen csábít a 

. . . Ê S A SZÍNPADON: 
Svéd Sándor énekel a »Mária nővér« című filmben 

(Foto Pliöbus) 



Valóságos varázslat volt, amit Eleanor Powelltöl a »Broadway Melody«-ban láttunk. Üj filmjében, 
fog 

Négyszemközt a sztárokkal 
Nem szeretem a filmszínészeket. 

Általaiban, nem szeretem a színé-
szeket. LESLIE HOWARD 

Valaki megkérdezte tőlem, hogy 
mit csináltam, mikor először meg-
csókoltak. »Kiestem a bölcsőiből« — 
feleltem. MAE WEST 

A jé titkárnő szerintem egysze-
mélyes agytröszt, ezenfelül a jóaka-
rat követe legyen. JEAN HARLOW 

Aki elárulja a magánéletét, az 
még a hálószobájában sincs otthon. 

IRENE DUNNE 

Nem gondolják, hogy mindenki-
ben kell lenni valaminek a rossz 
emberből, akinek sikere van? 

GEORGE RAFT 

Akinek van pénze, az nem szereti 
könyvből tanulni a földrajzot. 

CONSTANCE BENNETT 



Akinek túlsók pénze van, az sze-
rintem nem él, hanem szerepet ját-
szik. GARY GRANT 

Amikor Korda «aláíratta velem 
első szerződésemet, azt hitte 
bandzsdtoik: hirtelen keresztbe állt a 
szemem, mikor megláttam az össze-
g e t ROBERT DONÁT 

Nem szeretem azokat, akiknek 
túlsók szerelmi ügyük van. Azok-
nak már nincs szerelmük, csak 
üigyük I MVR ATI LILI 

Aki sohasem ér rá, az nem élvez-
heti az életet. GINGER ROGERS 

A hangosfilm szerintem öngyil-
kosságot követ el. 

CHARLES CHAPLIN 
Egyetlen embert ismerek, aki azt 

mondta, hogy nekem van chanoe-om 
Hollywoodiban. Ez én voltam. 

SIMONE SIMON 
A férfiak sohasem felejtik el, ha 

rosszat mondanak rájuk. A nők so-
hasem felejtik el a, jót. 

LUKÁCS PAL 
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a »Bom to daflco'-bajt (Táncra születtem), amely jnoat készült új táno-büvéezmujtatványoka.1 
bemutatni 

(Foto Metro) 



A végén barátságos kézfogással intéződnek el a lovagias ügyek . . , 
KABOS GYULA, ßOMBASZÖGl ELLA ÉS RÁDAY IMRE 

(Foto AU'ianz-Hajnal) 
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Most forgatják a Magyar Filmiroda 
műtermében Hunyady Sándor nagysi-
kerű darabját, a »Lovagias ügy«-et, 
amit Vadnai László írt át filmre. A 
darab etcvik legfontosabb jelenete az 

volt, amikor Ráday Imre megpofozza 
Kabost. Ebből fakad a »lovagias Ügy«. 

Kabos Gyula és Ráday próbálták a 
jelenetet a műteremben, de lámpa, min-
den nélkül, csak úgy saját maguknak 
akarták »megnézni« a felvétel előtt, ho-
gyan fogják csinálni a verekedést. 

Ráday pofonvágja Kabost, ledobja az 
íróasztalra, dulakodnak, hemperegnek, 
leesnek a földire, hörögnek, közben szid-
ják egymást. Az egyik munkás, aki 
gyanútlanul bejött a műterembe, rémül-
ten nézi a vérfagyasztó jelenetet. Felvé-
telről szó sem lehet, mert akkor »be 
lenne világítva« a díszlet. A munkás 
rémülten rohan az irodába és lihegve 
jelenti Gál Ernőnek, a film produceré-
nek: 

— Gál úr, az istenért, jöjjön azonnal! 
A Kabos úr és a Ráday úr ölik egy-
mást! 

Gál Ernő persze azonnal tudta, miről 
lehet szó és nyugodtan mondta az izga-
tott embernek: 

— Jó, fiam. Ha az egyik már meg-
halt, jelentsd nekem, ki győzött? 

* 
Gombaszögi Ella szegény gépírólányt 

játszik a darabban. Szomorúan mondja 
Perczel Zitának, felvétel előtt; 

— Véere kifofftam ep:y szerepet, ahol 

Szókely István és Keleti Márton a 
könyvet forgatják 

forgató-



én vagyok a szegény gépírólány; még-
sem vesz el a végén a milliomos vezér-
igazgató, holott minden jól nevelt film-
ben ez a szokás. Téged meg elvesz a 
Ráday, pedig nem is vagy gépirólány. 
Hol itt az igazság) 

* 
Hunyady Sándorról köztudomású, 

hogy nagyon szigorú kritikus, nemcsak 
akkor, ha másról van szó, hanem a sa-
ját darabjait , is szidni szokta. Gomba-
szögi Ella rémülten mondja neki: 

— Sándrikám, iszonyú rossz az a »Lo-
vagias ügy«. Borzasztó bukás lesz. Ez 
nem is darab, ez egy semmi, egy va-
cak, el van nyújtva, semmi értelme, 
csupa hamis hang, nincs egy jó mondat 
az egész darabban. Azt hallottam, hogy 
ez a legrosszabb darab, amit valaha 
írtál! 

Hunyady elsápad, nyel egyet és »köny-
nyedén« mondja: 

— Kitől hallottad ezt? 
— Tőled, Sándrikám, tegnap, a kávé-

házban. 
* 

Van egy jelenet a darabban, ami lo-
kálban játszódik. A muzsikát a rádió is 
közvetíti és Ráday bemondja a rádióba, 
hogy bocsánatot kér Kabostól a sér-
tésért. A zenészek meg akarják akadá-
lyozni ezt a »műsoron kívüli« számot, 

. . . Porozol Zita is megtartja kézfogóját Ráday Imrével 
VAOÚNB MARÓIT, KABOS GYULA, PERCZEL ZITA BS RADAY IMRE 

(Foto AUianz-Hajnal) 

Ráday a rádióban kér bocsánatot 

de Gombaszögi, Gózon és Berend, vissza-
tartják őket, hogy a bocsánatkérést el 
tudja mondani. Izgalmas jelenet, dula-
kodás, Rádayt lefogják, de sikerül el-
mondani, amit akart. Ez a jelenet. Ami-
kor vége volt az egésznek, a kedélyek 
lecsillapodtak, Gombaszögi az egyik 
zenésznek, aki túl erélyesen és realisz-
tikusan játszotta a szerepét, a fejére 
ütött. A rögtönzés annyira tetszett Szé-
kely Istvánnak, hogy pótlólag ezt is 
felvették. 
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*Svís* - URAY TIVADAR 

Uray Tivadart mint sö-
tétlelkű intrikust ismeri 
a filmközönség. Krisztyán 
Tódor és Straff alakítója 
a legjobb »rossz emiber* 
hírében állt s csak nagyon 
ikevesen tudják, hogy Uray 
a legsokoldalúbb filmszí-
nészünk. Bebizonyította 
ezt már a néma Időkben. 

Az ötvenedik magyar 
hangosfilmben, a »Méltó-
ságos kisasszony<t->h&i\ vi-
dám, könnyelmű, bohém 
festőt játszik Uray. Sze-
repe szerint megfesti Sze-
leczky Zita arcképét. Ba-
logh Béla, a film rende-
zője egyik ismert festő-
művészünket akarta fel-
kérni a portré elkészíté-
sére. Uray véletlenül jelen 
volt ezen a megbeszélésen 
és szerényen közbeszólt: 

— Kár uraim ezért pénzt 
kiadni! Ha már festőt ját-
szom, megfestem én azt a 
képet! 

Azután szerényen meg-
magyarázta, hogy fiata-
labb éveiben festőművész-
nek készült és több tár-
laton vett részt. A kép a 
ifelvételek sorián elkészült 
és olyan jól sikerült, hogy 
Soltész Endre producer a 
premierek idején kiállítja 
az egyik moziban. 

(Hasonló körülmények 
között lett »jazz-énetkes« 
Urayiból a »Méltóságos 
kisasszonyában. Papir 
Viktor, Papir Sándor, a 
'békebeli Király Színház 
híres táncoskomikusiának 
komponista fia írt kitűnő 
slágert a filmhez s az 
egész produkció azon törte 
a fejét, kii vei énekeltesse 
a foxot. Üljra jelentkezett 
a »mentőangyal«: Uray Ti-
vadar és ő énekli a slá-
gert egy amerikai revű-
énekest megszégyenítő ru-
tinnal. 

A biliárddal másként 
állt a helyzet. Szepes Bé-
lával egy kártyajelenetet 
írtam Uraynak és Fülöp 
Magdának s a legnagyobb 
meglepetésünkre Uray ki-
jelentette, hogy, sajnos, ezt 
a jelenetet nem vállal-
hatja. Hosszas faggatásra 
végre megmagyarázta, 
hogy megígérte feleségé-
nek, Áffhy Erzsinek, hogy 
nem vesz kártyát a ke-
zébe. Valamikor hajnalig 
tarokkozott Uray baráti 
(körben s amikor az omi-
nózus fogadalmat tette, 
nem számíthatott arra, 
hogy filmen kell Iklártyáz-
nia. 

Ebédszünet alatt az egész 
vezérkar azon töprengett, 
hogy mit csináljon a kár-
tyajelenet helyett. Uray 
ebéd után egy kis körsé-
tára indult a Hunniával 
szomszédos vendéglőben s 
felfedezett egy biliárdasz-
talt. 

öt perc múlva mindenki 
Urayt nézte. A Színházi 
Élet karácsonyi számából 
talán emlékeznek még egy 
kis riportra; Uray tudni-
illik a legjobb amatőr bi-
liárdjátékos. 

Fülöp Magda már robo-
gott is a produkciós iro-
dába. Megszületett az Öt-
let. A fiatal filmszinésznő 
felugrott egy teherautóra, 
a legközelebbi kávéházhoz 
hajtatott, felpákkolt egy 
biliárdasztalt, amely ne-
gyedóra múlva már a mű-
terem közepén, a lámpák 
tüzében állt készenlétben. 

Mire Uray beért a stú-
dióba, már átírtuk a kár-
tyás jelettetet Fülöp Mag-
da és Uráy biliárdpartija 
számára, így történt, 
hogy festésen és jazzéne-
ken kívfü még biliárdozik' 
is Uray a »Méltóságos kis-
asszony*-ban. 

A történ et vége az, hogy 
Fülöp Magda a filmben 
fölényesen legyőzte a baj-
nok U i j y t . VARI PAX. 

Fftlftp Magda ós Uray Tivadar biliárd-versenye a »Méltóságos Ascrany* oimfi 



AZ UTOLSÓ GARBO FILM 
Hiteles forrásokból ere-

dő levelek szerint Garbo 
most készü'l utolsó film-
jére. Beloved lesz a címe 
és Charles Boyer a férfi 
főszereplője. Napoleon és 
Walewska grófnő kalan-
dos történetét dolgozták 
fel benne. 

Garbo (hatalmas birtoko-
kat vásárolt Svédország-
ban. ősei házába költözik 
és teljesen visszavonul-
tan fog élni. 
MARTONFFY EMIL 
KIJELENTI ? 

1. Nem igaz, hogy vőle-
gény. 2. Nem veszi felesé-
gül Egry Máriát. 3. Nem 
igaz, hogy ezért adta neki 
a »Pogányok« egyik fő-
szerepét, mert a menyasz-
szonya. 4. Nem is ismerte 
személyesen, mikor szer-
ződtette. 5. ExpresszWél-
ben, ismeretlenül ajánlotta 
fel néki Zenobia szerepét 
és expresBzlevélben mondta 
rá Egry Mária az igent. 
JOSEF VON BAKY 

Magyarul : Baky József 
rendezi a Méltóságos asz-
szony német filmváltoza-
tát. Tehát nemcsak a szer-
zők: Stella Adorján és 
Békeffi István — a ren-
dező is magyar lesz. 

Moat iáta«sák "Amerikában « 
»Három Sárkány«4. A lapok 
nagyszerű kritikákat írnak a 
filmről. Kot ós félős llaggal 
osztályozták — tehát olyan jó 
véleménnyel vannak róla, 
mint a legnagyobb amerikai 

sikerekről 

Ezért van paradicsomi éret Hollywoodban: a tengerparton 
strandolnak a hegyekben pedig síelnek » sztároki 

JUNE LANG 
(Foto Twentieth Century-Fox) 
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A ZSERBÓ-BÓ-BAN 
— Manci kisasszony, egy Umgyos 

csokoládét, mint rendesen... így ni, 
köszönöm, kedves és most gyorsan, mit 
hallottatok Apponyi Virginia grófnő és 
Bagky András esküvőjéről? 

— Tündéri szép volt 'az utolsó udvar-
nagy, Apponyi Lajos gróf unokájának 
esküvője. A rendezést a menyasszony 
nagynénje, Károlyi Lászlóné grófné vál-
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lalta és a lakodalom a család Múzeum-
utcai palotájában zajlott le. A díszma-
gyarba öltözött férfivendé\geket és a 
párizsiam elegáns dámákat díszruhás 
huszárok kalauzolták a palota földszint-
jén lévő könyvtárterembe, amelynek 
legszebb »iísze a ház úrnőjét ábrázoló 
csodaszép Benczúr-portré. Itt állították 
közszemlére az óriási lakodalmi tortát 
is, amelyhez fogható iszépet csak filme-
ken látni. 

Baghy Andris és Apponyi Virginia grólnö házasságot kötöttek 
(Várkonyi foto) 



A KOSZORÚSLANTOK: 
Qpit Marly, gróf Teleki Katinka, gróf Apponyi Oeraldine, gróf Pestetích Izabell. Bagby Zsófia, 

Wilczek grófnő 
(Várkonyi fotók) 
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— Beszéljetek valamit a 
nászajándékokról is. 

— Rengeteg ezüstnemű, 
porcellán, drága Uvea, kép 
és cupróbb bútor futott be. 
A v&legény nászajándéka, 
egy gyönyörű gyöngysor 
és gyöngy fülbevaló már a 
menyasszonyon pompázott. 
Amíg a násznép a könyv-
tárteremben gyülekezett, a 
vendégek az emeleti szalo-
nokat töltötték meg. Még 
ebben az Ízlést és békebeli 
szépséget sugárzó környe-
zetben is áhítatos csopor-
tok nézték Munkácsy Mi-
hály » Tépéscsinálák* című 
hires festményét. Közben 
felsorakozott a násznép. 

A menetet Apponyi György 
gróf, botos násznagy vezette 
eobolyprémea díszmagyarbaa. 
Utána következett Szinyei-Merse 
Félix, az elagáne sötétkék bár-
sonyba öltözött gróf Károlyi 

AZ USZÁLYHORDOZÓ APRÓDOK: 
Gróf Wenckheim. Markovits Nioolette, Vesey Antoinette, 
gróf Semeey Zsuzsanna, báró Urbán Ádám, gróf Károlyi 

Borbála és László 



ELSÖBALOS LÁNYOK A VAC-BALONï 
Stein Edit. Agirlár Kató, Földe« Málta, Hirsch Vera, Fodor Magda, Sieglar Erzsi Klein L Ily, 

Fiaim Éva, Fónagy Magda, Hódo« Ibi áa Pajor Lili 
(Szántó íoio) 

Istvánnével. Gróf Károlyi Sándor báré Ürbán 
G&spárnóval, gróf Festetich Ernő gróf Semsey 
Andornéval, báró Urbán Gáspár, az arany* 
laméba öltözött gróf Jankovich Dénesnével. 
Nagy feltűnést keltett a menetben báré Inkey 
Lajosné, fiber Amália világoszöM toalettben, 
szikrázófényű briliánsékszerekkel. Báró Inlcey 

Lajos, az esküvő egyik tanúja, Szinyey-Mewe 
Félixnét vezette, Bericcay Géza, a másik tanú 
pedig Apponyi Adél grófnőt. Gróf Károlyi 
LAezléné, sötétkék krep romainruhiban. pré-
mezett pelerinben már a kápolnában várta a 
nászmsnetet. Gyönyörűek voltak a koszorús-
lányok, pasztellszínű taftruhában, egy árnya-
lak a 1 sötétebbsxinü glnknic kis kabátban. A 
l.laruhág Teleki Kata grófnőt Apponyi 
Alfréd gróf vezette. A világos kékruhás Wil-
csek Amália grófnő vőfély« Geist Gáspár volt. 
Festetich Izabella grófnő barackszínt! ruhában 
Patay Sándor karján haladt. Geist Marly 
Inkay Péter báróval, Baghy Zsófia Károlyi 
István gróffal, Apponyi Géraldine grófnő Be-
llczay Jánossal haladt a menetben. A vőle-
gény lila ciipkeruhába és cobolykepbe öltö-
zött édesanyjával, Baghy Gyuládéval' vonult a 
kápolnába. Gyönyörű volt hófehér szatén ma-
gyaros menyasszonyi ruhájában, régi családi 
csipkékből összeállított fátyolban a menyasz-
azony, Apponyi Károly gróf karján. 

— Hadd meséljek én is a szezón leg-
sikerültebb házi báljáról, amelyet gróf 
Csák?/ Felixék rendezték a tizennyolc-
éves, tündérszép Csáky Marianne gróf-
nő tiszteletére. , Száznyolcvan vendég 
volt hivatalos a Bajza-utcai palotába. 
A debütáns házikisasszony aranyvirá-
gos, rózsaszín muszlin-ruhában fogadta 
a >vendégeket, köztük egy sereg to tár-
saságban ugyancsak először szereplő 
fiatal hölgyet. Dzsessz és cigányzene 
mellett reggel nyolcig folyt a mulatság. 

— Kik voltak a legszebbeké 
— Ilyen konkurrencia mellett nehéz 

volna 'eldönteni. így csak felsorolási 
adhatok. 

— Gyönyörű volt gróf Széchenyi Rika viïà-

foskék mlllefleur selyemruhában. Ambrózy 

írzsébet prófnő fehér arannyal* d'szíte't toa-
lettben. Csáky Pallavicinl Erzsébet grófnő 
fehér tűUruhában, Zichy Rubldó Manzi grófnő 
rózsaszínű muszlinban. Keglevlch Marltta 
grófnő rózsaszínben, báró Bornemissza Anny 
feketében, Vásárhelyi Margit világoskék-

Bios z5a. Mayor István Ai Rácx «ári 
Lillafüreden 

(Maksay fölvétele) 



ben. Fornbach Mária világos 
selyemben, gróf Szirmay Gab-
riella világoskékben, gróí 
Csák y Bora sárgában. Appo-
nyi Géraldine grófnő ró^a-
szin tafiban, Szapáry Marienne 
grófnő rózsaszinnel díszített 
feketében, báró Lindaroff Aliz 
világoskékben, Fáy Erzsébet 
fehérben, báró Sennyey Vera 
fehérben, Salamon Margit vi-
lágoskékben. Teleki Katinka 
grófnő világoslila taftban, 
Markovich Mimi rózsaszínben, 
Edelsheim Maritta grófnő és 
Mailáth Zosa grófnők hófehér-
ben, Perényi Katalin világos-
kékben, Geist Marly banán-
színű taftban. 

— És az asszonyok9 
— Báró Prónay Györgyné 

világoskék ruhájában festeni-
valóan szép volt. Nagyon ele-
gáns volt Széchenyi Zsigmond 
gróf felesége, báró Ullmann 
Györgynó, Hertelendy Andor-
né, báró Bornemissza Llpótné, 
gróf Zichy Ivánné (fekete 

Hapaji Komáromy. Klára és Ivanics Jenő 
házasságot kötöttük 

(Foto Schaffen 

A Budapesti Orvosok Turistaegyesületének sítúrájának részt-
vevői a Dolomitok legszebb helyén, San Martino di Castroz-

zában, « Palace Saas M a or előtt 
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toalettjéhez gyönyörű diadémot viseli), gróf 
Zichy Gézá Lipótné, Serényi Lászlóné, Ivánka 
Gézáné. báró Voinits Margit, gróf Bissingen 
Elza, gróf Chamaré Mémy, gróf Széchenyi Mi-
hályné, gróf Pálffy Júlia, báró Beauvergerné, 
Tóthvárady Asbóth Míklósné, báró Prónay Joze-
fina, bárcziházi Bárczy Istvánné, gróf Nemes 
Jánosné. 

— Mit tudsz Ceruttiné Paulay Erzsi 
kegyelmes asszony pesti séjourjdrólf 

— Csak édesanyja látogatására jött, 
de bármennyire elzárkózik is, egyik 
estélyt ia másik után rendezik tisztele-
tére. A múlt héten Hatvany Lili báró. 
nőnél ünnepelték kisebb bridge-vacso. 
rán, ahol Ceruttiné hófehér ezüsttel 
hímzett uszályú szaténruhában, gyö-
nyörű briUiám «ékszerekkel jelent meg. 

—' Ki volt a legelgánsabb Zichy Mária 
Eugénia grófné kaktél-partyjánf 

— ötven-hatvan dáma között a Pá-
rizsból öltözködő Cartierné, Almássy 
Jaqueline grófnő tűnt fel, aki Patounái 
készült gyönyörű nerz-bundája alatt, 
magasnyakai fekete ruhát viselt, Ms ke-
ményített fehér gallérral. 

Mi újság a báli fronton1 
— Kitűnően sikerült a VAC-bál, 

amelynek nyitó lányai Klein Lili, Fó-
nagy Magda, Földes Márta, Riegler 
Erzsi, Fodor Magda, Hódos lby, Freud 
Lia, Pfeifer Klári, Berend Kató, Fiala 
Éva, Agulár Kató, Stein Edit, Kempfner 
Klári, Hirsch Vera, Gábos Marienne és 
Pajor Lili voltak. Nagyban készülnek 
tnár a 23-i Mimóza-bálra is, ahol egész 
szokatlan attrakciók fogják gyönyörköd-
tetni és szórakoztatni a bálozókat. 



íhiiiítíi Mlyit(( 

San Remo, 1937 január. 
Január harmadikán vezette oltár 

elé Badoglio marsall fia, Rota 
Francesco gróf szenátor és felesége 
leányát, Giulianat. A menyasszony 
családja magyar származású, mert 
nagyanyja Waldstein Terése gróf-
nő született Fiath baronesse. 

A 'káprázatos nászmenetben részt-
vettefr a magyar rokonok is és a 
csillogó egyenruhák között látható 
volt nem egy díszmagyar. 

A fellobogózott utcákon fasiszták, 
tengerésznövendékek állottak sor-
falat és mimózaágakat röpítettek a 
nászmenet autói elé. Elől haladt a 
vőlegény az anyjával, a menyasz-
szony az édesapjával, Bergamo ki-
rályi herceg, az olasz király unoka-
öccse a menyasszony nagyanyjá-
val, Fiath bárónővel. Az esküvőn a 
menyasszony tanúi Bergamo ki-
rályi herceg és Rota Lodovico gróf, 
a vőlegényé pedig Ciano gróf kül-
ügyminiszter és Lessona gyarmat-
ügyi miniszter voltak. Végig a 

Lossona gyarmatügyi minisz-
ter, Bergamo királyi beroeg, 
a menyasszony és a vőlegény 
és Oiano gróf külügyminiszter 

(Foto Morescbij 

Corso Imperatoricen 
és a Via Emanuelen a 
San Siro templomig, 
verőfényes tavaszi nap-
sütésben hullott a sok 
millió mimózaág és 
rengeteg máis virág, 
festői öltözetű sanre 

"moi lányok kiáltottak 
evvivát a vőlegényre és 
a mennyasszonyra. Es-
küvő után Fiath Ág-
nes bárónő villájában 
negyvenhat terítékes 
villásreggeli volt. A 
nászút után Mario Ba-
doglio, áki Badoglio 
marsallnak,, Addis 
Abeba hercegének a 
fia, Konstantinápolyba 
viszi fiatal feleségét. 
Oda nevezték ugyanis 
ki olasz konzulnak. 





Tutsok Piroak&ról 1933-ban, amikor az Opera-
ház szerződtette, a Színházi filet horoszkópot 
csinál tatolt. A horoszkóp az 1937-»* évet Je-
lölte meg. mint karrierjének igazi kiinduló-
pontját. fis valóban, Tutsek Piroska most 
aratta első, komoly nemzetkőzi sikerét a bécsi 
Operáhau. ahol a Don Carlos Eboli-Ját énekelte 
rendkívüli sikerrel. Következő bécsi vendég-
szereplése alkalmával az Amneriszt fogja éne-

kelni az Aidából 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f F o t ^ T a j d ^ M ^ J á l ) 

Tamás Benő. m népszerű táncoskomikus most 
ünnepelte az ezüstlakodalmát. Leánya, Magda 

is színésznő. 
Tamás Benő feleségével' és leányával 

(Angel'o foto) 

J^l'jrtwlJlaja. mivit 

Pest legnépszerűbb ktil 
földi kedvencét, a vörös 
hajú Lipinskajút a Szín 
házi Élet munlkatársa men 
kérdezte, bogy mi iga: 
abbéi a hírből, amelj 
szerint legközelebb, mini 
operettprimadonna 
föllépni. 

— A hír ebben a for-
mában túlzott — mondta 
Lipinsfcaja. Tény, hogy 
Ralph Benatzky férjem-
mel együtt meghívott 
thunt v i l l á jába és ott ösz-
szeültünk kieszelni valami 
ügyes keretet, amelyei) 
belül színpadra léphetnék. 
De nem szabályos operett-
ről volt szó, mert eszem 
ágában sincs táncolni. In-
káibb valami énekesijétié-
kot tervezünk. Az ősbemu-
tató Bernében lesz, 
megyünk át Bécsbe és ha 
lehet, persze Budapestre 
Is. Az életem egyébként 
elég fárasztó, de ha Pest-
re jövök, itt mindig fel-
frissülök. 

Reméljük, hogy ebben a 
felfrissülésben gyakran VID3ÜKI SZÍNHÁZI HÉT 

Miskolci Szinház; Gyenge Anna. Zoltán 
I rén és Rácz Tilda vendégszerepelnek ja-
nuár 10-én AZ »Álarcos bál«-ban. 

Szeged; Muráti Lilit táblá« ház ünnepelte 
a »Virágzó asszony« előadásán. Par toere Pá-
locsy (LászDó volt. U-én muta t j a be a ezínház 
a »Meseáruiház«-at. 

Pécsi Szinház: 2a-én ikerül .szírire a »Márta« 
eimü opera Orosz Jú l i a és Váry Ernő vcrnd^g-
felűéptével. 

Esztergom: Deák Lőrinc társulata a »Néma 
levemté«-vel kezdte m e g esztergomi előadásait . 

Debrecen: J a n u á r 15-éu m u t a t j a be a Cso-
konai Sztohàz a »Viráigzó aswzony«-t. A szin-
ház e heti műsorán négyezer szerepel az »Eső 
után köpenyeg«, a primadonna? i w e pb on Ju-
rik IcávaJ. 



DARMOHA 
(Foto W«radier) 

turnézó tánccsoport él 
azokból a színpadi ötle-
tekből, amelyek a magyar 
művésznő eredeti elgondo-
lásait jelenítik meg. Á 
kitüntetés azzal az érde-
kes következménnyel járt, 
hogy Darmora kénytelen 
volt felbontani tavaszra 
szóló londoni szerződését, 
tnert a Tánc- Világakadé. 
mia díszoklevelével együtt 
rendkívül fényes feltételű 
amerikai túraszerződés is 
befutott. Így akar a Világ-
Akadémia módot nyújtani 
a nagy magyar táncosnő-
nek, hogy megtarthassa 
székfoglalóját. A nem min-
dennapi eseményre Dar-» 
mora rendkívüU ambíció-
val készül. Máris tárgya-
lásokat kezdett három vi-
lágszerte tisztelt, modern 
magyar zeneszerzővel, az 
ő műveiket akarja szék-
foglalóján bemutatni ma-
gyar tánc-sorozat alakjá-
ban. 

Egy borii ni revü főszerepében 
(Foto Donderer) 

Map táncosnő a new-yorki 
THgakÉia ttgia 

Eddig csak a tánc legelső nagyságai, 
Pawlowa, Ei ta Sachetto és Saharet 
részesültek abban a kitüntetésben, amely 
a napokban érte Darmordt, a világhírű 
magyar táncosnőt. A New Yorkban 
székelő Táne-Világakadémia, amelynek 
tagjai a koreograíia mestereiből kerül-
nek ki, dísztagjává választotta Darmo-
rdt és a megtiszteltetést remekmívű oik- ja 
levél kíséretében tudatta a művésznő- I 
vei. 

Darmora négy év óta megszakítás I 
nélkül Londonban vendégszerepel ma- I 
gyar csoportjával, mint a legelőkelőbb I 
varieték nagy attrakciója. Elragadó I 
produkciójának minden számát ő szerzi I 
és ő állítja be színpadra. Egész sereg I 
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Murâti Lili beszámol a jéghokki 
és a ping-pong versenyről 

SPOR 
Szerkeszti : 

PATAKY KÁROLY 

Sport sistsrek: Homonnalné 
Szökő Kató és Szőke Lulu 

(Angslo foto) 

Muráti Lili szereti a sportot. A 
sportvilág is szereti Murátit. Tehát 
1:1. Muráti maga is sportol. Kitű-
nően úszik, teniszezik, autót vezet, 
ping-pongozik, lovagol, vív. Érdek-
lődik a sportesemények iránt. Ha 
ideje engedi, ott van a nézőtéren, 
drukkol kedvenceinek,; izgalommal 
lesi-várja a magyar győzelmeket. 

A berlini o l impiászonj^ inagyar 
drukker-gárdának legkedvesebb 
tagja volt, végig-izgulta, végig-
örülte és végigsírta Csik Ferenc 
világraszóló győzelmét. 

Most itt ül a városligeti műjég-
pálya tribünjén. Piros kalap van 
rajta, bő bunda. A tűző nap miatt 
fekete pápaszemen keresztül nézi a 

magyar—kanadai jég-
ihokkimérkőzést. A ma-
gyar csapat akciói után 
tapsol. Amikor a kana-
daiak rohannak a ma-
gyar kapu felé a ko-
ronggal, a szája szélét 
rágja. A meccs végén 
elragadtatással mondja 
nekünk: 

— Ez csodálatos. A 
kultúra vívmánya: süt 
a nap, ontja a meleget 
és én nézhetem, hogyan 
küzdenek a jégthokkijá-
tékosok. Meglepőem jól 
játszott a magyar vá-
logatott. Hízelgő, hogy 
csak 1:0-ra kapott ki a 
kanadaiaktól, akik 
azért jöttek a vén 
Európába, hogy meg-
nyerjék a világbajnok-
ságot. Jól tudom, hogy 
a kanadaiak ajéghokki-
ban annyit jelentenek, 
mint mi a vízipólóban. 
Művészek! Megáll az 
eszem, ennyi jéghokki-
művész láttára. És mé-
gis, ha nincs pechünk, 



Az iií rekorderek; Hideg Kató, Harsányi Vera és Sotbf Boriska _ . (Pote Pálhézy) 

— mert nekünk, kérem, min-
dig pechünk van — akkor 
döntetlent is elérhettünk vol-
na, olyan jó volt a magyar 
csapat. Érdekes, hogy kettő 
kivételével a kanadaiak mind 
robusztus, szálas legények. A 
két kicsi játékos, az a szőke, 
meg 0 robbanó-hajú vörös, az 
volt a lfegjobb. 

A déli jégihokkimérkőzés után 
délután amerikai ismerőseivel 
a Duna Sportklub döntő asztali 
teniszversenyén jelent meg Mu-

Támad a kanadai jéghokki csapat. Osák véd. 
Háttérben: Róna ás Barcza 

Muráti L it néir a jéghokkí 
meccsel 



ráti Lili. Elsőnek gratulált Barná-
nak a szép és megérdemelt győze-
lemihez. 

— Maga újra világbajnok lesz — 
szólt Muráti Barnához — és ping-
pong-művészetével megint csodá-
latba fogja ejteni a sportvilágot... 

A jól sikerült DSC-verseny után 
Muráti így foglalta össze előttünk 
kritikáját: t 

— Láttam, amint a sötét égbolton 
cikázik a villám. Láttam a vízitor 
pedók euhanását. Szédületes motor-
versenyt... A Barna—Bellák mér-
kőzésen nem lehetett meglátni a 
labdát, amikor az asztalra ütődött, 
olyan gyors akciók voltak. Zsong-
lőrök ezek, a kaucsuklabda művé-
szei és bűvészei. Amikor amerikai 
ismerőseim megtudták, hogy asz-
tali-teniszverseny van, első kéré-
sük az volt, vigyem el őket a 
DSC-be, Három órán keresztül gyö-

K irály Bab« leütéseivel ara-
tott sikert 

(Foto Angelo) 

nyörködtek a versenyben s aztán 
sajnálták, hogy nem (maradhattak 

ott. Fájdalommal tá-
voztak . . . 

— Sokan azt mon-
dották: ping-pong? Ne-
vetséges! Hát ahogy 
én verdesem a labdát, 
hát az csak olyan 
sportféle. De amit Sza-
badosék müveinek, az 
igazi sport. Nem ne-
vetséges. Gyönyör. A 
villámgyors bekhendek 
és forihendek, a leüté-
sek, valósággal knock-
autolják a labdát. 
Olyan izgalmas ez, 
mint egy futballmeccs! 
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Gát Magda a Dun« Sport Club Teraenyénok 
győstesa 

(Foto Angelo) 



S z é p a z É í e f 

Neuwalder József: Behavazott falu 

HaMsz Oy.: Téli korzó 

Kankovszky Tamás: Téli napsütésben 

mag Imre: Akiknél nincs tél 

A párhuzamos pályázat, amelyet e 
rovatban megindítottunk, nem halt 
meg, csak alszik. A Svábhegy és 
Jánoshegyről szóló téli felvételek 
akikor válnak ismét aktuálissá, ha 
leesik a hó. A z e heti rendes pálya-
díjat, a Színházi Élet Boltjába szóló 
10 pengős utalványt Halász Gy. 
»Téli korzó« című felvétele nyerte 
el. A többiek díszoklevelet kapnak. 

Qál Tivadar: Felhők között 



Egy karácsony utáni 
gyors-statiSiZtika szerint a 
pesti játékkereskedők az 
idén hadihajókban csinál- Y 
ták a legnagyobb üzletet. 1 

Ügy látszik, a felnőttek 
szintén sz vesen elidőznek 
a saines világ mellett, erre 
vall, hogy a Moulin Rouge 
januári nagy revűje való-
ságos flottát vonultat íöl 
Vágó Mary parancsnok és 
Komlós Juci első tiszt ve- | 
zetéee alatt. A Moulin- « 
flotta vidám szövegét Har-
math Imre írta Buttola 
Ede pompás muzsikájára. 
A látványos játékban öt 
viharedzett tengerész: Srí-

Komlóg Juci Salamon PaSnl és a gSrlgk 

1 iin-flotla 



Hacsek és Sajó 

rossy Andor, Radó, Kom-
lós, Feleki Kamill és Sala-
mon Csöpi vezérletével fel-
vonul az egész görl-sereg. 

Másik nagy száma a 
Moulin januári slágerrevü-
jének a »Lányok egymás 
közta című valcer, Vágó 
Mary és Szőnyi Lenke pa-
rádés száma. Van egy box-
verseny-paródia, amelyet 
Feleki Kamill dirigál, egy 
hallatlanul színes Argen-
tin-szám és az elmaradha-
tatlan Haesek és Sajó, 
amely nélkül annyit érne 
a pesti éjszaka, mint le-
ves só nélkül. A ragyogó 
kiállítás Eric' érdeme, a 
kitűnő rendezés Símayé. A 
Moulin flotta diadalmasan 
úszik a pesti vizeken. 

i> Szönyi é8 Vágó 

Komlós, Sárossy, 



IRODALMI ÉLET 
S Z E R K E S Z T I : S Z 1 T N Y A I Z O L T Á N 

Httt oivasuúk a<z ícóU? 
Az írók nemcsak írnak, hanem olvasnak is, sőt vannak kétkedő irodalmárok, akik azt állít-

ják, hogy ma már csak az írók ol'vasmak. Mindenesetre érdekes olvasmányt jelentenek az i".t kö-
vetkező nyilatkozatok, amelyekben elmondják íróink, hogy mit olvasnak és mi tetszett, mi nem 
tetszett nekik olvasmányaikból. 

BABAY JÓZSEF: 
— Rengeteg Jókaii, ren-

geteg Mikszáthot olvas-
tam. Az újak közül a »Szá-
zad asszonyá«-t — ez a 
Földi-regény túl fog élni 
egy századot — Kodolányi 
János »A vas fiai« című 
történelmi könyvét, amely 
az utóbbi évek egyik leg-
nagyobb történelmi regé-
nye. A fiatal, modern töl-
tők figyelmébe melegen 
ajánlom Vajda János ösz-
szes verseit. 

BALASSA IMBB: 
— Anatole France, mikor 

egyszer ugyanazt kérdezték 
tőle, amit Etost tőlem, így fe-
lelt: »Sajnos, én már csak há-
romszázévesnél öregebb köny-
veket olvasok mostanában«. 
Magam is veszedelmesen kez-
dek közeledni ehhez a lelki-
állapothoz; egyre több régi és 
egyre régebbi szerzőket olvia-
sok. Egy ideje növekvő izga-
lomal olvasom például Hora-
tiust, akiről ifjú fejjel azt mer-
tem hinni., hogy ismerem. La-
ti n eredetiben bújom a nagy 
humanistát, rotterdami Eras-
mus; és különös találkozásaim 
vannak, nap-nap után, Mo-
lière-el. akiről szintén azt kép-
zeltem egykor, hogy jól isme-
rem. Pedig csak most ismer-
kedem vele igazán és most 
döbbenek rá: mennyire mai 
író, mennyire modern és mi-
lyen sok mondanivalója van 
éppen a. mi számunkra . . . Az 
újabbak? Legutóbb gyönyörű-
séggel olvastam Pourtales Cho-
pin-könyvét, amelynél szebbet 
alig találok a mai életrajz-
irodalomban. F nom művész 
kezét érzem ezen a fátyolos 
pasztellképen. amelynek szin-
pianólból finoman éles rajzban 
bontakozik ki a zongora poétá. 
jának bánatos arcmása. Nagy 
örömet szerzett Döezy 
Jenő »Dédácsi iAi3íl«-je, ez a 
Kazjnczy-arckép, fényeivei' és 
borongó árnyékaival. rem. 
brandti clair-obscure-jével. Il-
lata. ize, zamata, stílusa van 
ennek a szép magyar miniatűr-
nek! Gulácsy Irén Nagy La-
jos-regénye igazi élmény volt 
számomra. Ez nem Benczúr-
kép, nem színpompás de élet-
telen tabló, hanem eleven élet: 
a mult, amely mai valósággá 
válik. Színpad, mely az élet il-
lúzióját árasztja széjjel a maga 
teljességében. Sebestyén Ká-
roly Shakespeare-könyvének is 
örül*em: művészi és elmés, 
ahogyan müveiből írja meg a 
költő életrajzát. Heveri András 
»Párizsi eső«-j ének néhány fe-
lejthetetlen lapja, szuggesztív 

leírása és mesteri ember-
profilja maradt meg bennem. 

BÁLINT LAJOS: 
— Nyírő József »Uz Ben-

cé«-jét és Zilahy Lajos »A 
fegyverek visszanéznek« 
című regényét olvastam 
utoljára. Mindkettőtől el 
voltam ragadtatva, mind-
kettőben több van az át-
lag kellemes olvasmány-
nál, mondanivalóban és 
formában is. 

CSATHÓ KÁLMÁN: 
— Az új magyar köny-

vek közül Herczeg Fé-
rem: nagy kuruc regénye, 
a »Pro libertate« volt az 
utolsó olvasmányom. Mi-
kor a végére jutottam, 
azon gondolkoztam el, 
hogy mi az oka annak, 
hogy az ember a törté-
nelmet rendesen csak a 
regényekből érti meg iga-
zán, történelmi művek-
ből többnyire csak az adu-
tokat ismeri meg. Ne tes-
sék félreérteni: nem arról 
beszélek, hogy a regény 
könnyebb olvasmány és 
természeténél fogva al-
kalmasabb rá, hogy ko-
rokat megvilágítson, to-
vábbá, hogy emberi sor-
sokon és jellemeken ke-
resztül az eseményeket 
megvilágítsa. Ez termé-
szetes. De az már nem 

• az, hogy a regényíró Her-
czeg jobban látja, érzi, 
tudja az események ösz-
szefüggését, a kuruc felke-
lés rugóit és a bécsi ellen-
állás okait, mint akárme-
lyik történelmi munka. Mi 
ennek az oka? Az, hogy 
az író jobban lát, mint a 
történész? Vagy az, hogy 
a történészek közt nincs 
Herczeg Ferenc? 

FÖLDI MIHÁLY: 
— Ezekben a hónapok-

ban a legnagyobb érdek-
lődéssel Carrel, a .kiváló 
amerikai tudós »Az isme-
retlen ember« című köny-
vét olvastam. Azért érde-
kelt, mert nagyjában öisz-
szefoglalja azt, amit az 
emberről tudunk, megálla-
pítja, hogy milyen keveset 
tudunk, kifejti, hogy mai 
válságunknak legfonto-
sabb oka az emberre vo-
natkozó ismereteink nyug-
talanító hiányossága és 

azt bizonyítja, hogy a tu-
dománynak, általában az 
egész szellemi életnek leg-
sürgősebb teendője az em-
ber-tudománynak komoly 
megalapozása és fejlesz-
tése. Érdeklődéssel olvas-
tam még Fülöp-Miller 
könyvét a jezsuitákról, to-
vábbá újból elolvastam — 
húsz év után — Flaubert 
Bovarynéját három nyel-
ven. Franciául és két ma-
gyar fordításban. Ifjúkori 
lelkesedésemet nem tud-
tam ismét átélni; a régi 
elragadtatás helyett mes-
teri részletek gyönyörűsége 
jutott részemül. Ambrus 
Zoltán fordítása pedig ma 
már néhol elégedetlenné 
tett. Sok verset olvastam 
ezekben a hónapokban . . . 
és nagyon sok könyvből 
néhány fejezetet. 

GELLÉRT OSZKÁR: 
— Csak magyar könyve, 

ket olvastam, ezekre is 
alig jutott időm a sok kéz-
irattól. Felsorolok néhá-
nyat; Illyés Gyula: »Pe-
tőfi'«. Elragadó. A mai 
japán Dekameron. (A ja-
pánokon erős francia ha-
tást érezni, van ! közöttük 
egy írónő, aki hatkötetes 
könyvön dolgozik, termé-
szetesen Proust hatása 
alatt.) Tetszett Földi Mi-
hály regénye, a »Század 
asszonya«. Végül most ol-
vasom, egyelőre csak kéz-
iratban, Proust y>A la, re-
cherche du temps perdu«, 
jének magyar fordítását. 
Az első ihárom kötet van 
nálam, Gyergyay fordí-
tása olyan tökéletes, mint 
az ötvösmunka. 

HARSÁNYI ZSOLT: 
— Pihenésre vagyok 

ítélve és így nagyon ke-
veset olvasok. Herczeg Fe-
renc és Gulácsy Irén köny-
vét olvastam, mindkettőt 
a legnagyobb elragadta-
tással. 

IGNOTUS PAL: 
Legkedvesebb olvasmányom 

az utóbi időben? Azt hiszem, a 
»Chartreuse de parme«, Stend-
hal'ól. Nem éppen az idei évad 
terméke, de mégis eléggé »mo-
derne a mai emberről, a> mai 
állapotokról többet mond. mint 
akárhány mai könyv. Bár « 
maiakat sem kell valamennyit 
lecsepülni. Huxley, Strachey é s 
— természetesen — Thomas 



Mann könyve.t nagyon szexe-
tem s vissza-visszatérek hozzá, 
juk. Egy elragadóan eszes és 
mulatságos francia regény: 
Montherlant »Jeunes filles«-je 
és egy megrendítő francia lelki 
és társadalmi uti.ajz: a Gide 
»Retour de l'U. R. S. S.«-je — 
két olyan olvasmány, melyet 
minden nemileg és politikailag 
felnőtt egyénnek teljes szívből 
ajánlhatok. Az új magyar köny-
vek közt is sok a figyelemre-
méltó. éppen ezért nem is kez-
dek felsorolásukba; csak hadd 
ajánljam figyelmükbe egy nagy 
magyar költő nagy müvét; Jó-
zsef Attila új verseskötete ez, a 
»Nagyon fáj«. 

KEMÉNY SIMON: 
— Két magyar könyvet 

olvastam el mostanában: 
Illyés Gyula »Puszták né-
pe« és Zilaihy Lajos »A 
fegyverek visszanéznek« 
című könyvét. A »Pusz-
ták népe« a szó legneme-
sebb értelmében szenzá-
ciós. Roppant igazságá-
nak, hatalmas erkölcsi 
erejének fel kellene rázni, 
meg kellene rendíteni az 
országot. Magam is pusz-
tán nevelkedtem, hiteles 
tanú vagyok hát arra, 
hogy milyen igaz a könyv 
minden betűje. Enneib a 
műnek a hatása alatt tör-
vényt kellene hozni, hogy 
az emberi sorsot adjon a 
puszták népének. Zilahy-
nál nem azt dicsérem, 
amit elmond, hanem ahogy 
elbeszéli a történetet. 
Ilyen érzékeny, hajlé-
kony és mégis izmos pró-
zát ma senki nem ír ná-
lunk. Olvasás közben min-
d'ig Dohnányi zongorázása 
jutott eszembe. Csak Doh-
nányi tudott legjobb per-
ceiben úgy játszani a zon-
gorán, mint Zilahy a ma-
gyar prózán. Képei, ha-
sonlatai között olyanok 
vanna;k, hogy a szem nem 
akar tovább vándorolni a 
papíron, mert nem tud 
megválni szépségüktől. 
Költőtársaim műveivel 
egyidőben olvastam a vi-
lágirodalom egyik' leg-
szebb könyvét, Renan 
gyermekkori és ifjúkori 
emlékeit és ennek a cso-
dálatos műnek a társasá-
gában sem vesztettek 
szépségükből a magyar 
könyvek. 

MÁRKUS LÁSZLÓ: 
— Utoljára egy benyúj-

tott szövegkönyvet olvas-
tam, ami bizony nem tet-
szett. nekem.. 

SZABÓ LŐRINC: 
— Elragadtatással ol-

vastam Németh László 
»Bűn« című regényét. 
Csodálatosan gazdag, okos 
és izgalmas munka. 
Ugyanígy tetszett Illyés 

Gyula »Petőfi«-könyve, 
könyvének eleganciája és 
frissessége. Nagyon szé-
pek Székely Zoltán versei. 

SZITNYAY ZOLTÁN: 
— J acques Bainville 

•»Napoleon«-ját olvastam 
utoljára. Remekmű. Azt a 
lélegzetelállító határt gya-
korolja, hogy az ember re-
méli, Ihogy Napoleon élete 
nem fejeződött be Elba szi-
getén. Sotk olyan munka je-
lent meg, amelyeket szépen 
felsorakoztattam elolva-
sásra., de nem jutok hozzá. 
Babits Mihály wilágiroda-
lom-történetét már olvas-
tam; remek fonalat nyújt a 
világirodalom összes mes-
tereiről. 

VADNAI LÁSZLÓ: 
— Körmendi: »Bűnösök«. 

Remek. Borzasztóan tet-
szett Márai Sándor »Ka-
bala« című könyve. Most 
olvasom Molnár Ferenc: 
Zöld huszárját. Ragyogó. 
Külföldi íróhoz a sok jó 
magyar könyv miatt nem 
jutok. Nem is értem, hogy 
mit olvashatnak a külföl-
diek. 

ZÁG0N ISTVÁN: 
— Olyan sokat »kell« 

elolvasnom, hogy regényt 
csak a nyári szünidőben 

érek. rá olvasni. Pihenésül. 
Most a fiam karácsonyi 
ajándékát Szemjonov: »A 
föld kincsei« című köny-
vét olvasom. Gazdasági 
földrajz. Izgalmasabb, ér-
dekesebb, mint hat detek-
tívregény. Kitűnően meg-
érteni belőle a világ po-
litikai helyzetét, a gazda-
sági háborúkat. Ha az 
ember tudja, hogy melyik 
országnak mi hiányzik, 
mi kell gazdaságilag, ak-
kor megérti, hogy melyik 
ország miért indít hábo-
rút. 

ZSOLT BÉLA: 
Most olvastam el Jean Ri-

chard Bloch »Espagne, Es-
pagne« című könyvét. A leg-
megrendítöbb formában mutatja 
meg a mostani spanyol ese-
ményeket és azok hátterét. Be-
fejeztem Lady Into Fox »Gar-
nett« című könyvét; még nem 
irtak ilyen hátborzongatóan ér-
deke? állatmesét Szeretem a 
történelmi monográfiákat. Na-
gyon tetszett Német Andor »Ke-
gyenc« című könyve, amely 
roppant érdekesen tárgyalja 
Teleky László problémáját. Ol-
vastam egy új Wildgrat-dara-
bot, amit nagyon a figyelmébe 
ajánlok a pesti színigazgatók-
nak. 

* 
Az érdekes vallomások 

közlését folytatjuk. 

B E S T S E L L E R E K 
A best sellerek: a legnagyobb példányszámban vásá-
rolt könyvek. A magyar könyvesboltok kimutatásai 
szerint a következő best seller-sorrendet állítottuk 

össze, január hónapra: 

A szerző neve: A könyv címe: 
Ä könyves-
boltok sza-
vazatainak 

száma : 

1 Harsányi Zsolt Mathias Rex 1 7 

2 
Földi Mihály A század asszonya 16 

2 Guláosy Irén Nagy Lajos 1 6 

3 Nyirő József Uz Bence 13 

4 Zilahy Lajos A fegyverek vissza-
néznek 1 1 

5 Földes Jolán A halászó macska 
utcája 1 0 

6 Herczeg Ferenc Piro Libertate 9 
7 Watson Medici Katalin 8 

8 Priestley Faraway 6 

9 Stephan Zweig Harc egy gondolat 
körül 4 

10 ; Bruno Brehm Ez lett a vége 4 

11 Illyés Gyula Petőfi 2 

121 Ge rman us Allah Akbar 2 



A szerelmeslevél 
/fowiti* 

Irta: G. B. STERN 
Lynn íróasztala előtt ült. Levedet 

kell írnia főnökének, Harry Frank-
linnak, a nagy londoni lakásíbe-
rendező vállalat newyorki képvi-
selőjének. Az Aquitania holnap 
déliben indul. Éjfél előtt a posta-
szekrénybe kell dobnia a levelet. 
Fontos üzleti ügyekről aJkar írni, 
amelyeket feldíszít színes, szelle-
mes megjegyzéseivel. Harry sze-
reti a leveleit. Elénk levélváltás-
ban állanak egymással, -amikor 
Harryt New Yorkba, Lynnt Lon-
donba köti le a közös munka. Lynn 
elmerengve nézett a megcímezett 
cégjelzéses levélborítékra. Ha egy-
szer szíve szerint, őszintén írhatna 
Harry nak. Vágyódó, forró szerel-
meslevelet Es már megmozdult 
kezében a toll, már írta is »édes, 
egyetlen szerelmem«. A toll futott 
a levélpapíron. A visszafojtott, el-
titkolt mély érzés> gyengéd szavaik-
ban hívott, panaszkodott. »Örökké 
a tiéd Lynn« — végezte ibe a levelet. 
Megbabonázottan nézett le a két 
sűrűn teleírt ívre. Nem, nem küldi 
el. Elégieti. Az ilyen őrületet el kell 
égetni. Es ha mégis elküldené? Es 
már összehajtotta a két ívet. Gé-
piesen, mint az alvajáró, bedugta 
a már megcímzett borítékba. Le-
ragasztotta a iborítékot, melyre már 
előzőleg odaírta volt »magánlevél«. 
Lynn a fontos üzleti titkokat, a 
vevőközönség magánügyeiről szóló, 
üzletileg felhasználható észrevétöleit 
tárgyalta meg Harryval. Leveleit 
mindig Harry lakására címepte. 
soha sem az irodába. 

Lynn, elrévült mosollyal ajkán, 
bélyeget ragasztott a borítékra. Fel-
tette a kalapját, belebújt köpe-
nyébe, leutazott a liften. Beült az 
autójába. Megindult a sarki levél-
szekrény felé. Megállította a kocsit. 
Kiszállott, bedobta a résen a leve-
let. A szekrény fölött, a kis jelző-
tábláról leolvasta: »tizenkét óra-
kor .összegyűjtjük a leveleket.« 
Egy percig még ott állott. a levél-
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szekrény előtt. Azután mámoros 
szemmel, arcán az álmodó, holdkó-
ros mosollyal, visszaült a kormány-
kerék mellé. Éppen idejében érke-
zett a. Queen Hallba, a fél nyolc 
órakor kezdődő hangversenyre. Be-
»sodródott a terembe. Leült a 'he-
lyére. Beethoven Tavaszi szim-
fóniáját játszották. Lynnt elrin-
gatták a ihízelgő hangok. Harry, a 
legiköze'ebbi hajóval átsiet Euró-
pába. Ahogy elolvassa Lynn leve-
lét, tisztába jön a saját érzéseivel. 
Hiszen ezt a levelet, a szerelmes, 
hívó 'levelet, várta évek óta. Es 
most itt van, karjaiba ragadja 
Lynnt. Megesküsznek. Es boldogok 
lesznek... Nagyon 'boldogok. 

A hangverseny végetért. Lynnt 
ismerősök hívták vacsorára. V i s -
szautasította a meghívást. Egyedül 
akart lenni titkos, szép álmával. 
Hazament. Lefeküdt Nem lesz már 
sok magános estéje, gondolta, ami-
kor a párnájára hajtotta fejét A 
habozásnak, a várakozásnak vége 
van. Harry megkapja a levelét és 
jön. . . Jön. . . Lynn elaludt 

Hirtelen felriadt. Az órára né-
zett. Kiugrott az ágyból. Felrán-
totta hócipőjét. Magárakapta a 
bundáját. Két perc éjfél után. Ro-
hant az utcán a levélszekrény felé. 
Talán még nem vitték el a levele-
ket. Ha csak öt perccel elkésik az 



a postás, aki a leveleket össze-
gyűjti . . . Vissza Ikell íkapnia a leve-
lét. lsteii'em, ha Harry elolvassa. 
Es már látta maga előtt Harryt, 
amiint bosszús, megvető kifejezés-
sel összaszorítja száját, amíg a 
levelét olvassa. A közös munka új-
ból öisiszehozza őket. »M agyon saj-
nálom Lynn, de nem tudom sze-
retni. Jó harátja vagyok, hiszen 
tudja, az érzelmeinket, úgy-e, nem 
erőszakolhat j uk.« 

Eszeveszetten futott a levélszek-
rény télé. Elkéseti A levélszekrényt 
pont éjfélkor kiürítették. A kis 
jelzőtáblán már az állt: reggel 6.30-
kor gyűjtik össze a leveleket. Két-
ségbeesetten nézett körül. A pos-
tásinak már nyomát sem látta. Pe-
dig utánairamodna. Belekapasz-
kodna a karjába. Könyörögine, hogy 
adja vissza a levelét. A postás, hi-
vatalos minősége dacára is, emberi 
lélek. Megszánta voma Lynnt. i>e 
most már késő. A posta gépezete 
elkapta Lynn esztelen levelét. Ra-
gadja magával. A szerencsétlen 
levélíró hasztalan fut utána. Meg-
á Íjunk csak.. . A levélborítékra 
Lynn odaírta: »az Aquitániával to-
vábbítandó.« Ez a levél nem tűnik 
el nyomtalanul a szeme elől. Kö-
vetheti. A levél az Aquitániával 
utazik. 

En is az Aquitániával utazom 
holnap — határozta le Lynn. Fel-
szaladt a lakására. Lázasan osoma-
go-t. 

Másnap délben áthajolt az Aqui-
tánia korlátján, úgy nézte, amint 
a lepecsételt postazsákokat f el-
hordták a hajóra. Az ő levele ott 
lapul valamelyik postazsákban. 
Nem követelheti vissza, de vele 
utazhat. Együtt érkeznek New 
Yorkba. A kérlelhetetlen postagépe-
zet kikézbesítteti a levelet a meg-
adott címre. Lynn utóiéri. Meg-
semmisíti, mielőtt Harry kezébe 
kerülne, összetépi, elégeti. A föld 

a süllyedne szégyenletében, ha 
Harry elolvasná ezt az őrült val-
lomást. Nem volt magánál, amikor 
megírta. Most, amikor eszeveszett 
sietségben fut a bolond 'levele után: 
józanul, megfontoltan cselekszik. 
Micsoda hajszolt reggelt és délelőt-
töt élt át. Az útlevél, a vízum. Mr. 
Reynolds, a vállalat vezérigazga-
tója, csodálkozva meredt rá, ami-
kor szélvészként berontott a dolgo-
zószobájába. 

— Személyes ügyben még ma New 
Yorkba kell utaznom. Életbevágóan 
fontos, halaszthatatlan "ügy. 

-- Legyen bizalommal hozzám — 
mondotta aggodalmasan Mr. Rey-
nolds. 

De Lynn tagadóan rázta a fejét. 
Hogyisne! Ha leimondaná az igazat, 
•akkor a vezérigazgató úr menthe-
tetlenül őrültnek tartaná legtehet-
ségesebb lakástervezőnőjét. 

Lynnt, a liajóúton egyre az a 
giondolat kísértette, hogy kihallga 
tást kér a kapitánytól. 

Kapitány úr, vigyen le éjjel, ami-
kor senki sem látja, a postazsák ok-
hoz. Fel kell törni a zsákokat. Va-
lamelyikben ott lapul az eszeveszett 
levelem, amelyet meg kell semmisí-
tenem. Esküszöm, hogy én írtam. 
Kapitány úr, segítsen rajtam. Gon-
doljon a saját kislányára. 

De hátha nincs is meggondolat-
lan, szietrelmes kislánya a kapi-
tánynak. Hátha fiatal, önhitt nő-

— Végre ismét kezében tartotta őrületben 
megírt levelét . . . 
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hódító. Ha asszonyszépség iránt 
fogékony ember, akkor... Akkor 
Lynn kacéran rámosolyog: Ha 
megteszi ezt a kiisi szívességet, 
örökké liálás leszek... 
. Ezerszer végigfolytatta gondo-

latban ezeket a meddő, lázas pár-
beszédeket, amíg a fekvőszékén 
vagy a kabinjában feküdt. Termé-
szetesen színét sem látta a zord 
tengerimedve-kapitánynaik. Álmai 
mindig azzal végiződtek, hogy össze-
tépi és elégeti a leve.et. Szinte kí-
vánta, bár megbetegedne, hogy ha-
lálos ágyához kéresse a kapitányt. 
A haldokló utolsó kíviáiniságát csak 
nem tagadná meg? Vagy süllyed-
nének el a boldogtalan levéllel 

. együtt. De sem neki, sem a hajó-
nak, sem a gondosan lepecsételt' 
postazsákoknak nem esett bajuk 
útközben. Valamennyien sértetle-
nül megérkeztek New Yorkba. Lynn 
megszokott szállodájához, a Cort-
land Hotelhez hajtatott. Elmer, a 
főportás, akit semmiféle szeszélyes, 
különc kívánsággal sem lehetett 
meglepni, pontos értesítéssel szol-
giá t. Az Aquitánián érkezett postát 
délután öt és hat óra között kézbe-
sítik. Nagyszerű! Harry irodaórája. 
Ilyenkor nem is lehet odahaza. 
Lynn kéjesen elnyúlt a forró fürdő-
ben. Gondosan felöltözködött. 

Lynn szíve hevesen dobogott, 
amikor becsöngetett Harry elő-
szoba ajtaján. Washington, Harry 
néger inasa, nyitotta ki az ajtót. 
Nyájasan mosolygott Lynnre, akit 
jól ismert és nagyon szeretett. 

— Mr. Franklin nincsen idehaza? 
— csodálkozott Lynn. — Ma reggel 
érkeztem az Aquitániéval, Washing-
ton. Igen, magam is azt gondolom, 
Mr. Franklin nagyon meglepődik 
majd, ha meglát. Nem is tudja 
még, hogy itt vagyok. Elfáradtam, 
leülök >a dolgozószobájában. Meg-
várom Mr. Franklint. Nem, nem 
kérek koktélt. Talán találok va-
lami olvasnivalót odabent. 

Lehet, hogy talál valami olvasni-
valót. Lynn, miután Washington 
magárahagyta, izgatottan körül-
nézett a dolgozószobában. Nyomát 
sem látta a délutáni postának. 
Megvizsgálta az íróasztalt, a do-
hányzóasztalt, a falmelletti asztal-
kát. Sehol semmi. Fel-alá járkált. 
Gyengéden megsimogatta. Harry 
címeres pecsétnyomóját, a bronz-
szobrocskát, mely levélnyomóul szol-
gált. Az ajtón kopogtak. Csak nem 
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hoz ide a balszerencse egy másik 
látogatót? 

Washington benyitott. Széles 
ezüsttálcát tartott fekete kezében. 
A tálcán az esti újság és levelek... 

— Parancsolja az esti lapot, asz-
szonyom? 

— ö iigen, köszönöm Washington, 
nagyon köszönöm — örvendezett 
Lynn1 az esti lapnak. 

Washington zajtalanul bezárta az 
ajtót magainögött. Lynn nekilesett 
a tálcának. A üevele... A levele... 
Végre ismét kezében tartotta Őrü-
letben megírt levelét, amelyet pilla-
natnyi elmezavarban bedobott a 
levélszekrénybe, amelyet kitartó 
gyengédséggel idáig kísért az At-
lanti óceánon keresztül. Széjjel-
szaggatta a levelet. A kandallóhoz 
rohant, hogy megvalósítsa ezer-
szer végiggondolt álmát, és végre 
elégesse a szerencsétlen irtást. 
Ahogy ott térdelt a kandalló előtt, 
egyszerre viaszadöbbent. Az angol 
szokások tőrbecsalták. Ö az angol 
kandallóban égő fahasábok mág-
lyatüzéről ábrándozott, míg Harry 
amerikai kandallóját villanyos lán-
gok fűtötték. Mit tegyen a szétté-
pett levéllel? Nem dobhatja a pa-
pírkosárba a foszlányokat. Eléget-
ni . . . Minden áron elégetni. Ez a 
kényszerképzet már annyira elha-
talmasodott rajta, hogy nem is tu-
dott más lehetőségire gondolni. 
Gyorsan előkapta kist arany ön-
gyújtóját. Ott kuporgott a kandalló 
előtt. Csak égne már ez az őrült-
ség! Milyen nehezen fog lángot ez 
a vastag papír. No végre. . . 

— Szeretném tudni, hogy mit éget 
el itt, ilyien nagy ügybuzgalommal? 
— kérdezte Harry nyugodt, gúnyos 
hangja a háta mögött. 

Lynn kiejtette kezéből öngyújtó-
ját. Még mélyebbre hajolt a kan-
dalló szélén hamvadó foszlányok 
fölé. Harry odasietett Lynnhez. Le-
nézett a kandalló nyílására. Meg-
látta a széttépett borítékon a cég-
jelzést, ia címzés maradványát. 

— Ez a levél nekem szólott — 
mondotta hidegen. 

— Nem a magáé, az enyém — sut-
togta Lynn. 

— Nem igaz! 
— Nézze meg az írást. 
— Kissé nehézzé tette számomra, 

hogy ráismerjek a kezeírására. Ám 
bárki írta is ezt a levelet: nekem 
szólott. Az én tulajdonom. Nem 



értem, hogyan törhet ide be, hogy 
megsemmisítse azt, ami az enyém. 

— Nem törtem be, — kacagott zo-
kogásba fuló hangon Lynn — be-
csöngettem. Washington kinyitotta 
az »ajtót. Koktéllel kínált. Oda-
adta az esti lapot. 

— Amikor tettenértem, nem az 
esti ujságiot olvasta, Lynn. Vallja 
be őszintén, mit írt nekem a cég 
ebben .a levélben, amit maga meg 
akart semmisíteni. 

Talán azt, hogy kidobtak, 
[iogy veszedelmes nőszemély va-
gyok. Esi hogy maga szakítsa meg 
velem az üzleti összeköttetést — 
kiáltotta daco&an Lynn. 

— Lynn, maga most (hazudik ne-
kem. 

— Persze, hogy hazudok. Nem 
semmisítek meg üzleti leveleket. 
Hát nem1 érti, hogy ez a ilevél nem 
volt üzleti levél! En írtam. Azután 
megbántam. Felszálltam a hajóra. 
Futottam a levél utóm. Megsemmi-
sítettem, nehogy elolvashassa. Ez 
csaik világos? 

— Nem túlságosan! Ha tényleg 
meg akarta semmisíteni a levelet, 
miért nem dugta egyszerűen a tás-
kájába? Miért nem sétált ki innen 
és miért nem mondta 
Washingtonnak azt, 
hogy mégisem várhat 
rám olyan sokáig? — 
kérdezte kérlelhetetlen 
férfilogikával Harry. 

A kandalló előtt 
térdelő Lynn kétségbe-
esetten nézett föl Har-
ryra. Csak most értet-
te meg, hogy milyen 
egyszerűen kiszabadul-
hatott volna a csává-
ból. Annyira elhatal-
masodott felette a rög-
eszme, hogy helyben el 
kell égetnie a levelet, 
hogy íme, ott mairadt. 
Elégette és most már 
úgy áll a helyzet, hogy 
akár Angliában marad-
hatott volna. Lynn le-
csüggesztette a fejét és 
sírni kezdett. 

— Mit írt abban a le-
vélben, Lynn? — val-
latta türelmesen Har-
ry, aki viszont nem tu-
dott megszabadulni a 
gyanútól, hogy valami 
nagy üzleti bonyoda-
lom körül forog a já-
ték. 

— Szerelmeslevél volt — suttogta 
megadóan Lynn, aki eszeveszett 
iramban keresztülszelte az Atlanti 
óceánt. Csakis azért, hogy Harry 
sohaise tudja meg, hogy szerelmes-
levelet írt neki. . . 

A szobára «ráborult a csend. 
— Hogy merészelte — kiáltotta 

hirtelen kirobbanó dühkitörésben 
Franklin. — Hogyan merészelte el-
égetni iazt a levelet, amelyre évek 
óta váróik. Hiszen sohasem kaptam 
szerelmeslevelet magától. Csak min-
dig sóvárogtam utána. Míg maga, 
üzletről írt és szellemes megjegyzé-
seket fűzött hozzá. Hogy mit mond-
tak magának <a barátai a társaiság-
ban. Engem meg majd szétmarcan-
golt a féltékenység. Mert évekig azt 
kellett hinnem, hogy nem törődik 
velem. Es most, amikor végre meg-
írta a levelet, amire olyan nehezen 
vártam, amit már nem is reméltem: 
most, amikor végre elolvashattam 
volna a szerelmeslevelemet, akkor 
egyszerűen felszáll egy átkozott ha-
jóra, ibetör a szobámba és elégeti a 
legdrágább kincsemet. Az asszo-
nyoknak semmi érzékük sincs a 
magántulajdon szentsége iránt! 

Fordította: Berend Miklósné 

Mit írt abban a levélben. Lynn? 
(G. Erdélyi Aranka rajzai) 



Meghalt egy költő. Szurokfekete szeméből 
nem világít már az elgyötört lélek fájdalma. 
A toll, amely kihullt kezéből, nem gyöngyöz 
többé drága, szép sorokat. De élő, elpusztítha-
tatlan örökség maradt utána, igazi örök-ség: 
versek. A Színházi Elet szerkesztőségének egyik 
fiókjában öt tökéletes szépségű Somlyó Zol-
tán-vers maradt. Hadd tegyük ravatalára. Ró-
zsák, amikkel a halott ajándékozza meg a 
gyásznépet. 

Eredmény . . . 
Uj b a r á t a i m . . . 

Hogy nehéz lett a fejem, mint az ón, 
kezet nyújtott a kedves Domopon. 

Ebből barátság lett; ki tudja: hogy 
tán addig tart, mig az élet k i fogy. . . 

Es aztán jött a fájdalom, a k n 
s bemutatkozott a Novatropin . . . 

S az enyhület lágy kékjét festi a 
kínok helyére a kisi bes t ia . . . 

Az éjjel már ú j vendéig érkezett, 
»Domatrin« — szólt és úgy nyújtott kezet, 

oly vigasztalón és oly melegen, 
hogy most már szerelemmel szeretem-

Ágyamba veszem, eljátszom vele — 
pedig leihet, hogy meghalok bele . . . 

E r d ő . . . 
Kőrisfából van az ágyam, 
az asztalom meg dió. 
Karosszékem egyszerű tölgy, 
este benne ülni jó. 

A szekrényem cseresnyefa, 
kemény bükk a paimlagom. 
Ezen ülve bámulok el 
a sok fényes csillagon . . . 

Egész erdő van szobámban; 
mélyen hallgatnak a fák. 
Suttogniuk sem lehet már, 
le van nyesve minden á g . . . 

Csak 'álmodják, hogy odakünn 
zeng az erdő, zúg a szél . . . 
S hogy majd terem rajtuk is még 
valamikor zöld levél . . . 

Elmondtam mindent, 
ami mondható. 
Bontottam mindent, 
ami bonthat<!>. 

Lezártam mindent, 
ami zárható. 
Bevártam mindent, 
ami várható. 

Időn és téren 
túldobtam magam. 
Már nem látok mást, 
csak: ami ma van. 

Ez az én évem, 
ez az én havam. 
Szép szürke minden már, 
ha nincs, ha van . . . 

Öreg k u t y a . . . 
Hóra hó . . . év év után . . . 
öregszik a kiskutyám. 

Lassan kullog az úton. 
Nem sokáig — jól tudom. 

Mindig álmos a szeme.. . 
Azt mondja: emlékszel-e, 

kedves gazdám: milyen kék 
volt valamikor az é g ! . . . 

Biz emlékszem kiskutyám . . . 
Mentél kis szukák után . . . 

Szimatoltál... uga t t á l . . . 
Most öregen maradtá l . . . 

Látod, én is így vagyok! 
Az én szemem se ragyog . . . 

Pedig én is szaladtam.. . 
Szimatoltam... uga t tam. . . 

Héra h ó . . . év év után . . . 
Megvénültünk, kiskutyám . . . 
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Vonat . . . 
Hosszú éveket átfutottam. 
Most egy nagy zsarnok elé jutottam. 
Megállok fáradtan és fázva: 
ez az elkésettek indóháza! 
Kik a menetrendet nem tudták; 
a hatórait elaludtak. 
Kik előtt nyitva volt az út 
s lekéstek a nagy randevút. 
Kikéit Londonban várt az élet 
s itt eigy kis lánynak tették a szépet. 
Kik a sarkcsillagról álmodták álmaikat, 
de lemaradtak a költségek miatt. 
Kiknek már trónt is építettek, 

de ők inkább templomi koldusok lettek. 
Kik megnyerték a földet s az eget — 
de elveszítették a sorsjegyet. . . 
Most itt á l lok . . . Ragyog a hold . . . 
Tehát minden hiába vo l t . . . 
A messzi fárosz-fény szürődés . . . 
A hosszú-hosszú készülődés . . . 
Csomagolás . . . és útlevél. . . 
A biztató hajnali szé l . . . 
Be van fűtve és már tolat 
egy hosszú fekete vonat; 
csak egy vonat, egyetlenegy . . . 
S mindenki tudja: hova megy . . . 

Vannak írók, akik örök útitársak: az 
eszmélkedés kezdetetői az eszmélet elsó-
tetedéseig kísérnék bennünket. Maurice 
Dekobra nem tartozik közéjük, de nem 
is lép fel azzal a szandékKal, hogy éle-
tünk kalauza és kísérője legyen. Rövi-
debb tavú útitárs, mégpedig a szó szo-
ros értelmében az: kitűnő szórakoztató 
egy társasutazáson a teemmeringre vagy 
a Riviérára, pompás partner a hálókocsi 
álmatlan éjszakáján kék lámpa fényé-
nél, sőt végső szükség esetén a metrón 
és a pesti villamoson is az. Maurice De-
kobra fordulatos, izgalmas, nagyvilági, 
nemzetközi, gyorsan és könnyen olvas-
ható regények írója, de másfél évtized 
előtt még valósággal úttörő volt. ö volt 
az, aki a háború után először fedezte 
fel az irodalomban az európaiak és ame-
rikaiak népvándorlásszerű ide-oda ciká-
zását, a folytonos változtatás lelki kény-
szerét, amely a húszas években két kon-
tinens társadalmát szinte kimozdította a 
helyéből. Az új nomádság egyik naív-
éposz-írója volt, igaz. hogy ennek az 
elementáris folyamatnak csak a köny-
nyed, színes, vidám és pikáns változa-
tát látta meg: a hálókocsin, a kék vona-
ton és a nemzetközi közvetlen kupék-
ban ide-oda vágtató gazdagok és élvete-
gek kalandos menekülését a hazai kö-
rülmények zavarából és unalmából isme-
retlen vidékek, népek és szerelmek bol-
dogsága íelé. Kétségtelen, hogy nem az 
ő feladata volt e népvándorlás másik, 
sötétebb és jelentékenyebb változatának 
fölfedezése: a nagy tömegek helyváltoz-
tatása, amelynek nem a boldogság, ha-
nem az elemi életfeltételek megszerzése 
volt az oka és a célja. Dekobra a napos 
oldal íróija, vagy még inkább azoké, 
akik sóvár vágyakkal az árnyékban él-
nek s valahogy olyanformán vágyódnak 
a fényre, ahogy a gyermek a tündér-
országra. »Lektür«, de francia —< s 

ahogy a boulevard-színház francia bohó-
zatírójában is megérezni a Moliére-i és 
Seribe-i pedagógiát, »A vagyak börtöne« 
című ú j Dekobra-regényben is megleled 
Maupassant, Bourget. Peladan hagyomá-
nyainak hatását. »A vágyak börtóné«-nek 
félvér fiatal lány a hősnője, aki barna-
bőrű hindu maharádzsa és szőke, tej-
színű osztrák nő házasságából született: 
s egy előkelő francia nevelőintézetben 
lett nemcsak európai modorú és jellegű 
nővé, de európai az igénye, a képzelete 
s az érzelmi kultúrája is. Ezt a hindu-
osztrák keverék francia lányt hivatja 
haza váratlanul maharádzsa-apja Indiá-
ba, hogy férjhezadja egy másik fekete 
maharadzsához : a szabad és vidám ne-
velőintézetből a félhomályos hárem ki-
bélelt börtönébe kerül, ahonnan a leg-
izgalmasabb külső és belső kalandok so-
rozata után végül egy angol tiszt sze-
relme menti ki — nem kell hangsúlyoz-
nunk, hogy fehértestű luxusgőzösre, 
amely Nagy-Britanniába viszi a szerel-
meseket. Ezt így talán nem egészen elő-
ször írták meg, de Dekobra érti, hogyan 
kell a film-maharádzsát s az atelier-
háremet eleven lénnyé és látvánnyá, hi-
teles riportázzsá hevíteni s hogyan kell 
a szokványos fordulatokba belevinni a 
pszichológiát, amely nemcsak a kalan-
dosság révén feszíti meg az érdeklődést. 
S mint régebbi könyveiben, ebben is 
szinte szimbolikusan hirdeti sajátos in-
ternacionalizmusát: az emberek közt az 
érzelmek és a szenvedélyek áthidalják a 
nemzeti és faji különbségeket. Osztrák-
hindu házasságból született francia kul-
túrájú lány, angol tiszttel köt házassá-
got — hol az a Népszövetség, amely ilyen 
szilárd és nagy terjedelmű szövetséget 
hoz létre, mint a szerelem és a nemzet-
közi közlekedés. Én is nemzetközi gyors-
vonaton olvastam a könyvet, Bécs és 
Budapest között s megállapítottam, raj-
tam kívül még tizenegyen olvasták. Ez 
is azt bizonyítja, hogy Dekobra kívána-
tos és sikeres útitárs. 

ZSOLT BÊLA 
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Kisvárosi kaland 

írta: LOVÁSZY KÁROLY 
— Köszönöm, nagyon köszönöm. 
Fehér köpenyét, kesztyűjét letette 

és leült. 
A vonat elindult és lassan him-

bálni kezdte a velem szemközt elhe-
lyezkedett női testet, a keresztbera-!kott selyemharisnyás lábakat, a vad-
galambszínű sportszoknya felső ré-
szében megfeszülő combot, a sietéü-
től még mindig pihegő finom lci& 
keblet, a gömbölyű karokat, a haty-
tyú nyakat, a fiús vállakat és a tar-
tós hullámú, arany f rizurás fejet. 

ösi tapasztalat szerint minden, a 
mozgó vonat fülkéjében velünk, fér-
fiakkal egyedül utazó fiatal hölgy 
nyolcszor szebb, mint a reális, szi-
lárd talajú életben. 

Én elosztottam nyolccal a szem-
közti bűbájt, de még így is tízszer 
olyan szépnek találtam, mint bár-
melyik hollywoodi filmsztárt. Cso-
dálkoztam is rajta, hogy még nem 
fedezték fel a film számára, mert, ha 
felfedezték volna, most nem ülne itt 
velem szemközt, hanem repülőgépen, 
avagy, magavezette túrakocsiján 
száguldana. 

Nagyon nehezen, indult meg a tár-
salgás. Egy körmönfont vizsgálóbí-
rót is megszégyenítő ügyességgel ki-
hámoztam belőle, hogy jegyggyűrü-
jét és családi állapotát inézve, fiatal 
özvegy. Tizenhétéves korában ment 
férjhez. Tizen'kilencéves volt, ami-
kor az urát, aki bányamérnök volt, 
hirteleai, tragikus körülmények közt 
elvesztette. Most huszonegyéves és 
elhatározott szándéka, hogy nem 
megy férjhez többé soha. 

Azt is megtudtam, hogy negyedóra 
múlva engem is itt hagy a faképnél, 
mert le fog szállni a közbeeső állo-
máson. 

Vészesen közelgett a válás részem-
re keserves pillanata. Felsegítettem 
a kabátját, lesegítettem a bőröndjét. 
Könyörgő szememet rámeresztettem 
és belső izgalomtól remegve susog-

tam: 
— Tíz évet engednék el hátralévő 

gyarló életemből, ha egy röpke 
viszontlátást volna kegyes en-

r r , - gedélyezni számomra... 
. . . Tízszer olyan szépnek találtam, mint bármelyik holly-

woodi filmsztárt . . . 
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Ez a kisvárosi kaland tulajdon-
képpen egy kis vasúti kalanddal 
kezdődik, így hát ezt kell előbb el-
mesélni. 

Vidéken volt dolgom. A nyugati 
pályaudvaron beszálltam a személy-
vonat második osztályának egyik 
üres fül'kéjébe s az ablak mellett ké-
nyelembe tettem magam a zöld pam-
lagon. Már hallatszott a vonatkísé-
rők harsány kiáltása, hogy gyorsan 
szálljon be mindenki, midőn fülkém 
ajtajában lihegve megjelent egy 
szőke hölgy. Elegáns háromnegyedes 
fehér köpeny volt rajta, fején tarka 
mezei virágokkal ékesített nemez-
kalap, bal hóna alatt kecses ernyőt 
szorongatott és szarvasbőrkesztyüs 
jobbkezében meglehetősen súlyos bő-
rönd lógott. 

A hölgy a velem szemközt levő 
üléshez nyomult és azon erőlíködött, 
hogy bőröndjét a felső hálóba he-
lyezze. 

Udvariasan 
felugrottam és 

hatalmasat 
lendítettem a 
kofferon. 

Őnagysága 
megfordult, 

kék szemével 
enyhén rúzso-
zott szájával 
rámmosolygott 
és hálásan, ked-
vesen rebegte : 



Kalapigazítás közben rámmosoly-
gott, majdnem súrolt a testével és 
úgy felelte: 

— Mi sem könnyebb ennél. Füg-
getlen nő vagyok. Magányosan élői 
kis vidéki kúriámban. Szívesen la-
tom. 
.Boldogan ragadtam meg kezét. 
Csókot leheltem rá és úgy hálálkod-
tam: 

— Holnap délután, visszafelé jö-
vet, megszakítanám utamat és ten-
ném tiszteletemet. 

— Szép virágos kertem van. Meg-
terítek kinn és várom Önt kávéval, 
frissen eült mazsolás kuglóffal. Jó? 

Majd kiugrottam a bőrömből. 
A hölgy leszállt, a vonat nekilen-

dült, hogy tovább menjen, az utolsó 
lépcsőfokon álltam s ekkor még 
utoljára, pajkosan nevetve vissza-
fordult. 

— Aztán el ne felejtse, a nevem 
özvegy Korponay Ervinné... 

Gyorsan megnéztem az állomás 
nevét, hogy azt se felejtsem el. 

Kis mezőváros, hatezer lakossal, 
saját postahivatallal, csendőrséggel, 
polgári iskolával és egy textilgyár-
ral s mindenek fölött özvegy Kor-
ponay Ervinnévei... 

# 

Másnap délután robogó vonattal, 
dobogó szívvel és lobogó remények-
kel megérkeztem a mezővárosba, 
hogy félbeszakítsam pesti utamat. 

Az állomással szemben volt a 
»Zöld Mozdony« vasúti vendéglő. 
Ide tértem be bőröndömmel. Hogy 
nagyobb bátorságot öntsek izgalom-
tól remegő inaimba, egy pohár ba-
rackpálinkát rendeltem. 

A pincérnek egy pengő borravalót 
nyomtam a markába és diszkréten 
súgtam a fülébe: 

— Messze lakik innen özvegy Kor-
ponay Ervinné? 

— Sajnálom, uram, — felelte a 
pincer — dé ezt a nevet most hal-
lom először... 

Alaposan lehűtve vágtam neki a 
széles Vasút-utcának. Megállítottam 
egy öreg parasztasszonyt: 

— Nénikém, nem tudná megmon-
dani, hol lakik özvegy Korponay Er-
vinné? 

— Nem én! 
Bementem a postahivatalba. A 

. . . a nevem özvegy Korponay Ervinné . . . 

postáskisasszonytól kérdeztem: 
— özvegy Korponay Ervinné lak-

címe után érdeklődöm mély tiszte-
lettel. 

— Kérem, szívesen megmondanám, 
ha itt volna a levélhordónk, ő bizto-
san tudja. De a levélhordónk épp 
ma reggel utazott fel Pestre, » 
Pasteur-intézetbe, mert tegnap este 
megharapta egy veszett kutya. 

Lehorgasztott fejjel mentem ki az 
utcára. Két csendőrrel találtam ma-
gam szemben. Majd felböktek a sze-
mükkel, olyan szúrósan néztek rám. 
Alig tudtam őket egy barátságos 
mosollyal és udvarias kalapemelin-
téssel megpuhítani. 

— özvegy Korponay Ervinnét ke-
resem már egy órája. Nem lennének 
szívesek megmondani, hol lakik? 
Fiatal hölgy, szőke haj, kék szem, 
ovális arc, ruházata fehér köpeny, 
mezeivirágos nemezkalap és különös 
ismertetőjele, hogy arpocs'káján két-
oldalt nevetőgödröcskéje van. 
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A két csendőr közül megszólalt a 
többcsillagos, magasabbrangú: 

— Tetszik tudni, hogy az ön által 
közölt személy leírásnak megfelelő 
fiatal hölgyekből mennyi van ná-
lunk I Legalább százhúsz! De a ne-
vüket mi csak akkor jegyezzüK 
meg, ha netán törvénybeütköző cse-
lekményt követnek el. Minthogy a 
szóbanforgó és uraságod által név-
szerint említett hölgynek a hatóság-
gal ezicleig még dolga nem akaűi, 
úgy sem nevét, sem tartózkodási 
helyét nem tudjuk. 

Kalapemelés. Tisztelgés. 
Ott álltam leforrázva és homlokom 

törölgetve. S ekkor hirtelen egy 
ovális ziománctáblára esett tekinte-
tem. Középen a magyar címer és kö-
rötte a felírás: 

»Magyar királyi adóhivatal.« 
Nagyon lélekzettem. Itt biztosan 

tudják... 
Berohantam. 
Cvikkeres úr állt egy pultnál. 
— Mivel szolgálhatok? — kérdezte 

nyájasan. 
— özvegy Korponay Ervinné 

ügyében jöttem. 
Az adóhivatal tisztviselője elővett 

pedig pénzre . - Önnek egy lakcímre, az államkasszának 
van sürgősen szüksége . . , 

(CL Erdélyi Aranka rajzai) 

egy nagy könyvet. Akkorát, mint 
egy rétesnyujtó asztal. Cvikkeret 
megtörölte. A könyvet kinyitotta. 
Lapozott benne. S aztán megállt az 
egyik oldalnál. 

— Hát igen, — mondta — özvegy 
Korponay Ervinné, 1934. évről hát-
ralék 985 pengő 71 fillér, 1935. évre 
967 pengő 28 fillér, bírság 49 pengő 
33 fillér s 1936. évre kivetett adója 
893 pengő 49 fillér, hozzá inségadó 
97 pengő 11 fillér, óhajtja az egé-
szet kifizetni? 

— Bocsánat, dadogtam — én csak 
a hölgy lakcíme után érdeklődöm. 

Az adóhivatal embere férfiasan 
kiegyenesedett, homlokát összerán-
colta és úgy támadt rám emelt han-
gon: 

— Én az állam megbízottja va-
gyok! Hivatali kötelességem az adó-
hátralékok könyörtelen behajtása! 
Minden alkalmat meg kell ragad-
nom, hogy az állam bevételeit gya-
rapítsam! önnek egy lakcímre, az 
államkasszának pedig pénzre van 
sürgősen szüksége! E két dolgot kel-
lemesein összeegyeztethetnénk, ha 
uraságod netán esetleg egy kis 
méltányos résztörlesztéssel apasz-
taná azokat a súlyos summá-

kat, amik már évek 
óta lidércnyomásként 
nehezednek az adófő-
könyv előttem fekvő 
lajstromtételére. Elfo-
gadok egész kis rész-
törlesztést is. Mondjuk, 
•háromszáz pengőt..,. 

— Már hogy én tör-
lesszek? — kérdeztem 
megszeppenve. 

— Akkor nagyon saj-
nálom — szólt az adó-
lucifer és becsapta a 
könyvet. 

A könyvvel együtt 
becsapódott özvegy 
Korponay Ervinné ne-
ve, egy utca neve,, a 
helyrajzi szám, a vi-
rágos kert, a terített 
asztal, a kávé, a ma-
zsolás kuglóf és ki tud-
ja, még mi minden 
egyéb. 

Visszamentem az állo-
másra. Megittam nyolc 
pohár barackot és szé-
dülten kapaszkodtam 
fel a pesti vonatra. 



Ideális báliruha fiatal leánynak, rózsaszínű muszlinból sötétebb árnyalatú bárBonyövvel és 
szoknya szegélyezéssel 
ÖRKÉNYI MARIANNE 

í An CBI'O fotol 



Victoria Eugenia spanyol exkirálynő cobollyal 
diszitett fehér krepes selyemruhában 

Viktória Eugénia spanyol exki-
rálynő a téli szezon nagy részét 
Newyorkban töltötte. Nagy meg-
tiszteltetés volt a newyorki divat-
szalonok számára, hogy a kitűnő 
ízlésű, remekül öltözködő exkirálynő, 
rengeteg toalettet vásárolt. Egy 
hosszú, bő ujju, fehér kreppes se-
lyem estélyi toalettet derékon co-
bollyal prémezve, egyenesen az ő 
számára kreáltak és ez a ruha lett 
favorit modellje a newyorki felsőbb 
négyszáz dámáinak. 

Megjött az első tavaszi divatbemu-
tatóra szóló meghívó. Január 25-én 
már nem lesz titok Párizsban, hogy 
mi az új tavaszi divat. A Riviéra 
kollekció modelljei minden esetre 
divat tekintetében abszolút irány-
adók, a legtöbb divatdáma ezekhez 
igazodik a tavaszi szezón kezdetéig. 

* 

Amit a párizsi nő a tavaszi divat 
ból leggyorsabban és legszívesebben 
a magáévá tesz, az természetesen a 
kalap. Riviérái utazásokhoz már so.k 
elegáns asszony vitt magával fekete 
szalmakalapot. Suzy egészen lapos 
kis canottiert készített, egyik olda-
lon óriási csokor fehér és sárga 
nárcisszal, nagy vékony fátyollal, 
amely hátul gazdag csomóba van 
kötve. Ezt a virágos kis fekete kala-
pot és egy fekete szalmaszövetből ké-
szült tokot, amelyet elől a homlok 
felett fehér tubarózsa díszít, a leg-
elegánsabb párizsi divathölgyek ren-
delték meg. 

• 

Általában a kalapdivatot még 
mindig a párizsi Rubens kiállítás 
befolyásolja. Rubensnek híres fest-
ménye, a világhírű családi kép, 
amely Heléne Fourmentet és gyere-
keit ábrázolja, valósággal megihlette 
a párizsi masamódokat. A Fourment 
portré után készült Suzynél egy 
durva szövésű, aranyos, sárga kari-
más szalmákalap, amelynek kari-
mája fekete bársonnyal van bélelve 
és a baloldalon erősen felhajlik. A 
kerek fejet köröskörül rozsda és ara-



nyos színű strucctoll díszíti, sárgás-
vörös szatén szalaggal lekötve. 
Ugyancsak Rubens inspirációja 
széles karimájú, fekete kalap 
utánra, hosszú ,szálú strucctollal dí-
szítve. A fekete mellett lila baku-
szalmából, aranyszínű, úgynevezett 
»Pain brullé« színű gyöngyszalmá-
ból is készülnek modellek Suzynél. 
A strucctoll mellett kalapok díszíté-
sére nagyon sok színes, exotikus kis 
madarat használ. A legtipikusabb 
Ruhens-kalapot, amelyet önportréjdn 
láthatunk, Rose Valois készítette et, 
széles karimával, jobboldalon nagy 
színes strucctoll dísszel. A Riviérára 
nagyon sok pasztell színű, angolos 
filckalap készült délelőttre és színes 
virágokkal díszített fekete kalap, 
filcből és szalmából délutánra. 

# 

Nappali toalettjéhez a párizsi di-
vatdáma aranyékszert visel. Szinte 
uniformis lett divatkörökben a vas-
tag, fonott. bilincsszerű aranykar-
kötő, gyakran két-három színű 
aranyból kombinálva. Ilyen karkö-
tőt hármat-négyet is viselnek egy-
más felett. Az arany karkötőhöz 
arany klipszek járulnak, rendszerint 
fél-drágakövekkel kirakva. Nagyon 
érdekesek és divatosak a virágbros-
sok, színes kövekből összeállítva és 
aranyba foglalva. Az aranyékszer-
divat minden esetre nagy népszerű-
ségre számíthat. 

# 

Tavaszra fantasztikus ezüstróka 
divatról beszélnek Párizsban. Érde-
kes, hogy míg a tavaszi szezon elején 
úgyszólván egyetlen angol kosztüm-
höz sem mutattak Párizsban rókát, 
hanem csak érdekes és fantasztikus 
selyem- és gyapjúsálakat, addig 
idén az a hír járja, hogy Pa quin, 
aki a szőrmedivat egyik legfonto-
sabb irányítója, Párizsban, tavaszra 
nagy mennyiségben vásárolt ezüst-
rókát, amelyeket kerek, collierszerű 
gallér formájában tervezett a tava-
szi kosztümökhöz. Párizsban, tekin-
tettel a szokatlan enyhe időjárásra 
(az elmúlt héten több olyan nap volt, 
amikor 19 fokot mutatott a hőmérő), 
máris nagyon sok egyszerű, sima, fe-
kete tweed kosztümöt viselnek 
ezüstróka. garnitúrával. 

Fekete szövetruha. celofán övvel fehér celo-
fán állógallérral, fekete lakk kesztyűvel 

SCHIAPARKLLI kollekcióiéból 



Virágdísz a Jrixuräban 
A nagy párizsi bemutatókon az 

estélyi toalettekhez, főleg a téli 
szezon elején, minden évben külön-
féle fejdíszeket viselnek a manne-
kenek. Ezek a strucctollból, natúr-
színű és festett paradicsommadár-
ból, csillogó gyöngy-
ből, straszból és flit-
terből készült fejdí-
szek rendkívül dekora-
tívak és a ruha ünne-
pélyességét nagy mér-
tékben hangsúlyozzák. 
Azonban, sem Pá-

rizsban sem a mondain nagy téli 
sporthelyeken, sem a Riviérán nem 
látni dámát, aki ilyen fejdíszt vi-
selne. A divathölgyek nem fogad-
ták el a fejdíszdivatot olyan for-
mában, aihogy azt Párizs diktálta. 

Rökk Marika azüst szőllőfürtöt 
visel frizuráján 

(Angelo fotók) 

A tollak, a csillogó 
gyöngy-glóriák öregítik 
a nőket. Nagy fogadá-
sokra, fejedelmi ven-

Zilahy Irén tűzpiros bársony 
virágból készült hajdísszel 



dégek tiszteletére ren-
dezett estélyeken a széf-
ben őrzött diadémok 
kerültek elő. Tekintve, 
hogy ilyen estélyekre 
csak kevesen járnak és 
diadémot csak kevesen 
viselhetnek, a fejdísz-
divat megbukott. 

Tolnay Klári hajában egy szál rózsaszínű kamélia 
(Angeld fotók) 

Kifejlődött azonJban helyette egy 
rendkívül bájos, fiatalos, minden-
kinek hízelgő és mindenkinek jói 
álló divat: a virágdísz a frizurá 
ban. Angliában, Amerikában már 
évek óta viselték a fiatal lányok 

Agai Irén sárga kaméliákat 
visel 

hajukban a virágot. Pá-
rizsban és nálunk csak 
idén lett divatos. Nem 
túlságosan ünnepélyes, 
nem kerül sok pénzbe, 
tehát könnyebben lett 
népszerű, mint minden 
mást divat. Bálokban,, 
színházban, koncerte-
ken rendkívül üdén 
hatnak a virágos női 

fejek. Nem kell 'hozzá komplikált 
estélyi frizura, sőt minél egyszerűbb 
a hajviselet, annál szebben hat a 
homlok fölé fűzött virágcsokor, 
vagy oldalt a hajba elhelyezett pár 
szál kamélia, a vékony hajszínű 

S3 



pántra dolgozott né-
hány friss, tavaszi vi-
rág, amelyet mindenki 
úgy visel, ahogy az a 
legelőnyösebb. 

A. legdivatosabb a ka-
métlia, amelyből kicsit, 
nagyot egyaránt visel-
nek, mindenféle szín-
ben, hol klipszre dol-
gozva, hol keskeny haj-
csatra erősítve. A ruha 
stílusának megfelelően, 
mindenféle virág visel-
hető. Margaréta, szeg-
fű, jácint, harangvirág, 
vagy orchidea. Az ap-
róbb virágokból kis ko-
szorúkat állítanak ösz-

Ottrubay Melinda rózsaszínű 
mákvirágot visel a hajában 

sze, amelyek elől a hom-
lok felett díszítik a fri-
zurát. Már a pesti far-
sang kezdetén is. nagy 
sikere van a virágdi-
vatrmk. Az első pesti 
nagy bálon majdnem 
minden lány virágot 
viselt a hajában. 

Mindenki örül ennek 
a bájos divatnak, mert 
bő teret nyit az egyéni 
ízlés nyilvánulásának és 
olcsó volta mellett min-
den alkalommal újat 
mutathat. 

Szombathelyi Blanka lila pár-
mai ibolya koszorúval 

(Angelo fotók) 





Horgolt és kötött 
estélyin] fiók 

A praktikus női sí-garderobnak 
egyik nélkülözhetetlen darabja, a 
kötött ruha. Nincs az az elegáns 
luxusdáma, aki sporthoz, sétához. 

Sötétkék horgolt ruha világosabb kék horgol't 
övvel 

Szürke indiai breitschwanz bunda. készült 
SCHLINGER szűcsnél CSAK IV., VACI-UTCA 
8. FÉLEMELET. Telefon: L8-30-49. Fióküzlet 

nincs 
(Foto Homonmai) 

bevásárlásokhoz szőrmekabátja alá 
legszívesebben ne kötött ruhát, vagy 
egyszerű, kötött, 'kis kosztümöt tvi-
selne. A kötött ruha, amelynek sza-
bása a divat szeszélye szerint vál-
tozik, tehát hol egyenes, hol gloknis, 
hol kissé kitömött vállú, hol vállban 
húzottujjú, soha sem megy ki a 
divatból. Új övvel, új gombbal vagy 
sállal felfrissítve, éveken át korrekt 
és elegáns. A szín természetesen vál-
tozik szezonok szerint, mert a kötött 
ruhát nemcsak télen, hanem tavasz-
szal is, sőt nyáron is viselik. Kül-
földi fürdőhelyeken igen gyakran 
látni vászon vagy jersey pizsama-
nadrághoz, vagy szoknyához pullo-
vert. A kötött kiskalbátok a legna-
gyobb (kánikuláiban is divatosak, 
ujjatlan vászon- vagy nyersselyem 
ruhákhoz. 

Természetes, hogy télen sport-
kosztümökhöz rengeteg kötött blúzt, 
pullóvert látunk, nem beszélve a 



téli sportokról, amelyeknél a kötött-
holmi nélkülözhetetlen. 

Az általános divat kedveltségire 
jellemző, hogy az idei szezonban a 
kötött rulhákat nemcsak sporthoz és 
nappalra, hanem délutáni ruhák he-
lyett koktélhez és estére is viselték. 
Párizsban van néhány világhírű 
trieotage-szalon, amely mindien sze-
zonban a legváltozatosabb és a leg-
érdekesebb újdonságokat mutatja be. 
Modelljeinek éppen annyi vásárlója 
akad, mint a legnagyobb párizsi di-
vatházaknak. Idén Párizsban renge-
teg fíéinszálból horgolt és kötött 
blúzt készítettek. Az arany- és ezüst-
blúzok fazonja tökéletesen az, mint 
a pullóvereké. Vagy szívalakú kivá-
gást mutat, vagy visszarolnizott 
nyakat, vagy egyszerű, kis vissza-
hajtott gallért. A horgolt blúzokat, 
amelyek között néhány érdekes, fé-
nyes, színes, kissé keményítettszálú 
műselyem modell van, elegáns dél-
utáni kosztümökhöz, koktél-kosztü-
mökhöz mutatták Párizsban. 

Legszokatlanabbak a horgolt és 
kötött estélyiruhák. Már ilyen mo-
delleket is láttunk ugyan, de legtöbb-
ször nyári kollekciókban, nyári ru-
hákban, nagyon lazakötésű, vagy 
csipkeszierű horgolásban. Az új téii 
kollekcióban azonban zseníliaszerű, 
bársonyos fonálból kötötték a ruhá-
kat, gyakran fémszálakkal átszőve, 
hogy azok a legdivatosabb bársony 
impresszióját keltették. Tekintve, 
hogy ezek a kötött ruhák nagyon 
szépen simulnak az alakhoz, nagyon 
sokan szívesen viselték, estére is a 
modelleket. 

A nappali újdonságok között sze-
repel az idén az angora. Eddig az 
angóra túl hosszúszálú és bolyhos 
volt, úgyhogy a melegsége és puha-
sága ellenére sokan nem szívesen 
•viselték az angorát, mert minden 
tele lett a szálaitól. Idén az angora 
sokkal rövidebbre nyírva divatos, 
egész sűrű kötéssel. Á megszokott 
édeskés pasztell színek helyett, a téli 
kollekciókban sötétkék, sötétzöld, 
bordó és sötétbarna angóra blúzo-
kat és egész ruhákat láthattunk. 

Érdekes kötött sport'kabátok is ké-
szültek az idén, vastagszálú pamut-
ból. Az újszerű fonálból készült ka-
bátok teljesen a szőrmekabát illú-
zióját keltették. A legszebb egy csí-
pőig érő, szélesvállú, hófehér kabát 
volt, amely tökéletesen pótolta a fe-
hér báránybőr kabátot. 



í iki sokáig akar élni. , annak M 

m okvetlenül le kell fogynia! á 
A testsúly szabályozását a divat 

népszerűsítette a vonalak miatt. A 
fiatalság a hollywoodi szépségeket 
veszi mintául. A kisportolt típus 
lett a szépségideál. Aki gyermekko-
rában kezdi el a mérsékelt sportolást 
és az ezzel járó étkezésrendi szabá-
lyokat. annak már vérébe megy át, 
hogy ha frissnek ós erősnek akarja 
magát érezni, még a sportolás me 
lett is le kell mondani arról, hogy 
sokat és akármit ehessen. A training-
ben levők előírt diétát esznek. A ko-
rosabb ember, aki már kevesebb 
mozgást végez, mert bizony hama-
rabb fárad el, enni éppenúgy tua, 
mint fiatal korában, sőt keresi is 
azokat a jó vacsorázó helyeket, ahol 
különleges ételekkel lehet jóllakni. 
Pedig a modern orvosi tudomány 
éppen az idősebb generációtól kí-
vánja meg, hogy testsúlyát a normá-
lisra építse le, hogy akkor, amikor a 
belső seeretiós működések már ha-
nyatlanak és hajlamossá teszik az 
embert a hízásra, ne terhelje meg az 
anyagcsere működtetését azzal, hogy 
több munkát végeztet vele, mint az-
előtt. Vegyük csak a szívet, amely 
mint motor látja el a szervezetet 
vérrel és közvetíti az anyagcserét. 
Minek több munkával megterhelni 
a jó egypár évtized óta szorgalma-
san dolgozó motort azzal, hogy ami-
kor már a természetes elhasználás 
következtében gyengébb lett, na-
gyobb területet lásson el, tehát több 
folyadékot nyomjon tovább és szív-
jon vissza, mint azelőtt, amikor még1 

fiatalabb és erőteljesebb volt. Igen 
ám, de mi marad me*? 
az élet örömeiből, ha 
miáír jóllakni sem sza-

í? Nagy kínlódás a 
í6plalás (pláne ha vol-

na mit enni) és egyben 
egészségtelen is. Sok vi-
ruló asszony sápad el a 
festék alatt és Vesz fel 

drámai kifejezést az arca fejfájásai 
miatt, akkor, amikor kúrázik azzal, 
hogy egyszerűen elfelejt ebédelni. A 
gyomor megköveteli a maga jogiait. 
A korgógyomrú ember rosszkedvű, 
könnyen izguló, ami ebben az ütér-
elmeszesedéses korszakban önma-
gára nézve nem hasznos, a vele 
együtt élőkre pedig igen kellemet-
len. És mégis le kell fogyni, mondja 
az orvos, moindja a divat, mondja az 
esztetika. De hogyan! Ugy, hogy 
naponta ötször jól kell lakni kitű-
nően elkészített ételekkel, úgyhogy 
jókedvűen, ruganyosan sétálhasson 
órákig a friss, ózondús levegőn. 

Ezt találja meg dr. Lakatos badeni 
szianatóriumában, ahol mindenki 
egyénileg kapja meg azt a típusu 
diétát, amely tekintetbe véve össze» 
orgánumának speciális kívánalmait, 
a megfelelő tempóban fogyasztja ie 
a testsúlyt annyira, amennyi az ille-
tőnél a normális testsúlynak felel 
meg. Ott mindenki megtanulhatja, 
hogyan kell táplálkoznia, hogy test-
súlya államdóan egyensúlyban ma-
radjon és hogy mindig jól érezze 
magát. Nem közös rendszer szerint, 
mert ami az egyiknek hasznos, a 
másiknak ártalmas, hanem pontos 
kivizsgálás után, kipróbált módsze-
rek szerint, mint ahogy a jó ruhát 
készítik a szabók, mindenkinek a 
saját mértéke után. 

I)r. Lakatos pesti irodája a 
Carlton-szállóban van, telefon : 
1-889-70. Ott minden felvilágosítást 

egadnak a mérsékelt penzióárakra 
natkozólag és elintézik az utazás-

hoz szükséges összes teendőket. 
Ugyanott lehet Abbaziába jelent-
kezni olyanoknak is, akik az in-

uenza elől akarnak menekülni és 
már télen keresik a nyári meleget. 



Dgyan csinálod, hogy a 
zeid mindig oJyan simák 
és szépek maradnak ? 
izd csak meg az enyémet \j 

Ez igazán egyszerű. 
Ez az egész titok : 

egy tubus 
Kaloderma-Gelée ! 

A Kaloderma-Gelée 
különleges kézápolószer, 
mely biztosan használ 

éspedig estétől-reggelig 

fekvés előtt megmossuk 
ezeket, megszárítjuk, be-
ijük őket Kaloderma-
léevelj egy fél percig jól 

bedörzsöljük és , 

f Csodálatos, hogy milyenN 
finomak és ápoltak kezeid — 
senki sem hinné, hogy ma-

gad végzed a háztartási 
munkákat. 

— és köszönöm a 
tanácsot. 

A Kaloderma-Gelée 
tényleg mesésen hat ! 

^masszírozzuk 

icös és écdcs U&ztkel siu*cu/á és ftMututá vcxátzsolfa: 

4LODERMA-GELEE 
K Ü L Ö N L E G E S 

É Z Á P O L Ó 8 Z E R 
V O L F F & S O H N « K A R L S R U H E 
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EGYARÁNT 

Londoni divatbemutatón szere-
pelnek egy pesti szaión modelljei 

Az elegánsan öltözködő pesti divat-
hölgyek körében nagyon jó neve van 
Eoboz Aladárné Váci-utcai »Dáma« di-
vatszalonjának. Ezt a divatszalont most, 
régi munkatársa, dr. Bárscnvy Jenőné 
vette át. A kitűnő ízlésű, elsőrangú szak-
értő úriasszony a szalon munkakörét ki-
szélesítette, megnagyobbította. Szerző-
dést kötött ugyanis egy nagy londoni di-
vatházzal, amelynek kollekciója egyré-
szét állandóan dr. Bársony Jenőné ké-
szíti el Budapesten és szállítja Lon-
donba. így tehát azok a modellek, ame-
lyeket a nagy londoni divatszalon be-
mutat. a Dáma-szalón kollekcióiból ke-
rülnek ki. Az első londoni bemutató 
már január hónapban lesz. Az erre ké-
szült modellek — elegáns, finom szövet-
ruhák, érdekes délutáni és vacsorázótoa-
lettek, gyönyörű estélyiruhák — már 
most láthatók a ZMma-szalönban. A re-
mek ú j kollekciót, amely ötletben, új-
szerűségben minden pesti dámát f^appí-
rozni fog, a Dáma-szalon régi, kipróbált 
személyzete készítette. A öáma-szalon-
nak ú j a vezetője, de megmaradt régi, 
elsőrangú műhelye és meggyorsult a 
tempója. Azok a modellek, amelyeket 
Londonban még csak a hónap végén fog-
nak látni, itt már most bemutatásra ke-
rülnek. A magyar divatiparnak nagy 
dicsősége a ZMma-szalónnak ez az ex-
portja. 

' » D I V A T M A Z S O L Ä K 
Érdekes estély irühát mutattak be 

egyik nagy párizsi tricotage-szalónban. 
A ruha sárga csipke jerseyből készült, 
széles, arany bőrövvel. 

* 
A tavaszi estélyiruhákhoz, rövid, kis 

emprimé kabátokat és öveket fognak vi-
selni. A virágos, tarka anyag estélyi 
jellegét a csillogó gyöngy- és flitterhim-
zés adja meg, amellyel a mintás anyag 
virágait kihímezik. 

* 
Appowyi Virginia grófnő és Baghy 

András esküvője az elmúlt hét legna-
gyobb társadalmi eseménye. Mint di-
vateseményről külön kell megemlékezni 
erről az esküvőről, ahol nemcsak a 
mennyasszony ruhája keltett feltűnést, 
hanem a hat gyönyörű arisztokrata ko-
szorúslány is. A menyasszony ruhája 
hófehér szaténből készült, régi diszma-
gyar-stílusban és mégis tökéletesen di-
vatos volt. Nincs az a párizsi modell, 
amellyel szebb hatást lehetett volna el-
érni, mint ezzel a magyaros stílusú ru-
hával, amelynek szépségét még fokoztál: 
az Apponyi-család régi családi csipkéi, 
amelyből a menyasszonyi fátyol készült. 
A ruha Mayer Margit divatszalon-
ban készült Apponyi grófnő számára. 
Uçnjancsak Mayer Margit szalonjában 
készült a hat koszorúslány: Teleky Ka-
tinka grófnő. Wilcsek Amália grófnő, 
Festetics Izabella grófnő, Geist Marly, 



Baghy Zsófia és Apponyi Geraldine 
grófnő ruhái is. A ruhák pasztellszínű 
taftból voltak, a kis gloknis kabátok pe-
dig egy árnyalattal söiétebb színű se-
lyemből. A gyönyörűen kiválasztott szí-
nek, a fiatalos, leányos. de mégis rend-
kívül divatos vonalak felejthetetlenné 
tétték ezt a hat toalettet. Mayer Mar-
gitnak, aki egyébként az arisztokráciá-
nak egyik legismertebb és legkedveltebb 
varrónője, nagy sikere volt a toalettek-
kel. * 

A báli öltözék legnélkülözhetetlenebb ki. 
egészítő]« a szép estélyitáska. A táskadivat év-
ről-évre változik. Ma már komikus a kis zsi-
nóron függő, diszes selyemzacskó, amellyel 
valaha nagyanyáink valceroztak. A mai nagy-
estélyi tolettekhez nem retikült. nem kéz tás-
kát, hanem beauty-boxot visel a modern hölgy. 
A beauty-box jól felszerelt ki s toalettasztalt 
helyettesít. Van benne minden, ami a szép-
séghez szükséges. Púder, pirosító, szájrúzs, 
szemfesték, sőt még egy kis parfőmös flakon-
nak, zsebkendőnek és cigarettatárcának is jut 
hely benne. A lapos fémből vagy emailból ké-
szült kazetta tehát a szépségen felül jóval töb-
bet; kényelmet is nyújt. A régi, parányi báli 
táskákba alig fért több egy kis zsebkendőnél, 
a beauty-boxba pedig teljes kozmetikai felsze-
relést helyezhetünk el. Természetes, hogy a 
bálozok rajonganak érte. nemcsak külföldön, 
hanem Pesten is. Arkanzas váciutcai boltjá-
ban most a farsangi szezon alatt valósággal 
szétkapkodják a szebbnél szebb modelleket. 

* 

A báli toalettnek egyik legfontosabb, 
legüdébb dísze a virág. Párizsban a 
nagyestélyi toalettekhez valóságos vi-
rágcsokrokat viselnek, a legkülönbözőbb 
színű és a természet után híven kopíro-
zott művirágokból. De nemcsak a ruhát 
díszíti virág, hanem a. frizurát is. Ed-
dig, ha szép művirágot akartunk, azt 
mindig Párizsból hozattuk, vagy pedig 
párizsi modell után kopíroztattuk. Ezen-
túl erre nem lesz szükség. Egy fiatal 
magyar művésznő, Magyar Mannheimer 
Nelly. Magyar Mannheimer festőművész 
leánya, csodálatos szépségű, még a pá-
rizsi készítményeket is túlszárnyaló vi-
rágokat készít. Igazi művészlélek tudja 
csak a természet szépségét ilyen töké-
letesen visszaadni. Szinte illatoznak 
ezek a művirágok, amelyek az aradi-
utcai Mannheimer-műteremben készül-
nek és ugyanott megtekinthetők is. 

* 

S t r a s s z é k s z e r e k (kölcsönbe 
is) nagy választékban S o u v e n i r n á l , 
IV., Kígyó-utca 2. sz. (Váci-utca sarok.) 

• 

A modern nöi frizurának évszakonként 
többfélß követelménye van. Most téléin a höl-
gyek olyan hajviseletnek hódolnak a tegrzive-
sebben. amely egyaránt alkalmas as egyre 
jobban térthódító téli »portokhoz és az ugyan-
csak fontos estélyi alkalmakra. A tartós és 
s®ép frizurák nagymestere Oravetz m er ter, aki-
nek Erzsébet-tér 15. (Tel.: 18-09-81.) szám alatti 
szalonját a legjobb társaságok legszebb d:ï-
mái favorizálják. 

* 

Farsang e lő t t . . . Farsang alatt. . . 1—2 
különóra Budapest népszerű táncintézetében 
VII., Akácfa-utca 32. Tel.: 1-303-24. Felnőttek 
részére esti tanfolyamok. Speciális gyermek-
csoportok. Artistaképzés. 

UaiáuaU vatá<zsa 

sífyuz sutyávzLU f/Usxa ! 
Az egyéniségben rejlik az a »finom 

valami«, amely után minden nő vágya-
kozik és mindenki megcsodálja, irigyli... 

A természet nem minden nőnek adja 
meg ezt az értékes díszt és bizony ez 
esetben a modern, önmagára adó nőnek 
ezt a hiányt helyre kell hoznia, ezért 
ennek gondját a »LUMINEX« hajápoló-
szerre bízza. 

Olvassa át figyelmesen ennek az ú j 
készítménynek alább vázolt előnyeit! 

LUMINEX nem hajszín, de nem is 
halványítószer. Csak hajtónus. 

LUMINEX-nek megvan az a saját-
sága, hogy az ős® hajat könnyűszerrel 
beárnyalja és vakító reflexékkel látja 
el. 

LUMINEX a hajfestések elsőrangú 
segédszere. 

Színes báli frizurákra kiválóan 
alkalmas. 

A LUMINEX elsőrangúan pótolja az 
ecettel és citrommal való öblögetést. A 
LUMINEX használata 'által a h a j 
intenzívebb, vörösebb vagy még mé-
lyebb tónust nyer. Semmiféle szer nem 
alkalmasabb, mint a LUMINEX arra, 
ihoigy a rossz festés következtében be-
következett hibás árnyalatokat enyhítse 
vagy teljesen semlegesítse. 

A hydrogénezett ha j idővel többnyire 
kiszárad, szürke lesz és élő külsejét el-
veszíti. A LUMINEX visszaszerzi a 
ha j fényét, felélénkíti szánét, semlege-
síti a vöröses árnyalatokat. 

A dauerolás többnyire könnyen szín-
teleníti a hajat. LUMINEX visszaszerzi 
színét, de selyexnszerűen puhává is teszi 
a hajat és elbűvölő reflexekikel szépíti. 

Nincs szebb annál az eredménynél, 
mint amely a LUMINEX alkalmazása 
által a természetes hajnál elérhető. 

Különösen gyermekek haját jut tat ja 
érvényre, mert a hajfürtök fényvissza-
verődéseit megsokszorosítja. 

LUMINEX eltűnik a legközelebbi 
hajmosásnál. 

Ez a LUMIiNEX egyik legméltány-
1 and óbb tulajdons'ága. 

Ezért ajánlatos is egy próba és az 
árnyalat 'zlós szerint, változtatható 

a világhírű párisi 
»INECTO hajfestékgyár« készít-

ménye. 
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Megszépültek a lábai 
A jó meleg Szt. Rókus lábfürdötöl ! 
Könnyen fáradó, fagyásóktól, tyúkszemek-
től gyötört láb letöri és öregiti a legbájo-
sabb nőt is. Szükségtelen ma egy percig is 
kínlódni, amikor már csekély összegért be-
szerezheti az ezidőszerint legmodernebb láb-
ápolószert a Szt. Rókus lábsót. Egészen biz-
tosan megszabadul az összes lábfájásoktól, 
ha egy maréknyi Rókus lábsót felold egy 
lavór forró vízben és áztatja lábait 10—15 
percig. A fájdalmak, feltörések megszűn-
nek, a lábfej-, bakaduzzadás elmúlik, egy 
számmal kisebb cipőt hordhat. Táncolhal, 
járkálhat vagy .állhat órák hosszat fáradt-
ság nélkül. A tyúkszemek annyira meg-
puhulnak, hogy kézzel egyszerűen levehetők. 
Fagyások ellen csodálatos hatású. Egy ki-
adós csomag valódi Rókus-só 70 fillértől be-

szerezhető, továbbá 1.28 és 2.— P. 

A B B A Z I A 

K A V E H A Z ! 

M U S S O L I N I - T E R 
Egész éjjel nyitva. Bálok és estélyek 

után kitűnő káposzta- és bableves. 

Falus i doktorné. A vastag bársony bizo-ny 
nem alkalmas estélyirufoára. Két lehetőség 
volna: vaigy szép utcai k a ztűmöt csináltat 
belőle, »melynek szoknyájá t most krep-
szatén, esetleg fémmel átszőtt blúzzal nagy-
szerűen tudja viselni vagy h a estélyi ruhára 

. van szüksége, estélyi kosztümöt. Ez esetben a 
i szoknya földigérő legyen (bár. sajnos, a vas-
. tag bársony egy kicsit erősíteni fog), viszont 
£ a derék. iLletve a jumper, amelyet a blúznál 
? előnyösebfeniek tartok, fémmel átszőtt anyagból 

készüljön. Sajnos, a gyakor la t i szempontot ez 
esetben nem nagyon vehetem figyelembe, 
mert a fémmel átszőtt anyag bizony egy sze-
zon u tán megfeketedik . Csipkét mégsem ajánl-
hatok, mert estére a lémmel átszőtt anyag 
sokkal divatosabb és szebb. A színes bár-
sonyból, ha mel lben erős, legelőnyösebb lenne 
egy sálgallér vagy rever, elől egy 'kis betét-
tel. esetleg egy miély szivalakú k ivágás , a ki-
hágásban isá'llal vagy a k ivágás t ö r ü l "bársony 
applikációval. — il». E.« A paplant semmi-
esetre sean csináltassa krepdesinböl, hanem 
vagy paplanbrokátból , vagy vas tag nehéz, se-
tyemripiSi&ből. Ez utóbbi azonibaji meglehetősen 
drága. A híiriziés a brokát esetében felesleges, 
mert az anyag m i n t á j a és a steppelés egyma-
gában .is eléggé díszes. Ugyanez a helyzet a 
nehéz ripszes se lyemmel S®. A steppelés telje-
sen attól, függ , hogy milyen aa anyag m i n t á j a ^ 
m e r t rendszer in t az a n y a g b a n lévő 
v i rágcsokroka t steppelik le ovális 
fo rmában . A négyszögletes , nagy -
kockás steppelés is nagyon szép. 
A gi r land megoldhata t lan , te-
k in tve , hogy az a n y a g legtöbb-^ 
szőr mintás . Plümót ne csi-
ná l tasson, mer t az nem divat. j 
Ha van f l ane l l t akaró ja , a k - j 
kor eset leg a paplant zs i - j 
nórra l lehet s z e g é l y e z n i 
vagy ro j tokkal díszíteni, 
mert akkor azt egysze-( 
rüen a gyap jú t aka ró fö-
lé dobva haszná l j ak . — 
Orvos neje. Ha a b a r n a r u - 1 

haka t u n j a már és az a n y a g ' 
e lég jóminőségü, fes tesse be 
sö té tkékre . P ikéga rn i tu ráva l és 
sötétkék bőrövvel mindenese t re 
f r i ssebb, divatosabb lesz tavaszai , ,> 
mint ba rnán . A fekete selyemből v a - \ 
lami euyszerü , egyenesvonalú ruhát 
csinál tasson, ha utcára is viselni aka r -
j a . Jó lenne, ha az anyagból m a r a d n a 
egy u j jné lkü l i , cs ipöigérő, ese t leg elöl 
szmókingszertten begombolt kabát-
kára való, hogy az a ruhával ta-
vaßi zal, mint kosztümkabát visel-
hető legyen. A kábáit kedvéért in-
kább csináltassa a Tubát egészen 
egyszerften sa já t anyagból készült, 
paszpólos szegőzésü gal lérra l , majd 
tavasszal kicserélheti himz-ett 4rag> 
plisszirozott muszlin- vagy batiszt-
gal lérra . — Nizzai társasutazás. 
Nem kell azit hinni , hogy a Rivié-
rán ilyenkor, ha napsütés van is. 
n y á r i ruháiban jármuk.. Január - feb-
ruárbam nehezebb átmeneti kabátot 
ki tűnően viselhet, sőt prémezett téln-
kabátot vagy kosztümöt i(í. G y a k - Í 
ran előfordul, hogy az ember nap-f 
sütésben a tengerparton k igombol j a / 
a kabá t j á t , sőt le is veszi, á l ta lában/ 
azonban ha nem síit a nap, elégi 
hűvös a ' levegő. A té l ikabát já t t e h á t — 
feltétlemül vigye magáva l , a bordö 

Fekete délutáni ruha a krepszatin 
matt és fényes oldalából 

(Lucile Paray kollekciójából) 
(Litteraria modellrajz) 



szövetruháját is, amelyhez na-
gyot* szép les/- a sötétkék 
bosszú angol kab át és a sö-
tétkék angol kalap. Hogy a 
jó idö iránti optimizmusa is 
k ie légülés nyerjen, csináltas-
son világos szövetruhát is, 
drappot vagy ezüstszürkét, 
esetleg világoskék kashát. 
Bármelyiiket viselheti a sötét-
kék kalappal, és a sötétkók ci-
pővel. Ha üziép idö van. talán 
felveheti kabát nélkül is. Na-
gyon jó szolgálatot terme egy 
szép kötött kosztüm. sötételbb 
színű pulóverrel, néhány szé<p 
sáliad (Liláskéket sötétfoordó 
pulóverrel, barnáit sárga puló-
verrel, »sötétkéket sárgával). 
Az angol kosztümöt feltétlen 
vigye magával, de trikóMúzt 
csináltassooi hozzá. Ami a dél-
utáni toalerftet illeti, a, télika-
bátja alatt ugyanazokat a dél-
utáni ruhákat viselheti, ame-
lyebben itthon is elmenne egy 
zsúrra vagy ötórai teára. Ezek-
ben a ruhákban, csinon kis ka-
lappal (virág- vagy fátyoldtez-
szel), bátran e ITH eh et este a 
kaszinóba is. Egy estélyiru-
há ra mindenesetre szüksége 
•lesz, ha gáladinerre vagy eset-
leg a Sporting-Klubba megy. 
•Kalapra délután él3 délelőtt is 
éppúgy szüksége van, mint a 
városban. — Nemsokára itt a 
tavasz. A nyers róka valószí-
nűd eg természetes .vörösszínű 
és így nem lehet mfc t csi-
nálni. mint azt is feketére 
festetni, ha csak nem akar ja 

toe** t \ d e 9 T t o c e i ï p r e V -

Tavaszi kosztüm, kockás 
nyávali sárga jerseyblúzzal 

Leiong kollekciójából 
(Littararia modellrajz) 

eredeti színiben viselni. A fe-
kete színt sokkal szebbnek tar-
tom. Ha szép a róka. úgy 
mos* viselheti a kosztümjéhez, 
télen p'edig télikabátra csinál-
tathat belőle elegáns préme-
zést. teikintve, hogy kosztüm-
höz megvan a másik rókája-
Ami a divatot illeti, elsősorban 
ezüstrókát viselnek, azután 
kékrókát és fekete alaszkai ró-
kát. Tehát más megoldás nem 
adódik. Tavaszi kabátot nem 
szükséges, hogy vegyen. A 
kosztüm és a kék köpeny arra 
az átmeneti időre feltétlenül 
elegendő lesz. Esetileg érdemes 
volna egy szép fekete szövet-
ruhát csináltatni, kis kosztüm-
kabáttal vagy fekete kosztü-
möt. ehhez n&gyom elegáns 
lenne a fekete róka. A tavaszi 
ruháról még korai beszélni, 
vá r j a meg. míg Párizsból visz-
szajöttem. Február- végén refe-
rálok az újdonságokról. — A 
csacsi. Úgy a puha fekete ka-
lapot. mimt a fehér selyemsá-
lat viselheti a szmókkighoz. 
Ha délelőtt lesz az esküvő As 
nincsen zsakettje, ami a tu-
lajdonképpeni hivatalos vise-
lete a délelőtti etküvönek, úgy 
viselhet fekete zakkót is vagy 
sötétszinü öltönyt. Az esti es-
küvőn f rakk az elfogadott vi-
selleit], helyette azonban,, ha 
nincsen, viselhet szmókingot 
is. Frakkhoz fehér gflaçékei?z-
tyüt. zakkóhoz pedig világos 
szarvasbőrkesztyű a divat. 



Fedeles kancsó bor, kakaó, viz stb. felszolgá-
lására DETBÖI ISTVÁN háztartási szaküzle-

téből. Budapest, IV., Ferenciek-tere 1. 

folytonos 'keverés köztem. Hozzáadjuk még ne-
gyedíitetr tejszim cukrozott habját, az egiéíszet 
jól összekeverjük és poharakban szervírozzuk. 
Narancsból ugyanígy készít jük, de akkor 'még 
1—2 pohárka finom rumot is adunk hozzá és a 
pohatak tetojétre ki» cukros tejszínhabban 1—1 
szem beí&fctmeiggyet vagy cseresznyét tes-zünk. 
— SONKATEKERCS SAJTMARTASSAL. El-
ka vártunk kiét evőkanál vajat, hat tojás sárgá-
já-t, negyedkiiló lisztet és hat tojás kemény halb-
ját. A sütötepsibem itiiszta fehér papirom félig 
megsütjük. 30 deka főtt fü tölt sonkát megdará-
lunk, 10 deka reszelt sajt tal lé» két-három evő-
kanál) tojíeilel összekeverjük. A félig sült tész-
tára rákenjük és egészen megsütjük, azután 
deszkára borítjuk, leszedjük a papirt nólia és 
szorosan mlíg forrón összegöngyöljük. A tekercs 
tetejét megkenjük olvasztott vaj jal és megszór-
juk reszelt sajt tal . — SAJTMARTAS. 15 deka 
reszelt sajtot, félliter tejet, fél citrom levét, egy 
evőkaná.11 lisztet! léis mégy tojás sárgá já t haibüs.t-
ben jól összekeverünk és tűzön-vizén addig ke-
verjük, míg nagyon sűrű kirémmiílrtást kapunk 
belőle. Tetsziés szerint sózzuk és mártáscsiészé-
ben külön adjuk tel. 

tfixwihi splaMdAa 

Ragoutieves 
Félkiló borjúcsontot egy egész fej 

vereshagymával, egészborssal egy és 
fél óráig főzünk sós vízben. Egy lá-
basban vajon puhára párolunk 25 
deka őrölt borjúhúst, finomra vágott 
zöldpetrezselymet, egy sárgarépa- és 
egy petrezselyemgyökeret, ökölnyi 
kemény kelkáposztát, néhány gombát, 
egy zellert, mindezt vékony csíkokra 
vágva. Mikor mindez puha, meghint-
jük liszttel, rászűrjük a csontlét, egy 
negyedóráig együtt főzzük. Citrom-
mal ízlés szerint savanyíthatjuk. 
Akár tejföllel elhabart tojásra öntve, 
akár anélkül tálalhatjuk. 

uecytji 

ltUud-Uávé fogalto*! 

M  

Q ifj. Sacelláry Gye 
Sacelláryné receptjei 

BORJÜFELFŰJT. Fél'kiló borjúszeletet meg-
sütünk, ha kihMt kétszer átdaráljuk és utána 
szitán 1-9 át törjük. Keverőtálba tesszük, tojás-
nagyságú vajat, hat tojás sárgájáit, .sót adunk 
hozizá és flélóráig kever jük jó habosra. Két da-
rab kiflii szitált morzsáját, hat tojás felvert 
habját adjuk hozzá és vajazott, lecsukhat» for-
miáJban egy óráig gőzben főzzük. Tálaláskor tej-
feles gomba- vagy tiszta olvasatott vajmártást 
adunk külön hozzá. — BURGONYAKIFLIK 
HŰS MELLÉ. Négy 'nagy burgonyát puhára 
főzünk, a héjától megtisztítjuk áttörjük -szi-
tám, egy és fél evőkanál lisztet, kevés sót, egy 
jó evőkanál sűrű tejfelt adunk hozzá, jól elke-
verjük és lisztezett nyujtótábliáira tesszük és 
kifliket formálunk belőle, t e já rba és szitált 
morzsába mártva, zsírban kisütjük. — HÚS 
MELLÉ APRÓ TÚRÓSGOMBÓC. Két egész to-
jást, két evőkanál tejfölt, tojá-smagyságú vajat, 
negyedkiló sziitán áttört tehéntúrót kevés sóval 
nagyon jól elkeverünk, negyedliter lisztet, eigy 
evötkaraá!l grízt adunk hozzá és 15 percig ha-
bosra keverjük aa egészet. Vizes tenyér között 
diónagyságú gombócokat formálunk belőle és 
forró sósvizben kiMőazük. Tűzálló edénybe öt 
deka vajat , két evőkanál jó tejfelt öntünk és a 
forró sütőbe tesszük. Ha a vajas tejfel jó forró, 
belerakjuk a gombócokat és a sütőbe viasza-
tiéve, negyedóráig pirítjuk. Borjúsült <miellé igen 
jó köret. — VAD ASZ HACHÉ. Egy kiló sült 
borjúpecsenyiét kétszer átdarálunk. nyolc darab 
saitän áttört sz-ard ellát, két evőkanál ka/prit, 
egy citrom levét, kevés reszelt vöröshagymát, 
egy deci tejfelt adunk koKzá és jól elkeverjük. 
Tálra rakjuk fel magasan kúpalakúra és hideg 
helyen hagyjuk pár óráig. Tálaiárkor főtt ma-
jonézzel bevonjuk és aszpikkal díszítjük. — 
PEZSGÖPUNCS A LA GLACÉ. Oitromifagylal-
tot készítünk következőkép: 45 deka Iviss'éi vaní-
liás cukrot háromnegyexil iter vízben a tűzön 
fel olvasztunk tiszta fehépzománcos lábosban. 
Míg ez a cukor feloldódik, ö s size vágunk fimon»,ra 
egy egész citromhéjat, ezt beletesszük a felol-
dott cukorba és még 3—4 citrom levét is bele-
préseljük. Az egészet átszűrjük, kihűtjük és 
fagylaltgtéipbem ímegfagyaseitjuk. Ha jól megszi-
lárdult. kivesszük a gépből és egy kis üveg 
T Ö R L E V K E S E R V É T öntiimk bele 

Grape-Fruit és narancs kések 



cJ^^ííakoíijZnxjin^Qk 
A közönség receptjei 

HOLLAND KEVERT FŐZELÉK »HÜTSPOT«. 
FéttkiiUó hagymát, félikiiló sárgarépát, fél'kiló bur-
gonyát megtisztítunk és apró kockára felvágva 
elllöször a sárganéipát és hagymát kevés vízzel, 
zsírral, sóval jó puhiálna pároljuk. A burgonyát 
félig megfőzzük sésvízben sz-imüéin 'kockára fel-
vágva, leszűrjük a burgonyát és> a párolt répá-
val éa hagymával még pubáTa fö-sük és ösz-
szekeverve, siilrti húsokhoz adjuk fel!. 

Krausz E--né, 
(Amsterdam Z. Holland. Eendmcht str. 6.) 

KÉTSZERSÜLT TOJÁSFEHÉRJÉBŐL. Hat 
tojás fehérjét felverünk luabnak, 14 deka cukorral 
tovább verjük öt percig. il4 deka megtörült 
mandulát és 14 deka lisz,tet testünk bel«!. Las-
san sütjük, harmadnap vékonyra felvágjuk és 
tepsiben rózsftsainüre sütjük újból. 

Buchwald Edith, 
(Szeged, Bocskay-u. 7.) 

DIÓS CSOKOLADÉTORTA. Bét tojás siácrgá-
ját hét kanái cukorral félóráig keverünk, hozzá-
adunk három tábla puhított csokoládét, a bét 
tojásfehérje habját és öt de&a lisztet. Négy la-
pot sütünk tortasütöben. Közben .a következő 
krémet készítjük: 18 deka darált diót leforrá-
znunk í g y deci forró tejjel s hagyjuk kihűlni, 13 
deka vajat 13 deka vaniliáls cuikorral babosra 
keverünk « a kihűlt diót hozzákeverjük. Ha ki-
hűlt, a négy tortal'apot megk önjük vele, össze-
állítjuk a tortát és csokoládéöntettel bevonjuk. 

Haring Pálnó, . 
(Sopron, Várkerület 73.) 

MARGIT-SZELETEK. Egyny alcad- kiló há-
mozott és őrölt mandulát 4 evökaná.1 cukorral, 
1 evőkanál liszttel, kevés reszelt citrom hé,;át 
és 1 tojásfehérjével összegyúrjuk, kisodorjuk 
Ós szivalakú szeletekre vágjuk. Porcukorral 
kevert habbal bevonjuk, ostyáikra rakva lan-
gyos sütőben kisütjük. 

Haraszt ' SHndoroé 
(Kecskemét) 

Egy heti étlap 
PÉNTEK 

Ebád 
Paradicsomleves 
KarfioApuding, 

vajra ártás 
Lekváros barálfcfüle 

Vacsora 
Burgonyalámgos, 
tejfel, sajt. alma 

SZOMBAT 
Ebéd 

Tejfeles gombaleves 
Göngyölt felsál, 

rizs.- és burgonyakö-
ret. cékla 

Rízisfelfújt, csokoládé-
öntet 

Vacsora 
Bor júpő rfcölt 
galuskávaj 

Narancssaláta 
VASÁRNAP 

Ebéd 
C s irfcetap r ólékleve s 

Sonkás tekérca, sajt-
mártás 

Tűzdelt sült pulár 
Majonézes burigonya 
03 rizs, vegyes befőtt 

Gesztenyetekeres, 
gyümölcs 
Vacsora 

Kocsonya 
franoia salátával 

Alma. dió 

HÉTFŐ 
Ebód 

Húsleves 
májgombóccal 

x Vejősesomt. pirított 
kenyér 

Főtt 'marhahús, 
hagymamártás, 

ecetestorma. 

hagymáis tőrt 
burgonya 

Túrósgombóc 
Alma 

Vacsora 
Citromos kolbász 

Sárgaborsópüré 
Tejsaine-s rizs 

KEDD 
Ebód 

Tejfelesi habieve« 
csipetkével 

Töltött borjúhús 
Parajfőzelék 

Alma pongyolában 
Vacsora 

Rántott parizer, 
burgonyapüré, cékla., 

ecetestiborka 
Sajt. naraocis 

SZERDA 
Ebéd 

Vegyes ziötldségleves 
Vagdalt húspogácsa 

Lencsefőzelék 
Burgonyasaláta 
őszibarackbefőtt 

Vacsora 
Paprikásburgonya 

virslivel 
Párolt füge 

CSÜTÖRTÖK 
Ebéd: 

Burgonyaleves 
Meleg filstölit tarja 

Babpüré, 
ecetes paprika 
Citromfelfújt 

Vacsora 
Rántott borjúláb 
ta rtármártással. 
sült burgonya 
Töltött alma 

Egyetmek 
és a napíenY 

„ k l ft j ó z a n e s z összetartoznak \ ^ ^ z e g é n y 
parancsa, noyy u - i m agas-

» o ' i ' " ® p ó t o l j u k a 

h a n a u i k v a r c l á m p á k 

lógusunkat 

SIE 

£ 
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A lejníjabb párizsi divat: 
strasszdísszel P 12.80 

Különleges szalmakalap, 
paradicsom kócsagdísz-
szel P 14.80 



A SZERKESZTŐM ÜZENETEI 
Hiimfy-utca ö. — Többeknek. Karácsowy ün-
nepe alkalmával o rovat vezetőjét is fölkereste 
több olvasója sziétp és jó kívánságokkal, kedves 
és szive.s karácsonyi kártyákkal. Ezúton mon-
dok mindenkinek hálás köszönetet, akinek csak 
eszébe jutottam. — Páthy. Uram — én férj-
párti vagyok, az csak termésaetes. De egyúttal 
kénytelen vagyok beismerni, hogy — az asz-
szonynaJk v ip igazai — Novella. Os. J. Ter-
jengő® stílus — semmi különös. Kedves' leve-
lét nagyon köszönöm, de ön ősizinte sa ót viárt 
tőlem. Nagyon sajnálom, hogy nem tudtam 
jobbat mondani. — Gondolatok. Tessék osak 
ezt Szép Ernőre bírni. — Fox. H. Anna. A, A 
módja az, hogy bemutatja- a muzsikát. Előadás 
végett: valamelyik «»inház direkt orjánál, kóta-
kiadás végett: valamelyik ezzel foglalkozó 
zeneműikereskedléis b em. Előre figyelmeztetem a 
kezdet rendkívül nehéz valtára. 2. Az emilit&tt 
hangosfilm-muzsika. nekünk sem' tetszett. — 
Olga. Igaza van, én is mindig azt iram, hogy 
az idő a legjobb orvos. Csak az a fontos, hogy 
— higyjüruk benne ég' legyen türelmünk ki is 
várni. — 8. Ernő. A gondolait, hogy olasa-
nyelvfl lapban akar (hirdetni, mindenesetre öt-
letes. Én csak biztathatom: próbálja meg. — 
P. Kontra, K., Kiskőrös, ön nyerte meg a fo-
gadást. — G. Iatváa kereskedő. Levelében egy 
önnek megcímzett lires levélboríték volt és 
semmi egyéb. Minthogy én csak a megírt kér-
désekre tudok válaszolni, legyen! oly kedves 
mégegyszer megirni .levelét. De el is küldeni! 
Biztosan szerelemről van SKÓ, hogy ftn ilyen 
szórakozott. — Előfizető. 1. Nem lett volna ér-
telme, szerintem, .bevárni mig partnernőjö be-
fejezi a táncot. Ismétlem: »szerintem« — de "én 
a legteljesebb »szabad mozgás« híve vagyok. A 
többi kérdésére minden helyen más és. más 
»táinc-szokásjog« alakult ki. Ajánlatos elő-
ször informálódni és osak azutáni — kezdjen el 

Tackas Iimíc postáia 
Szót kórek! N, T. A mai tár-

sadalmat sem ön. sem én nem 
fogjuk meg javi tani. Lapuink 
különbem sem foglaUkozdk ilyen 
nuábsásan súlyos problémákkal, 
amedyökmek — hogy a költő 
szavával éljünk — »meg-
oldása nincs, se büne, sie 
bíinlhödiéaeU A valóság az, 
uram, hogy minden korban vol-

tak 'égető, megoldásra vátró kérdések és vol-
taik kárhoztatandó fölfogások, előítéletek, szo-
kások stb. e t b . . . . tehát m nem áll, hogy ép-
pen mi vagyunk az a bizonyos »legibün&sebb 
kor!« 8öt ebben a mai korban én sok minden 
vigasztaló momentumot látok, virágot a ro-
mokon, élni akarást és derűt a sötétségben! 
önnel e&embem én azt vitatom: ne fessünk 
tussal fekete alapra, igyekezzünk a jót meg-
látni, a s'zfétpet, a nemeset. . . Tanuljunk a 
szomorúságból egy kis vidámsálgot ! Mert — 
hogyan is mondja a nóta? — »Én istenem, 
úgyis olyan, rövid ez az életi« — Eliza. (Váljunk 
•1?) Önök egyáltalán nem akarnak elválni, 
csak kacérkodnak a gondolattal. Viszont — 
igénytelen nézetem szerint — túlsókat kacér-
kodnak. Vigyázzon asszonyom! Es a® a tréfa, 
amely előtt, állott, komolyra szokott fordulni. 
Tehát nagyon komolyan és a sízdvem minden 
szeretetével azt ajánlom önöknek, ne folytas-
sáik ezt a hangot, hagyják abba, a tréfiállkoaást. 
— Egy anya. Tessék csak beküldeni. — Sze-
ged, H. M. A szerkesztőségi órák alatt. Aján-
latos inkább telefonon érdeklődni. Magam ré-
saéről sokkal jobban szeretem a tárgyilagos, és 
aa eset kritériumait őszintéin föltáró levelet. — 
Dórla, Kőbánya. Tessék a művésznőnek közivet-
Ieniül írni. Érdekelni fogja a dolog. Címe: XI., 



táncolni az ember! — M. L. K. Nom szabad 
ilyen túlzatts ággal, ilye® szertelen loboigábsal 
késelni a dolgokat I Oak egyet látok: a hölgy 
tisztességes' gondoílkozású éá lelkiismerete«. 
Vigyázni kell, nehogy egy életen keresztül vi-
gyen egy mehiéiz és hely rehoz ahatatlan bal-
lasztot a lelkében. — Névadományozás. Már 
tnili vagyunk rajta. Nem is érdekes, higyje 
el, — Beküldhetem. A. I. Tessék. — Film. 
A kritikusunknak tetszett — ítebát elis-
merően szólt róla. Nem lehet mindenki 
egy véleményen. — K. M., Budapest, ün arról 
panaszkodik, hogy nincs elég önbizalma és 
ezért kenyérkereső pályáján háttérbe szorul. 
Aa ön esete igen nagyon gyakori. Bellii érzi, 
hogy különb és tehetségesebb, mint más. aki 
jóval többre vitte. És mégis . . .! Gyakori eset 
ez kérem. Hány istenadta tehetség' kallódott 
már el azért, mert nem volt meg a kellő ön-
bizalma. mert visszarettent & kezdeményezés-
től, mert az első balsiker kedvét szegte. Én 
nein tudok egyebet mondani önnek, mint azt, 
hogy az ilyen lelki depressziókkal lg foglal-
kozni kell, mint valamilyen fizikai betegség-
gel. Gyógyítsa, erősítse önmagát. Figyelje és 
orvosolja a lelki diszpoziciót (mindjárt ajánlok 
egy pompás kurzust, egy barátom, Szieberth 
Imre tart Január 10-étöl kezdve tíz héten át 
minden szerdám a Népművelési bizottság meg-
bízásából előadást e címmel: »Hogyan lehet 
okosan és szépen élni?«). Erősítse lelkét, vér-
tezze, páncélozza föl a>ma gyöngeségeit ellen, 
melyek fölismerése már félgyógyulás. — 

KÉZIRATOK. D.-nó F. Margit. Még nem 
novella, csak atilusgyakorl&t. Van formaér-
zéke. — H. Károly, Akáofa-u. Jólihangzó, di-
cséretreméltó Írások, — B. Annie. Átlagon fe-
lüliek, de nem találtunk köztük nekünk va-
lót, — »Kaposi«. Mi 'Urában egészen más 
irányt képviselünk, A vers ettől függetlenül 
sem hibátlan. — B. Béla. »A szomorú őszi 
ballada« tényleg kiemelkedően jó. Igazolja a 
tehetségéről alkotott véleményünket. Btaunk 
önben, hogy hamavo-an küld egészen száz-
százalékosat is. — »Bánat«. Az érzés é» a 
gondolat megható, csak a versbeöntése hagy 
sok kívánnivalót maga után. — »Napraforgó«. 
Igazszándékú, kellemeshangú Írások. Annyira 
egyik eem sikerült, hogy közölhetnénk is. — 
Szorgalmas olvasó. Fejlődésképesnek tartjuk, 
igyekezzék a szembeötlő hibákat lecsiszolni. 
— »Nagyrév«. Ügyesen formált, finombangó 
versek, átlagon felüliek. — »Lyra«. Sok igye-
kezetről és műgondról tanúskodó írások, A 
leköalé* mértékét még egyik sem üti meg. 

FILM. Kedvenc. A Shirley Temple Club 
elme: Twentieth Century-Fox Film Budapest, 
vni.. Rákóczi-út 9. 8zivesen küldenek díj-
mentes fényképes igazolványt. — Számonkénti 
vásárló. A Szent Péter esernyője férfi fösze. 

repét nem Perényi László, hanem Básthy La-
jos játszotta. — V. T., földbirtokos. A cím: 
Adolph Zukor E q. Paramount Studios Holly 
wood, Marathon Street, California. — R. 
Magda. Valóban hasonlít Myrna Loyra. leg-
alább is a beküldött fénykép alapján. — Li» 
kisasszony. Hans Jáiray nőtlen, harmincéves. 
eTedetileg színpadi színész ós iró. Ma is rend-
szerint maga irja azokat a darabokat, ame 
tyekben bécsi színpadokon fellép. 

KOZMETIKA. Kislány. Tüdejét és szi-
vét vizsgáltassa meg háziorvosával. — Gyors 
segítség I öt hétig ne manlküröztesse a kezét 
és ez idő alatt minden este lefekvés előtt a 
kenőccsel dörzsölje be az ujjakat és a körmö-
ket s búzzon rá bőrkesztyűt, hagyja, azt egész 
éjjel rajta. — Helyi fogyasztás. A vastag 
alsó lábszárat, ha annak megvastagodását 
zsírlerakódás okozza, nem pedig szervi baj 
vagy a csont deformálódása, speciális eljá-
rással legtöbbször vékonyítani lehet. — Pa-
naszkodó. A hideg hatása a bőrön először 
vérszegény*5éget okoz, később ugyanezek a 
helyek vérböek lesznek. Az érfalnak ilyen 
megváltozása, akár a legenyhébb fagyásnál 
is, a bőr tartós. Lilásvöirös elszíneződését 
okozza. A nagy hideg az érzékeny és száraz 
arcbőrnek ártalmas. azonkívül a vérszegé-
nyeknek. De ez nem azt jelent}, hogy télen 
nem szabad a levegőre menni, vagy akár téli 
sportokat űzni. Ez nem árt, de védekezni 
kell ellene s a bőr érzékenységéhez mérten 
zsíros kenőcsökkel és púderekkel nappal, éj-
szaka nyugtató krémekkel, akár priznicekkel 
kell kezelni. — Fiatalasszony. Az a kérdés, 
hogy zisiros vagy száraz természetű-e az arc-
bőre? — Tanáosotkérö. Levelét úgylátszik 
nem kaptuk meg. Szíveskedjék kérdéseit 
megismételni és készséggel fogunk felvilágo-
sítást adni. — Csak a remény, A szempilla-
szőrök hiányán kétféle módon lehet isegitenl. 
Az egyik és ez a gyakoribb, a tetoválás, 
amikor a szemhéjak szélén, tehát a szem-
pillaszőrök helyén apró fekete pontokkal kis 
rovátkákat lehet tetoválni, amelyek annyira 
illúziót keltők, hogy még negyedméter távoJ-
ságról sem lehet fellsmernil. hagy ezek nem 
pillaszőrök. A másik eljárás &z egyes szőr-
szálakat aranyhorgannyal a bőrbe erősíteni. 
Ez nehéz, nagyon költséges és így ritkán 
előforduló beavatkozás, — Hiba. A viz nem-
csak a tisztálkodás szolgálatában áll, hanem 
a normális és egészséges bőrnél a hasznos, 
nélkülözhetetlen kozmetikum is, amely jó ha-
tással van a bőrerekre és bőtridegekre. Ezek 
együttvéve a bőr szabályozóképességét jelen-
tik. A legfontosabb szempont, bármilyen hő-
mérsékletű is legyen a viz, hogy a mosdás 
megfelelően történjék. Mosdani csak mosdó-
tálban lehet, ahol kellő vízmennyiséget kap-

Mehringer Arpádné 
(Foto Rozgonyl) 

Dr. Pöcze János és Bara-
nyay Erzsébet házasságot 

kötöttek . 



twit a® arc, — nem pedig a für-
dőkádban, csap alatt, — mert a 
vizruedt olymódon való aikakma-
z As Aval erömüvl behatások is 
érik a bőrt és gyorsítják és 
elősiegíitik a bőrhöz tapadt 
idegem anyagok leválását. 
Ilyimódon lesz szabad a ve-
rejték és faggyú kiválasztás 
és es a módszer segiti elö a 
bör felszínének párolgását, 
ami viszont sak kozmetikai 
hiba és bőrbetegség keletke-
zését megakadályozhatja. — 
Űrileány. A rendellenes he-
lyen és nagyságban növő 
szőrzetet véglegesen ki lehet 
pusztítani diatermiás eljárás-
sal, «'zakorvo-i kezeléssel Ez 
egy nagyon általános kozme-
tikai megbetegedés, amin szé-
gyelnlvaló nincs és amin 
végérvényesen segíteni lehet. 

KONYHA. Mondain asz* 
szony. Koktél-partikon a régi 
megszokott terítésnek egyik 
formája «em szerepel. Ez a 
teljesen új, Amerikából jött 
divat a vendéglátásnak egé-
szen könnyed formáját hono-
sította meg. Előírás szerint 
kétféle formája van, de a 
leghelyesebb ezeknek az 
együttes használata. Told- és szervizasztalon 
helyezik el a különböző Italokat, a mixer 
emellett áll é& kívánságra sékerbe® keveri 
az italokat. Természetes, hogy az italokat 
felszolgálni is lehet, sőt általában kelt is és 
inas. illetve szobalány tálcákon viszi a ven 
dégek közé és kínálja. A délután körülbelül 
7—9-ig terjedő koktél-partikon a vezető sze 
repet az Ital jáfeca, de illik felszolgálni 
szendvicseket, apró süteményeket 1«. (Főleg 
szendvicseket, sós dolgokat, amelyekre a % 
ivás jobban esik.) — Dr. Molnár I.-né, Sze-
ged. A kért recepteket küldöm. — Margitka, 

A bukaresti »Magyar Műkedvelő Színpad« tagjai nagy siker-
rel matatták be Kárpáti M. Géza: »Sír a hegedű, zokog a 
nóta« oimfi darabját A szereplők : Torja János, Erdélyi 
Gyula, König Herman, Sachet Béla, Márton Gyula, Simon 
Sárlka, Kárpáti M. Géza, Olteán Jolánka. Diószegi Béla, 
Prinoz Böske, Márton Károly, Graur Ilonka, Wagner József, 
Márton János, Szántó Olga. Nagy Károly és Nevezi János 

voltak (Foto Willi) 

Sopron. Fahéjas metéltet sós. cukro?. tejjel 
kevert vízben, melyben egy diómagyságú va-
jat Is feloldunk, főzzük ki a vékony metéltre 
vágott tésztát. Fahéjas cukorral! meghintve 
tálaljuk. — Dr. Kertész Pálné. Narancslikőr 
receptjét következő számunkban közölni fog-
juk. — G. Péter, Wien. Fontos, hogy nagyon 
jéminöségü teát hasanáljom. Nagyon tiszta 
edénybein forraljon fel vizet. Minden csészére 
két gramm teát számítva, tegye bele a teás 
kamnába a teát és öntse rá a vizet. 4—5 per-
cig letakarva hagyja állni, azután ö-ntŝ e csé-
székbe. Sós és édes süteményeket adjon mellé, 

a l ó s á g a s 
c s & ô a s z a p p c m 

Orvosi kezelés dacára mär 
négy óv óta kinoz egy íejbórbaj, 
amely azonban a T h i o s e p t -
s z a p p a n n a l történt kétheti 
használat után teljesen eltűnt. 
Valóságos csodasz.ippan ! 

őszinte tis/.telettui 
E. ü. 

1920 junius 2. 



(5. folytatás) 
* 

Vica estefelé környezettanulmányi útra indult és a Royal-szálló előtt 
a gondterhes tekintettel loholó Pilzer Saroltába ütközött. A színésznőik 
masamódja az úgynevezett Bugatti-expresszel, a weekend-vonattal jött és 
kissé csapzott volt a sok tfutkosástól. 

— Magának már van szobája, drágám? — kérdezte, mert némi vigasz-
talás lett volna számára, iha sorstársra talál a •manekenben. 

— Igen. Itt lakom a Normandiöban. 
Ez fölvág, gondolta magában a kalaposnő, aki koráibibi kirándulásai-

ból elég jól ismerte a deauvillei terepviszonyokat és ennek ellenére min-
den évben végigcsinálta a szóiba után való kétségbeesett hajszát. Majd 
pont a maharadzsák szállójában jut hely egy ilyennek. De eszébe jutott, 
hogy Vica Wolkenbergnévei van és rögtön valószínűbbnek látta a dolgot. 

— En már a kilencedik szállodával próbálkozom — mondta panaszo-
san. — Szegény Bertalant felküldtem a Golf-hotelbe, a hegyre. Ha ó is leég, 
nem tudom, hol hajtom nyugalomra árva fejemet.. . 

Pár pillanatig harcolt a büszkeségével, aztán kinyögte: 
— Ha nem tudnám, hogy a grófnővel lakiik, megkérném egy nagy-

nagy szívességre... 
— Tessék — mondta kényelmetlenül Vica. 
— Engedje meg, hogy legalább a vacsorához átöltözködhessem ma-

gánál . . . 
— Legyen szerencsém. Egyedül lakom, neon zavar. 
Közölte a masamóddal a szobája számát és sietve elkanyarodott a 

tengerpart felé, mert a kirándulóktól népes utcán olyanféle alakot látott 
sietve közeledni, mint a pesti szövetkereskedő. A Normandie tengerre néző, 
repkényes homlokzata előtt, amely infkábib régi várkastélyra emlékeztetett, 
mint szállodára, zajosan jókedvű fiatalság ütögette a teniszlabdát, a par-
ton megszámlálhatatlan sokaságban sorakoztak föl az autók. Ami Vicát 
legjobban meglepte, alig néhány fürdőzőt látott a plage-on, ibár Marion 
útközben mesélte már, hogy itt a nagy életmohóságtól fürödni se érnek 
rá az emberek. Istenem, elmélkedett a maneken, az életnek (hány fokozata 
van lefelé és fölfelé. Ami itt van, az már közel lehet a felső fokhoz, öt 
most felkapta egy jóindulatú nyári forgószél és valahogy felröpítette a 
csúcsra. Pesten azt mondanák, hogy »tunkolni«. Vájjon hány hasonló más-
fél napban lesz még része és milyen árat kell érte fizetni a sorsnak? Szo-
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rongó gondolatai között némi örömet szerzett neki az a kellemes tény, 
hogy a világ gazdagjainak családi összejövetelén ő sem hat szegény rokon-
nak, a jó Melanie személyesen csomagolta be számára a demi-kollekció 
büszkeségét, a borsóvirágos, hermelinbelépős Mainbocher nagyestélyit, 
amelyben olyan általános sikere volt a pesti bemutatón. Elhatározta, hogy 
ma kivételesen nagy gondot fordít a kozmetikára, elvégre, ha nincsenek 
is megfelelő ékszerei, van egy olyan kincse, amivel nem minden ékszerek-
kel agyonhalmozott asszonytársa dicsekedhetik: a fiatalsága és a szép-
sége. 

Akkor is a tükör előtt liilt, amikor Pilzer Sarolta felcsengette és kö-
zölte, hogy nem él a fölkínált vendégszeretettel, mert végre sikerült szo-
bát szereznie. Azt persze nem mondta el, hogy a szoba egy külvárosi 
kocsma manzardján van és rendes körülmények között a csaposlegény 
éjjeli menedékhelyéül szolgál. Ez is Bertalan úr érdeme volt, aki kielégü-
letlen kalandvágyának sovány lecsillapításául végre kikötött a bágyatag 
szépségű és Ikissé bizonytalan korú Saroltánál. 

Bertalan úr, amióta sikerült a könyökéről leverni mindazt a sok pók-
hálót és meszet, amit a padlásszobához vezető szűk csigalépcsőn fölszedett, 
eleinte a parton csavargott, majd bevette magát a Casino elő termeibe, 
ahol a könnyebb fajsúlyú közönséget a ibull nevű játékkal kopasztották. 

árulett balkézről való unokatestvére ez, Franciaországon kívül seholsem 
tsszák. A pesti szövetkereskedő ötfrankos tételeikben miár valami negy-

ven frankot vesztett, amikor fölfedezte az asztalok mentén őgyelgő 
Bánáthat. 

— Honfitárs! — kiáltotta boldogan és rázni kezdte a festő kezét. — 
Segítsen, mert rövidesen itthagyom az egész alaptőkét... Apropó! Van 
szobája, vagy maga is átbumlizza az éjszakát, mint a pesti különítmény 
nagyrészet 

A festő nem mondott sem igent, sem nemet. Ráhagyta a választást 
Bertalanra, aki szokás .szerint tovább fecsegett. 

— Hja, nem mindenki olyan szerencsést, mint a mi kis pesti démonunk, 
emlékszilk, aki annyira megtetszett magának a 'Café de la Paix-ben... 
Annak ugyancsak fölvitte az Isten a dolgát. Mit gondol, hol lakik? 

— A Royalban! 
— Följebb! 
— A Golfban! 
— Még följebb... A Normandie-ban, a második emeleten . . . Ügy lát-

szik, addig halászgatott, amíg megtalálta &z igazit. Négy az egyhez adom, 
hogy haza sem jön többé. De nem volt kivel megkötni a fogadást, mert 
a festő váratlanul sarkonfordult és kisietett a teremből. Furcsa ember, 
gondolta magában a kereskedő, modortalan, mint a legtöbb művész. Ám-
bár lehet, hogy rosszul lett a melegtől, a színe változásán meglátszik, hogy 
valami baja van. Visszafordult a bull-hoz és ledobott a nyolcast számra 
egy ötfrankos játékpénzt, amelyet a croupier egy perccel később besöpört 
a tétek nagyrészével együtt. 

* 
A maneken mégegyszer megnézte magát a tükörben és műértő kézzel 

megigazította a három »ziail orchideát, amit a csokorból kivett és a kelb'le 
fölé tűzött. Ilyen szépnek még sohasem látta magát. Az ódon, korhű Ibúto-
rolk között, hermelinpalásttal a vállán, olyan volt, mint valami nor-
mandiai várkisasszony, éppen csak a csipkedíszes cukorsüveget kellett 
volna a fejére tennie. Az előtte álló élmény előíze könnyű izgalomba hozta 
a vérét és ez a staccatokbiain; lüktető piros folyam elvégezte az arcbőr 
alatt azt a kiagiészítő kozmetikai munkát, amire még a legdrágább arc-
festőszer sem1 képes egymagában. Mit remélt és mitől félt, maga sem 
tudta, de érezte, hogy ma este nem statiszta-szerepre szánta a sor« 
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Marionnal és Jóséval a hallban találkozott. Pár perce vártak már rá 
és José éppen fölemell te a kagylót, hogy felhívja a lányt a szobájában. 
Marion ezüstcsipkefelhőben illatozott. Azt a briliáns-garnitúrát viselte, 
amelyről a pár év előtti Operabál-beszámolókban minden tudósító meg-
emlékezett. 

— Elragadó vagy, drágám — mondta és önkéntelenül rendezgetni 
kezdte Vica keblén az orchideáikat. De mintha tűz csapott vo'lna ki a 
nemes virágokból, egyszerre visszakapta a kezét és kerekre nyitotta szürke 
»szemét. 

— Ejha! 
Vica abban a pillanatban tudta, hotgy jóvátehetetlen hibát követett 

el. Tettenérték mint valami ügyetlen zsebtolvajt. De tudhatta ő, hogy José 
nem küldött Marionnak virágot? Igiaz, benézhetett volna hozzá a délután 
folyamán, de ugyanúgy feljöhetett volna Marion is a maneken szobájába. 
Es akikcir ott találja az egesz köteg orchideát, az áruló cédulával együtt, 
amelyet sem összetépni, sem eldobni nem volt ereje. Zavart lett. Először 
történt meg Marionnal való titkos társulása óta, hogy nem érezte egészen 
tisztának a lelkiismeretét 

— Képzeld, — mondta — egy ismeretlen tisztelőm orchidea-csokorral 
lepett meg. 

— Talán a férjed — felelte Marion és embertelen igyekezetet fejtett 
ki, hogy a 'mosolyt visszaparancsolja az »arcára. — José, kérem, együtt 
van a trifólium, mehetünk. 

Átsétáltak a kaszinóba, ahol Jósét és hölgyeit fejedelmi vendégeket 
megillető hódolattal fogadták. Maga Veimiord úr, a szakállas, beosület-
rendes igazgató kalauzolta őtket a népesedő termeken keresztül. José egy 
pillanatra megállt az egyik buli-készülék mellett és találomra néhány ösz-
szegyűrt százfrankost helyezett el «az egyik számon. A született játékos 
gondtalan mozdulata volt ez, nem- is vetett ügyet a teniszlabda nagyságú 
golyóra, amely a zérón állt meg és elnyelte az összes téteket. Az igazgató 
úgy mosolygott Jósén, mint az olyan felnőtten szokás, aki karácsony 
estén leül a földre a gyerekek játékvonata mellé szórakozni. 

— Allez, monsieur, még megérem, hogy legközelebb borsószemekre ját-
szunk . . . 

Süppedő szőnyegeikkel borított, széles folyosóra értek, amely határvo-
nalat jelentett a kaszinó kétféle rétegű közönsége számára. Ide már csak 
néhány alkalmi kiránduló merte bedugni az orrát, de azotk, akik a folyo-
sóra léptek, annál otthonosabban mozogtak. Ez az út vezet a nagy, üveg-
falú étterembe, amelyen át csodálatos kilátás nyílik az esti fényekbe öl-
tözött tengerre. De Viea szívét egészen más látvány dobogtatta meg. Fia-
tal, olajbamabőrű, mélyfefcetie szemű nő suhant el mellette egy frakkos, 
turbános^ ugyancsak cigánykülsejű úr oldalán. A turbánbajn diónagysátgú 
rubin közé épített gyémántfélhold szikrázott, de a meneken a nőt nézte, 
aki ugyanazt a Mainbocher nagyestélyit viselte, amit ő. Színben, anyag-
batn,, szabásban egyforma volt a két ruha és mégis volt va)lami különb-
ség. A gömbölyded formákat mutató keleti szépség két karja csuklótól 
majdnem könyökig szemkápráztató briliáns-manzsettába volt ágyazva. 
Viea most kezdte elhinni, hogy azok a tyúktojás nagyságú smaraigdok, 
amelyeket elképpedt csodálkozással bámult a Vendome tükörüvieges kira-
katai mögött» valóságos, élő emberek számára készültek. 

— Igazi csincsilla belépője van! — súgta Marion és a hangjában olyan 
áhitat csengett, mintha imádságot mondott volna. —• Csincsilla! 

Még José elbizakodott szeme is elgondolkodóvá vált egy pillanatra. 
Csincsilla! Ilyet csak maharadzsa ajándékozhat a — feleségéneik. Szerető 
kaphat pénzt, ékszert, villát, autót: az ezüstsugárzású prém olyan messze-
ségben áll e földi kincsek fölött, mint a Mont Blanc. A leglágyabb esésű 
bársony merev és holt anyag hozzá képest és mintha maga az állat, amely 
földi életében hordta, tudná, hogy a természet milyen ritka kincs birto-
kosává tette, elbújdosik átkozott belépőjével a perui őserdők hozzáférhe-
tetlen világába és mind ritkábban szüli meg az új prémherceget. 
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— A durbarai maharadzsa és felesége — mondta José, amikor meg-
felelő távolságra voltak egymástól. — Nem is éppen a leggazdagabb az itt 
időziő indiai nábobok közölt. 

Esi mert Marion eszmélete még mindig az elsuhant csoda nyomában 
időzött, felhasználta az alkalmat és gyorsan ezt súgta Vica fülébe: 

— Azért így, ahogy van, nem cserélném föl magát azért az eleven 
ékszerüzletért... ! 

Vica úgy tett, mint aki nem vett tudomást a bókról. Szegényes körül-
mények Iközt nevelkedett pesti lány létére mindaz, amit e röpke pillanatok 
alatt észlelt, annyira kívül esett a képzeletén, hogy nem is tudta jelentő-
ségüket felmérni. Mintha az egyszerű emberrel, aki elsajátította a négy 
alapműveletet, csillagászati számokban alkarnák érzékeltetni a bolygók 
egymás közti távolságát. A fényűzéshez természetesen volt érzéke, külön-
ben nem boldogulhatott volna a szakmájában, de az esze csak bizonyos 
határig tudott megkülönböztetést tenni jólét és gazdagság között. Ami 
százezer pengőn felül van, az egyértelmű a végtelennel. Már a nagy-
terembe lépve is úgy érezte magát, mint a légi utas, aki egyre ritkább 
levegőrétegbe került. 

Pedig — és ez volt az érdekes — a ruhák, amiket látott, úgyszólván 
mind személyes ismerősei voltak. Azt a hátul övig kivágott, iberakásos 
uszályú, újivörös Maggy Kouffot Kelemen Gábornénak, az államtitkár 
feleségének csinálták tavasszal. A Park Club gardenpartyján viselte. Azt 
a puritán egyszerűségű Creed esitélyikosztűmöt Berky Aurelia baronesse 
rendelte a Millenniumi^díjra, igaz, hogy a túrion csak ékszermásolatokat 
viselt hozzá, az eredetieket — ha egyáltalán vannak — odahaza őrizte a 
safeban. No és Baron Agi sem viselt a halványrózsaszín Vionnet-toalett-
jén olyan férfitenyérnagyságú briliánscsatot, mint az a platinaszépség 
ott, akinek szőkeségéhez pikáns ellentétül hat klasszikus bronzszínre ége-
tett bőre. José ennek a nevét is tudja, mert neki nem a ruhák, hanem a 
nők a személyes ismerősei. 

A spanyol Apolló már leves után táncba vitte Mariont és utána ter-
mészetesen Vicát is, de ezt inkább megszokásból csinálta. Inkább azon 
törte a fejét, milyen módon édesgethetné közelebb ezt a különös, hallga-
tag magyar lányt, akinek kiszámított hidegsége alatt egy vulkán tüzét 
vélte lobogni. Mint minden férfi, aki számításon] kívül hagyja a saját 
vonzó tulajdonságait, határtalanul hitt a pénz varázserejében. Szép fiú 
létére is kényelmesebbnek és megbízhatóbbnak talállta a csábítás brutáli-
sabb eszközeit, ibár amellett lírai is tudott lenni. Voltak gyengéd ötletei, 
váratlan meglepetései, szép szavai, de lehetőleg ott, ahol a pénz már 
simára kövezte előtte az utat. Csak Marion tartozott azoik közé a kevesek 
közé, akik érte magáért szerették annak idején. De Marion már elmúlt, 
tavalyi és két óv előtti szép napjaik kifakultak a használatban. A szép-
sége is hétköznapibb lett egy árnyalattal. Ugyanaz, aki tavaly volt, de 
nem tartogat már sem titkokat, sem meglepetéseket. Ez a másik, ez igen! 
Nézd, a vén Sabatier, a szenátor, majdnem megsüti mohó tekintetével. 
Pedig az csak ért a női szépséghez, huszonöt év óta neki vannak a leg-
szebb szeretői Párizsiban. Mindez leves és gyümölcs közt viharzott, végig 
José lelkén. Mikor a kivájt hátú jéghattyúban fölszervirozták a Provence-
ből repülőgépen érkezett, arany- és rózsaszínbe öltözött őszibarackot, már 
eldöntötte, hogy mit fog tenni. Majd a játékteremben... Van az ' ajándéko-
zásnak olyan szemérmes formája, amit még a pesti jéghattyú sem uta-
síthat vissza. 

Hozáták a számlát, szokás szerint tálcán, szalvétába rejtve, mintha 
maga a garszon is szégyelné a rablást, amit a fény nevében elkövetnek. 
José ugyanilyen szégyenlős diszkrécióval csúsztatta az ezerfrankost a 
szalvéta hasadékába. Milliomosok közt. illeitlenség hitvány anyagiakkal 
rontani a hangulatot. 
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— Et maintenant? — kérdezte Marion, aki nagyon jól tudta a folyta-
tást és örült is neki, mert amíg a játékteremben együtlt lesznek, önimá-
datát nem érheti újábib csapás. 

— Kipróbáljuk, vájjon szerencsés vagyok-e a szerelemben? — mondta 
José 

À gáladíner közönsége akkorára jócskán megritkult. Nyolc-tíz par 
táncolt még, a többiek lassan' átszivárogtak a Casino legbelsőbb szenté-
lyeibe, ahol rulett, smen és a (kéttablós bakkasztal mellett különböző 
nagyságú, de közönséges fantázia számára elképesztő tétekben ment a já-
ték. A diurbarai maharadzsa hölgyével egy közepes minőségű partiban 
ült, ahol huszonöt Louis volt az alaptét, de ilyen kis összeggel senki sem 
adott bankot. Lusta szemhéja ráfordult a fekete szemgolyóra, csak a hasa-
dékon jelentkező fénycsík mutatta, hogy ébren van. Érdeklődés nélkül 
osztotta a kártyákat, egyet ide, egyeit oda, egyet ide, egyet oda. Az ellenfél 
kilencet mutatott, a croupier átterelte hozzá a tekintélyes jáltékpénz-hal-
mazt. A maharadzsa új zsetóntömeget dobott az alkalmazott elé éis a kis-
ujja körmével áttolta a kártyákat tartalmazó koporsót a feleségéhez. 

— S'il vous plait . . . 
José elment az asztal mellett, egyenesen a nagyragadozóik szentélyébe, 

a kéttablós bakkhoz tartott. Egy térdharisnyás lakáj kazettában már utána 
hozta a zsetonokat, mert régi, nj,eghitt tag létére állandó letétje volt a 
kaszinóban. Egy másik komornyik gyorsan ihelyet csinált neki a rézkor-
lattal védett asztal mellett, a hölgyeiknek pedig széket adott a milliomosfiú 
jobb- és baloldalán. Attól kezdve a lakáj szinte percenként megjelent José 
mögött, ott lebegett fölötte, mint a jótékony gondviselés), hol az asztalt ke-
félte le, hol a hamutartót cserélte ki, mindig akadt valami tennivalója. 
José gumiszalaggal átkötött ezerfrankos játékpénztornyot helyezett el az 
asztal innenső oldalán, egy kisebb tétet átdobott a túlsó oldalra. 

— Legalább huszonötezer! — súgta átszellemülten Vica fülébe egy a 
rézkorláton áthajoló idősebb hölgy, aki a »kisláaiyát« sétáltatta a termek-
ben. Es amikor a nyert tét után a croupier ugyanolyan tömegű zsetont 
tolt José elé, hasonló lelkesedéssel közölte — Il a gagné! 

Nemcsak iaz idős marnia akart bekapcsolódni a Joséből kiinduló és két 
hölgyén át tovább áradó bűvös áramkörbe, voltak még egynéhányan, 
kiváltképpen nők, aikik va'ahogy személyes ügyet csináltak a félspanyol 
fiú jó- vagy balszerencséjéből, lehulló morzsákra lesve, amelyekhez talán 
a díszkíséret révén juthatnak. Vica mindebből nem' tudott isemmit, csak 
valami (szédület kapta el, amely erőeebíb volt, mint a vacsora allait fogyasz-
tott Cordon Rouge. Mennyi pénz és ha akarja, mind az övé lehetne, csak 
rá kell mosolygnia erre a spanyolra, aki — el kell ismerni — arra szüle-
tett, hogy szeressen és szeressék. Hány emberélet sbrsa fordul meg egy 
tízpengősön, ami éppen nincs. Egiy régi népballada jutott az eszébe, ami 
valószínűleg még a boldogabb világban született: »Megöltek egy legényt 
hatvan forintjáért...« Ma szerényebb anyagi feltételeik mellett is gyil-
kolnak az emberek. Itt meg gereblyézik az ezreseket. José mosolyogva 
vesztett, már a második kazetta ürült ki, a kiföstött mama gyűlölködve 
vonult el a háta mögül és kiment szegény, unatkozó kislányát meg-
keresni, .aki faarccal állt a maharadzsa széke mellett és minden igyeke-
zetét arra fordította, hogy csirkeszárny vékonyságú, meztelen kezével a 
hindu nagy úr karjához dörzsölődhessen. 

Jóséval szemben Salbatier szenátor ült. A vén .szatír szakadatlanul 
nyert és tétjeit mindig úgy rakta maga elé, mintha az egész nyereséget 
egyetlen gesztussal föl akarná kínálni Vicának. Ez bosszantotta a. 
spanyolt. 

— Átmegyünk a smenhez, — mondta — ott maguk is játszhatnak— 
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Fölállt, vidáman kihúzta magát és egy csomó apró z)s<etónt. az aszta-
lon hagyott a Gondviselés küldöttjének, a komornyiknak. Csakhamar talál-
tak is asztalt, ahol éppen megürült 'bárom hely. Egy világihírű, párizsi 
revűprknadonn.a adta éppen, a bankot, Vica, aki az illusztrált lapok képein 
gyakran látta, azonnal ráismert és illetődőtten ült le a mellette levő 
székre. 

— Vegye a, lapotl — mondta José és egy csomó számolatlan zsetont 
tolt a manöken elé. 

— Nem tudom, mit kell csinálnom — súgta vissza Vica, de akkor már 
a revűszínésznő le is osztotta neki a kártyákat. José tette őket a manekén 
kezébe és most már közöisen tartották, mint tanítvány és mester. »Ké-
rünk.« A színésznő földobott egy kártyát, a figurával fölfelé és fölterí-
tette a saját lapjait. »Hét a banknak.« José èîdobta a kártyákat és Vica 
pénze bevtándorolt a bankba. 

Marionnak több -szerencséje volt José pénzével. Kétszer is megállt 
nála a bank és valami tizenötezernyi nyereség feküdt előtte. Bár új hely-
zetében nem volt egészen közömlbös részére, hogy nyer-e, vagy veszít, 
mégsem tudott igazán örülni a pénznek. José kifogástalan gavallérként 
viselkedett, de éppen ez volt a fájdalmas. Elmaradtak azok a titkos, kis 
figyelmességek, -amik régebben olyan; örömteljessé tették minden együtt-
létüket: a gyors, titkos* kézfogások az asztal alatt, a válLak enyhe súrló-
dása, a szemek villámszerű, néma gondolatcseréi, — mindezt ellopta tőle 
egy hálátlan teremtés, akit ő íemelt magához. Mi lesz később, ha ez ilyen 
mohón kezdi? A melegre panaszkodva, fölkelt és a gondolatait szellőz-
tetni átsétált a szomszéd terem nyitott ablakához. Legszívesebben sírt 
volna, de erre nem jutott ideje, mert egy fiatalemiber nyomon követte 
és >az ablakhoz érve. megszólította: 

— Bocsásson' meg, grófné, sürgősen beszélnem kell önnel! 
Bánáth volt, a festő, Vita férje. Keményrajzú, szép férfiarca, ember-

telen izgalmak csatatere volt. A grófné a kezét nyújtotta, 
— örülök, hogy találkoztunk. Mit szól ehhez a csodaszép estéhez? 
— Kérem, grófné, kivételesen engedje el ezeket a társalgási közhelye-

ket. Valamit dkvetlenül meg kell tudnom és ön az egyetlen, aki fölvilá-
gosítást adhat... Mi van Vicával? 

— Látja, — mondta komisz kis mosollyal Marion — él é3 virul. Kü-
lönben, ha nem tudná, rövidesen társaik leszünk Pesten. 

— Biztos? — kérdezte keserű nyomatékkal a festő. 
— Hogy érti ezt? 
— "Ügvl 
A fejével a nyitott ajtó felé mutatott, amelyen át látni lehetett a 

játékasztalt. José megint Vica gyámoltalan kezét irányította. A festő 
arcán a pofacsonttól az álllkapocsig hullámzó, villámszerű rángás futott át. 

— No, no, — csillapította Marion — csak semmi szamárság! A felesége 
az én patronátusom alatt áll és szavamra mondom, hogy nem történt kö-
zöttük semmi. 

— Egyelőre . . . 
— Hát . . . egyelőre. De, bocsásson meg, ha már belevitt ebbe a beszél-

getésbe, a dolog nem tartozik rám, mégis, meg kell mondanom, hogy igaz-
ságtalan Vicához. Tudtommal nem ő hagyta ott magát. 

— Kérem, grófné.. . (a festő hangja remegett az izgalomtól) . . .ne erről 
beszéljünk most! Tudom, hogy bűnös vagyok és jóvá kell tennem, amit 
csináltam... Vica most megtagadta tőlem a bűnbocsánatot, jól van, az 
ő 'helyében én se tettem volna mást. De lassan, szívós munkával, lépésről-
lépésre tért nyerhetek még nála, ha (és itt megint a tabló felé nézett) egy-
általán visszatér még Pestre. 
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— Nyugodjon meg, visszatér. Ez a kis intermezzo (holnap délután vé-
get ér. Hétfőn Párizsiban vagyunk, kedden utazunk haza. 

Hirtelen melegre tempirozta a 'hangját Egészen közel hajolt a festő-
höz és így szólt: 

— Ha csakugyan annyira szereti még Vicát, akkor maga is hazajön, 
ígérem, hogy lelkes szövetségestársa leszek. Az én érdekeim azonosak a 
magáéval. Csak egyet kérek: semmi brutális lerohanása a másik félnek. 

— Jó, ami Pestet illeti, az a későibibi jövő dolga. De én ettől a mai éj-
szakától félek... 

— Nevetséges! — mondta Marion, de magában -úgy gondolta, hogy nem 
is olyan nevetséges. A fiú a töméntelen pénzével megszédítheti Mariont. 
Ës mindaz, ami itt van, hüvöseibb lelket is kizökkenthet előre megrajzolt 
pályájáról. Mint a nagyobb 'csillagzatoknak, Deauvillenek is megvan a 
maga veszélyes zónája. Aki a gondtalan gazdagságnak ebbe a vonzókörébe 
beleesik, könnyen elveszti saját akaratát és maga is örökös rabszolgája, 
holdja lesz a könyörtelen ibolygónalk. De itt nem is Vica sorsáról van szó, 
hanem a saját életéről. Mihez kezdhet Pesten a maneken nélkül? Az egész 
befektetés, a Párizsban töltött (hét, a Váci-utcában kibérelt szalon termé-
ketlen befektetéssé válilk. 

— Most menjen, — mondta a festőnek — ígérem, hogy itt és Párizsiban 
vigyázni fogok Vicára! De menjen, mert nem akarom, hogy együtt lás-
son bennünket. 

A festő kezetosókolt, Marion pedig visszament a terembe. Fél három 
körül járt az idő, José és Vica éppen fölkeltek az asztaltól. A manekennek 
majdnem fojtogatta a torkát a sírás. Ami ritka halandóval esik meg, 
egyetlen tétje sem sikerült. Pedig milyen ,iól jött volna párezer franc nye-
reség a más pénzén. Lám, Marion mennyivel szerencsésebb, valószínűleg 
azért, mert nincs olyan nagy szüksége pénzre, mint neki. De annyi bizo-
nyos, hogy José mindent megtett. 

— Benézünk Brummelhez? — kérdezte Marion, aki azt szerette volna, 
ha mentől tovább kiitolhatja a hazatérés idejét. 

José Vicára nézett. A lány határtalanul fáradtnak érezte magát. Annyi 
izgalom viharzott át szervezetén, hogy azt hitte, ennél többet nem lehet 
elviselni. 

— Haza szeretnék menni — mondta. 
Vica lakott a felső emeleten, José és a grófné föMisérték a szobája 

ajtajáig. Egy lépcsőfordulónál a fiú maga elé bocsátotta Vicát és a fii-
lébe súgta: 

— Mielőtt elaludna, fölhívom jóéjszakát ikívánni... 
Akármilyen ügyesen csinálta, Marion figyelmét nem kerülte el. Az asz-

szony minden pórusával felfokozott figyelem volt. Miikor lefelé mentek 
a lépcsőn, mégegyszer megkérdezte a spanyolt: 

— Ne menjünk át mégis Brummelhez egy koktélra? 
— Embertelenül sokat vesztettem — mondta egyenes válasz helyett 

a fiú. 
— Nos, legalább szerencséje van a szerelemben! — felelte gúnyosan 

Marion. 
Előresietett és anélkül, hogy kezetfogott volna egykori szerelmével, 

bezárkózott a szobájába. Gyorsan letépte magáról a csipkefelhőt és két 
meztelen könyölkét a consol márványlapjára támasztva, lélektelenül bá-
mult a tükörbe. 

(Folytatjuk) 
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Vidéki történet 6 képben. 
Irta: László Miklós. 

A darab előadási jogs kizárólag dr. Marton 
Sándor színpadi kiadóvállalatától, (Budapest, 
IV., Bécsi-utoa 1.) szerezhető m«g. Az enge-
délynélkUli előadást szigorúan bünteti az 
IMI. évi LIV. t.-c. Copyright 1M6 by dr. 

Alexander Marton, Budapest. 
Sztarekerüit a TERßZKÜRUTI SZÍNPADON 
(először 1930. évi október hó 23-án) a kővetkező 

szereposztásban: 
Dr. Pofflgrátz Mihály gimná-

ziumi igazgató László Miklós 
Wass PéteT 1 . . . . Békássy István 
Holstein Lajos > gimnazisták Mihályi Ernő 
Kapitány Tamás-» . . . . Hegyi Péter 
Holstein József, esemegeke-

reskedő Fenyő Árpád 
Varga, rendőrőrmester . . . Fülöp Sándor 
Jani, pincér a restiben . . Peti Sándor 
Szigfrled, iskolaszolga . . . HsTtay Andor 
Mária Bulla Elma 
Petrovtcsmó Bata Erzsi 
Egy utas Gárdonyi Lajos 
Vasutas Oaráti János 

Történik egy vidéki városkában, 1936 májuaában. 

I. KfiP 
(Sztnpad : Hajnali három óra felé a vasúti resti-
ben. A hátsó falon, két ablak között, Üvegezett 
ajtó, felírással : »Étterem« — »Restaurant*. 
Az ablakon át látni a vidéki állomást, az álmos, 
szürke, esős, kicsit hűvös májusi hajnalban. A 
túlsó oldalon egu tehervonat utolsó vaggonjait. — 
Jobbra biiffépult, üveggel, hálóval letakart fel-
vágottalc, sajtok, snapszos üvegek glédában. A pult 
mögött Jani az étterem egyetlen, de mindig álmos 
pincére alszik, két karjára dőlve. Középen és balra 
egy-egy vöröskockás abrosszal terített asztal székek-
kel, baloldalt ajtó táblával : »Váróterem*. Csak a 
pincér horkol egyedül a pult mögött. Kívülről 
hallatszik a vonat indulását jelző fütty és pöfögve, 
sisteregve kirobog egy vonat az állomásról. A zaka-
tolás lassan csöndesedik ... még kis csönd, aztán) 

UTAS (a váróteremből jön, útitáskával, fel-
hajtott felöltőben) : Jóestét l 

JANI (álmosan) : Jóreggelt kívánok ! Tetszik? 
UTAS : Van kérem valami meleg? 
JANI: Kávé, tea, bableves és Yoghurt. 
UTAS : Forralt bor nincs? 
JANI : Májusban már nem gyártunk forralt 

bort. Ritkán kérik. 
UTAS : Nem tudja kérem, hogy mikor jön 

be a pesti gyors? 
JANI : Hány óra van most? ... (0 a váró-

terem ajtaja felett lévő faliórát nézi.) Most három 
ó r a . . . ha nem késit, félóra múlva itt kéne 
neki lenni . . . 

UTAS : Innék addig két deci forralt b o r t . . . 
JANI : Ha tetszik, megmelegíthetek egy 

kadarfröccsöt... 
UTAS: Azt nem! Hanem forraljon fel két 

deci vörösbort tisztán és tegyen bele két kocka-
cukrot. 

Bulls Elms 
(Foto Laub Juoi) 

JANI : Igenis. (Készíti — spirituszmasinán.) 
A pesti gyorssal tetszik tovább menni? 

UTAS : Igen. Ez friss — ez a szalámi? 
Hogyne ! 
A sonka is? 
Hogyne ! 

Es a keménytojás? (Megfog egy 

JANI : 
UTAS 
JANI: 
UTAS: 

tojást.) 
JANI: 
UTAS: 

fogom. 
JANI : 

Ne tessék kérem a tojást fogdosni. . . 
Mért nem lehet megfogni? A héját 
A héját sem kell fogdosni. Azt a 

tojást kérem egyszer megfogják enni és van aki 
nem szereti, ha a héját fogdossák . . . 

UTAS : Na jó . . . jó . . . ne legyen olyan 
ideges... 

JANI : Én nem vagyok ideges kérem, csak 
ügyelek a higinikámra... Uraságodnak sem 
tetszene, ha látná, hogy valaki piszkos kézzel 
fogdossa az ételeket. 

UTAS : A kvargli friss? 
JANI : Hol van itt kvargli? 
UTAS: Hát ezek i t t e n . . . 
JANI (indignáltan) : Ezek mignonok kérem t 

Eredeti Gerbeaud kérem I Szilveszterkor hozat-
tuk direkt Pestről ! (Sértődötten igazgatja a 
mignonokat.) Hogy lehet kérem ezeket kvargli-
nak nézni? . . . 

UTAS : Olyan furcsa szaga van . . . 
JANI : Ennek semilyen furcsa szaga sincsen 

kérem ! Ez eredeti punch kérem I A szag leg-
feljebb az orosz haltól van, itt mellette . . . 

UTAS : Adjon kérem két kemény tojást egy 
kis tormával és egy üveg szódavizet ! 

JANI : Igenis. Tessék helyet foglalni. 
UTAS (a középső asztalhoz ül, újságot vesz elő, 

olvas). 
MARIA (a váróteremből jön. Egyszerű, szegé-

nyes kosztümben, olcsó, hamis szőrme boá, kis 
kopott utazósapka. Nem fiatal, túl a harmincon, 
de a kis kerek kalapja, meg az erős arcfesték 
valami olcsó mondénséget, szines, hamis fiatal-
ságot adnak az arcának) : Jóestét ! 

B e r e t v á s p a s z t i l l a f e j f á j á s e l l e n 
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JANI : Kezét csókolom, jóreggelt kívánok I 
MÁRIA (leül a másik asztalhoz, de közvetlen 

az utas mellé), 
UTAS (felnéz az újságból — megnézi a nőt — 

aztán tovább olvas). 
JANI (viszi a két kemény tojást és a kenyeres 

kosarat): Tessék! (Mária előtt.) Méltóztatik? 
MÁRIA : Nem tudom kérem . . . egyelőre 

nem vagyok éhes . . . kicsit később . . . 
JANI: Talán egy jó meleg kávét? 
MÁRIA : Nem . . . 
JANI: Egy teát? Jó forró teát, fél deci rum-

mal? 
MÁRIA : Nem . . . azt sem . . . Még egy kicsit 

gondolkodom ! 
JANI : Kérem. (Vissza a pult mögé.) * 
UTAS fiele szájjal) : Mondja, meddig főznek 

maguk egy tojást? Ez olyan mint a kő 1 (De 
azért eszi.) 

JANI : Egy kemény tojásnak keménynek 
kell lenni kérem ! Hát milyen legyen kérem ? 
Folyékony? 

MÁRIA (a pincérhez) ; Kérem . . . mégis . . . 
legyen szíves egy kávét adni . . . 

JANI: Igenis nagysád! (Készíti.) Egy jó 
forró kávét, sok föllel ! Tetszik talán hozzá egy 
finom, friss vajaskenyér is? 

MÁRIA Igenis I Lehet az is ! 
JANI : Vékonyan vagy vastagon tetszik 

szeretni? 
MÁRIA : Vastagon kérem . . . 
JANI : Igenis 1 Azonnal kérem ! Jó vastagon 

vajjal 1 
MÁRIA : A kenyeret is vastagon 1 
JANI : Az természetes kérem I Kenyér ná-

lunk csak vastagon létezik I Már kenem, már 
hozom kéremalássan . . . 

WASS PÉTER (az állomás jelöl, középről 
jön, 20 éves, jóvágású fiú. Nyolcadik gimnazista, 
erős, egészséges, szép szál gyerek. Dacára, hogy 
diák, már férfi a javából) : Szervusz Jani ! 

JANI : Alázatos jóreggelt fiatal úr I . . . 
WASS : Adj egy konyakot ! 
JANI (nevet) : Megint volt valami kiruccanás 

az éjjel, hogy a restiben tetszik végezni?... 
(Adja a konyakot.) 

WASS (jelhajtja) : Mondtam már a múltkor, 
hogy hozassál francia konyakot 1 Hogy lehet 
ilyen löttyöt tartani? 

JANI : Meg van rendelve kérem 1 Holnap-
holnaputánra várom ! Még egyet? 

WASS: Lehet! 
JANI (tölt — nevet) : Tessék mondani Wass 

úr, nem tetszik félni attól, hogy ilyenkor talál-
kozik a Wass úr az egyik tanárjával? 

WASS : Ilyenkor azok horkolnak odahaza ! 
JANI (nevet) : Nono kérem 1 . . . Nono t Nem 

tetszett hallani, mi történt ma éjszaka? 
WASS : Micsoda? 
JANI : A Pongrátz igazgató úr diákrazziát 

tartott ! Itt ült a restiben éjféltől egész egy 
óráig. A csapost kiállítottuk az utcára, hogy 
figyelmeztesse a diákokat, ha valamelyik erre 
jönne 1 (Nagyon nevei.) És tetszik tudni, mi 
történt? ! 

WASS: No? 
JANI (röhögve) : A Holstein ifjurat mégis 

elkapta ! 
WASS: A Holsteint elfogta a Pongrátz?! 

Hol? ! 

Kozmetikai ós plasztikai sebészet 
mell-és hegplasztika, orr-, fülkorrekció, ránceltávolítás 

BATIZFALVY SZANATÓRIUMBAN 
Budapest, VII., Aréna-út 82. Vilma klrá!ynó-út sarok 

JANI (nagyon röhög) : A Déri-utcában... a 
rosszlányoknál ! A Hotel Riviera portása me-
sélte, hogy a Holstein ifjúr ruha nélkül ugrott 
ki az ablakon, a vörös Mici szobájából és úgy 
rohant végig a városon. Csak a Fő-téren, a 
Mátyás-szobornál akarta felhúzni a nadrágját... 
(Nagyon röhög.) . . . és miközben éppen húzza . . . 
arra megy a Boldizsár tanár úr és nyakon csípi 
szegényt... egy szál gatyában a Mátyás-szobor 
a l a t t . . . Meg kell szakadni ! . . . (Nagyon röhög.) 

UTAS (6 is röhög) : Ez nagyon jó ! 
MÁRIA (felhasználva az általános jó hangu-

latot, cigarettájával odafordul az utashoz): Szabad? 
UTAS: Mi tetszik? 
MÁRIA (kacéran) : Nem adna egy kis tüzet? 
UTAS (indignáltan) : Ott van kérem a gyufa 

az asztalon! 
MÁRIA (kacéran — közel hajol hozzá — hal-

kan) : De én magától akarok egy kis tüzet . . . 
UTAS (indignáltan) : Kikérem magamnak ' 

Már a vonaton nem hagyott békén és egy másik 
kupéba mentem maga miatt ! . . . 

MÁRIA : Na . . . na . . . na . . . Mit ordít? 
Mit ordít? . . . . 

UTAS : Kikérem magamnak ezt a szemtelen 
inzultust ! Hogy jön maga engem megszólítani? ! 

MÁRIA : Na és ha megszólítom? Érezze 
magát megtisztelve, maga pedáns hűlve ! 

UTAS : Mégis csak disznóság kérem !. . . 
Idegen embereket molesztálni. 

VAS S : Ki ez? 
JANI : Tudom én? . . . a pesti gyorsat várja... 

Hülye egy alak, semmi sem tetszik neki. A tojá-
sokat is összefogdosta itten . . . 

WASS: És a nő? 
JANI : Na, kl lehet? Nem az angol királynő, 

az biztos ! 
MÁRIA : Nem szégyenli magát, ilyen üvöl-

tözést csapni? 
UTAS: Hallja, ha mégegyszer inzultál, én 

azonnal rendőrt hívatok ! 
WASS (nem megy el a pulttól, csak az ulas jelé 

fordul) : Hallja, ne kiabáljon, nincs egyedül, 
mások is vannak i t t . . . 

JANI (ijedten) : Az Istenért, Wass úr, tessék 
várni, még nem fizetett. 

MÁRIA (hálásan) : Igen . . . ilyen botrányt 
csinálni... sült paraszt. 

UTAS : Utoljára figyelmeztetem, fogja be a 
száját . . . 

WASS (csattan a hangja) : Most már fogja be 
maga a száját, mert két olyan pofont kenek le 
a csámpás orra alá, hogy itt köpi ki a fogait ! 

UTAS : Micsoda? ! Hogy merészel? ! . . . 
JANI (jogja Wass kabátját, könyörögve): 

Könyörgöm Wass úr, hadd fizessen előbb ! 
UTAS : Mi köze magának ehhez? Hogy meré-

szel maga beavatkozni az én dolgomba? 
WASS (kipirultán) : Hogy merészel maga Így 

beszélni egy hölggyel? 
UTAS : Mi? ! Ez egy hölgy? ! Ez? ! . . . 
WASS (egy lépést tesz felé) : Fogja be a 

száját ! 
JANI (közébük ugrik — könyörögve) : Könyör-

göm, Wass ú r ! . . . (Az utashoz.) Volt kérem 
két tojás tormával és egy kenyér. 

UTAS (ordít) : Velem ne szemtelenkedjen, 
mert tőlem megkaphatja ! 

JANI (kétségbeesetten) : Hát azt szeretném 
kérem ! ; . . . összesen egy pengő és nyolc fillér... 

WASS : Takarodjon ki innen ! Pimasz fráter ! 
UTAS (ordít) : Mit mondott? ! 
WASS : Pimasz, hülye fráter ! 
UTAS (ordít) : Ezt nekem mondta? ! 
WASS: Magának! 
UTAS : Hát vegye tudomásul, hogy pimasz 

maga ! Pimasz taknyos ! Pimasz taknyos ! 

108 



WASS : Mars ki ! 
UTAS : Mars ki az öregapja ! (De h pincér 

mögül kiabál.) 
WASS : Hogy merészel így beszélni egy hölgy-

gyei? ! 
UTAS : Ez nem hölgy ! . . , ez egy közön-

Sé£(6S » « 
WASS (mielőtt kimondaná — minta villám — 

ügy keni oda az első hatalmas pofont) : Mars ki 
innen ! 

UTAS (hátraesik — felborítja az asztalt, 
poharak, tányérok, csörömpölve esnek a földre. — 
Feltápászkodik) : Hát ezt megkeserüli gazember 
csirkefogó ! . . . (Felkap eau sörösüvegei.) 

WASS (nekiugrik, mindketten a földre zuhan-
nak, kicsavarja a másiknak a kezéből az üveget, 
a földön hemperegnek) : Ne harapj . . . ne harapj, 
az anyád . . . mert kinyomom a szemed I 

MÁRIA (kétségbeesetten nézi őket) : Harap a 
gazember?.. . (Felkap egy szódásüveget és azt 
spricceli az utas pofájába.) 

WASS : Hagyja csak kislány ! Elvégzem ezt 
én magam is ! (Felugrik.) Most megkaptad ! 
Egy-kettő kifelé ! 

UTAS (feltápászkodik, szörnyű állapotban van): 
Na megálljanak ! Pincér 1 

JANI : Igenis 1 Egy pengő nyolc J 
UTAS: Maga mindent látott! 
JANI : Mit kérem szépen? Én mostanáig 

aludtam kérem szépen . . . 
UTAS : Hogy ez a csirkefogó . . . 
WASS (elkapja a gallérjánál, a középajtóhoz 

viszi, ott fenéken rúgja, hogu az szinte kiszáll az 
ajtón, kalapját utána hajitja) : Na ! Ezt 
elintéztük I 

JANI : Ennek nem is kell már vonat 1 Ez 
most Pestig nem is tud megállni. 

WASS : A cechit majd kifizetem J 
JANI : Igenis . . . körülbelül 5.— pengő . . . 

ez megevett valami tizenöt tojást i 
WASS (rendbe hozta magát) : És most adj egy 

konyakot I 
JANI : Igenis ! Duplát? 
WASS : Persze, hogy duplát ! 
JANI : Annak az örömére, hogy ez duplán 

lát odakinn 1 (Röhög.) Első eset, hogy valakit 
berúgva láttam két kemény to jás tó l . . . (He-
lyére állítja az asztalt, felszedi a cserepeket.) 
Nahát ! Az összes poharak, tányérok összetörtek! 

WASS Ne fázz ! Majd kifizetem ! 
JANI : Ez az egy meisseni tányérom volt, 

az is eltörött I Ezt a pechet ! 
WASS (a nő előtt összevágja a bokáit) : Ha meg-

engedi . . . Wass Péter 1 
MÁRIA : örvendek i Manci vagyok. 
WASS : Nem haragszik, hogy beleavatkoz-

tam? 
MÁRIA : Inkább nagyon szépen köszönöm ! 
WASS : Mit? 
MÁRIA : Hogy megvédett ettől a piszok 

alaktól ! . . . 
WASS (diákosan férfias) : Ugyan, ez csak ter-

mészetes kérem . . . szabad? 
MÁRIA : Hát hogyne szabadna ! . . . (Leül.) 
WASS (összevágja a bokáit) : Kisztihand ! 

(ó is leül.) 
MÁRIA : Van egy szál gyufája? 
WASS : Parancsoljon, (öngyújtóval tüzet ad ) 
MÁRIA: Merci! Milyen erős maga! 
WASS (boldogan, gyerek, az erejére büszke): 

Hát nem lehet rám fogni, hogy gyönge legény 
vagyok . . . Meg az ember egy kicsit boxolni is 
tud . . . 

MARIA: Ennek jól elkente a nótáját! (Nevet.) 
WASS : Látta az első beadásom a pofája 

közepibe? Tiszta gól volt, tudja, mindig az első 

pofon a fontos 1 És mindig duplával kell kez-
deni, akkor a pali biztosan hanyatt esik ! 

MÁRIA : Mi az, hogy duplával? 
WASS : Duplának nevezik a nyomós pofont ! 

Beadni és rögtön utánanyomni még egyszer . . . 
sokszor biztosabb, mint a knockout, gyere 
csak J a n i . . . megmutatom . 

JANI: Rögtöni Csak előbb kipucolom a 
cilinderemet.. . 

MÁRIA : Megharapta magát? 
WASS : Ugyan . . . az semmi. . . 
MÁRIA ; Föl kéne menni a Pasteurhöz . , . 
WASS : Ugyan ! Nem is vérzik ! Semmi az 

egész! . . . Maga nem idevalósi, úgy-e? 
MÁRIA : Nem I Most vagyok itt először ! 
WASS : Persze, máskép ismerném . . . Hová 

való? 
MÁRIA : Kassára. 
WASS (derűsen) : Ne beszéljen ! Kassai? ! 

Ott lakik az édesanyám . . . Kassáról jön? 
MÁRIA : Dehogy. Csak ott születtem. Kassá-

ról már rég elköltöztem. 
WASS : Es most Pestre megy? 
MÁRIA : Igen . . . Pest felé . . . 
JANI (hozza a lánynak a kávét és a vajas-

kenyeret — a fiúnak a konyakot) : Méltóztassék 
parancsolni.. . 

MÁRIA : Köszönöm szépen. (Mert rettene-
tesen éhes, nekiesik, de hirtelen meggondolja 
magát és igyekszik finoman, lassan enni.) 

WASS (csöndesen) : Egyen csak nyugod-
tan . . . 

MÁRIA : Hát nyugodtan eszem . . . 
WASS : Úgy értem, ne zavartassa magát, 

látom, hogy nagyon éhes . . . 
MÁRIA : Igaza van ! (Tömi magába az 

ételt.) Tegnap reggel óta nem e t t e m . . . a 
vonaton már majdnem rosszul lettem és úgy 
szégyeltem magam, mert folyton korgott a 
gyomrom . . . de nem volt egy büdös vasam 
se ! Kifizeti ezt? 

WASS : Persze, hogy kifizetem ! 
MÁRIA: Köszönöm. 
WASS : Szívesen. 
MÁRIA : Sok pénze van? 
WASS : H á t . . . sok? . . . Kinek van mi 

sok pénze? 
MÁRIA : Na azért akad m é g . . . ne féljen 

nem akarok k é r n i . . . 
WASS : Egyen még egy vajaskenyeret. 
MÁRIA : Inkább egy bablevest. 
WASS : Kávé után? 
MÁRIA : Legfeljebb utána még egy kávét.. 
WASS : Jani ! 
JANI : Parancsol? ! 
WASS : Van bableves? 
JANI : Mi az, hogy bableves? Bab-álom 

Tetszik tudni, hogy a bableves a specialitá-
som ! 

WASS: Hát gyorsan két remek bablevest 
JANI : Igenis ! Csipetkével vagy hosszú 

nudlival? 

Ö R Ö / A 
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MÁRIA (kéjelegve) : Csipetkével és oldalas-
sal és debrecenivel. 

JANI : Avval nem tudok szolgálni. Leg-
feljebb egy kis parizert belefőzök . . . 

MARIA : Jó I Az is jó ! Csak hús legyen ! 
JANI : Igenis I (Kimegy a pult mögötti nyílá-

son át a konyhába, közben magában mondja.) 
Már látom, hogy végre ezek a zserbók is el-
távoznak innen ! (El.) 

(Ketten.) 
MÁRIA : Mondja, hogy lehet, hogy maga 

még mindig iskolába jár? 
WASS : H á t . . . járok . . . 
MÁRIA: Hanyadikba? 
WASS : Nyolcadik. 
MÁRIA : Gimnázium? 
WASS * Az ! 
MÁRIA : Hát hány éves? 
WASS : Januárban múltam húsz. 
MÁRIA (nevet) : Annyit bukott? 
WASS (elpirul) : Csak az ötödiket és a ha-

todikat ismételtem . . . (Másodpercnyi szünet.) 
És most ezt a kis nyolcadikat. . . 

MÁRIA: Hallja, de jó tanuló lehet maga? 
WASS : Ha könyvet látok, rögtön szikrázik 

a szçmem és álmos leszek . . . (Nevet.) 
IIA (nevet) : A konyaktól persze nem? 

WASS (most egy kicsit komoly lesz) : Ugyan 
hagyja . . . elég bajom van nekem . . . Való-
színű, hogy nem engednek matúrára. 

MÁRIA : Miért? 
WÁSS (komolyan, most gyerek, szinte eltűnt 

belőle a férfi) : Fegyelmi ügyem van ! 
MÁRIA : Mit csinált? 
WASS : Marhaságot 1 
MÁRIA: Mit? 
WASS : Névtelen levelet küldtem. 
Mária: Kinek? 
WASS : Az igazgatónak. 
MÁRIA: És mit írt? 
WASS: Nem írtam. A Riviérában diktál-

tam az egyik lánynak. 
mária": Mit? 
WASS: Képzelheti. 
MÁRIA: És megtudta, hogy maga diktálta? 
WASS : Az Aranv beárult. 
MÁRIA : Az ki? 
WASS : A legpiszkosabb stréber az osztály-

ban. 
MÁRIA : Hát ő honnan tudta? 
WASS : Az egész osztály +ud+a. Három 

napig vallatták az egész iskolát. Végűi a 
Pongrátz ahhoz a trükkhöz folyamodott, hogy 
elkezdte vádolni és gyanúsítani az Aranyt. 
Azt mondta neki, hogy tanuk vannak, akik 
látták, hogy 6 írta a levelet. Erre az a hülye 
úgy megijedt, hogy rögtön elárult. 

MÁRIA : Finom frichtli maga . . . 
WASS : Holnap reggel konferencia van 

miattam. 
MÁRIA : És ha kicsapják? 
WASS (vállatvon, szíinet, maga elé néz) : 

Akkor kicsapnak. 
JANI (iobbról jön a bablevessel) : Méltóz-

tassék a finom bableves ! 
MÁRIA : Köszönjük I (Nekiáll — kenyérrel.) 
WASS (6 is kanalaz): Jó? 
MÁRIA (teleszájjal) : Jó ! 
WASS : Jani 1 
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JANI (a pult mögött) : Parancsol? 
WASS: Mi e z ? . . . (Kanállal kiemel egy 

csomó káposztát.) 
JANI : Mi lenne? Káposzta. 
WASS : Hogy kerül bablevesbe káposzta? 
JANI : Nem volt itthon csipetkém , . . 
MÁRIA : Ha nem szereti, adja ide . . . 
JANI : Na tetszik látni I Van, aki csak 

az ilyen pikáns ételeket kedveli . . . (Most 
nyílik a középső ajtó, az Utas jön vissza egy 
rendőrrel.) 

UTAS (porosan, ziláltan, betört kalappal, 
ahogy előbb kirúgták) : Ott ülnek kérem ! Ott, 
kérem ! 

ŐRMESTER (nyugodtan) : Jóreggelt ! 
JANI: Alázatos jóreggelt kivánok, kedves 

őrmester úr I 
ŐRMESTER: Hát mi volt itt, kérem? 
JANI: Hogy-hogy mi volt itt, kedves őr -

mester úr? 
ŐRMESTER : Mer ez az úr asszongya, 

hogy őtet itten megverték. 
UTAS (dühvel) : Az az alak, kérem, aki 

azzal a nővel ott ül ! Biztos, hogy összetar-
toznak és direkt provokálják az embert, kérem. 

ŐRMESTER (nyugodt, mindig nyugodt) : No-
no ! . . . Hát mi vót itt, kérem? 

JANI : Én nem tudom, kérem, hogy miről 
van szó, kérem, én mostanáig aludtam, kérem. 

UTAS (magánkívül) : Mi? . . . Maga mosta-
náig aludt? 

JANI : No nézd c s a k . . . kezd ismerős 
l enn i . . . megvan 1 . . . Maga svíhák ! Hát 
maga lógott meg nekem a két tojással, meg 
a forralt borral? (Izgatottan.) Kérem szépen, 
őrmester úr, tessék igazoltatni ezt az egyént. 
(Indignáltan.) Idejött, kérem és fogdosta a 
kirakott ételeket, kérem és rendel, kérem, 
bort, meg tortát, meg tojásokat, meg tudja 
a jó Isten, hogv még micsodát és egy-
szerre fizetés nélkül meglógott 1 Mintha a 
kámfor nyelte volna el ! 

UTAS (álmélkodva) : Én meglógtam? Én? 
JANI (kiabál) : Talán azt akarja mondani, 

hogy úri módon távozott innen? ! 
ŐRMESTER : Nono, kérem, nono 1 . . . csak 

csendesebben . . . (Az Utashoz.) Fizetett maga? 
UTAS (konsternálva) : Hát hogy fizethettem 

volna, mikor kirúgtak? 
JANI (indignáltan) : Jaj j milyen hazudós 

ember! őrmester úr kérem, el tetszik hinni, 
hogy innen direkt kirúgnak egy embert, csak 
azért, hogy ne fizessen? Kérem szépen, én 
ragaszkodom, tessék igazoltatni ! 

ŐRMESTER : Lassabban kérem, lassabban 1 
(Az Utashoz.) Ki verte meg magát? 

UTAS : Az a taknyos ! 
WASS (feláll, egy lépést...): Mit mondott? 
MÁRIA (elkapja a fiú kabátját, kérlelően): 

Péter t . . . 
ŐRMESTER : Nono, csak lassabban, lassab-

ban 1. . . És maga se taknyosozzon, mert erre 
nincsen itt semmi szükség ! 

UTAS : Ragaszkodom kérem, hogy ezt az 
alakot tessék előállítani ! 

ŐRMESTER: Nono 1 Maga ne ragaszkoggyon, 
mer tudom én a dógomat ! Szóval magát meg-
verték, mert nem akart fizetni? 

UTAS (kétségbeesve) : De kérem, itt fizetésről 
szó sem volt ! 

JANI: Na ugye? Most már beismeri, hogy 
szó sem volt ! Elvinni a szegény ember tojásait 
és aztán elszaladni kérem? ! . . . Szégyelje magát! 
(Most hallatszik, hogy az állomásra befut a buda-

pesti gyors.) 



VASUTAS (a váróterem felöl benyit) : Beszállás 
Budapest felé, egy perc t (El.) 

UTAS (ijedten) : Te jó Isten ! Még lekésem a 
vonatot ! 

ŐRMESTER : Nono ! Csak lassabban kérem... 
Szóval maga azt állítja, hogy itt megverték, 
mer nem akart fizetni. Hát mér nem akart 
fizetni? 

UTAS (kétségbeesve): Kérem Biztos úr, majd 
Pesten feljelentést fogok tenni a főkapitány-
ságon, minden esetre szíveskedjék ezt az egyént 
igazoltatni, hogy tudjuk a nevét ! 

ŐRMESTER : Nono 1 Csak lassabban kérem... 
UTAS : De lekésem a vonato t . . . 
ŐRMESTER : Az nem tartozik ide. Megy 

még máskor is vonat. 
UTAS (kétségbeesve) : De nekem kilenc órakor 

tárgyalásom van Pesten 1 
JANI : Ahá t . . . (A rendőrhöz.) Tárgyalás 1... 

Talán máshonnan is meglógott I Nem is az első 
tojáslopása t 
(Kívülről hallatszik a vasutas hangfa : Tessék. 

beszállni, mert indul a vonat.) 
UTAS (kétségbeesetten) : Jajj Istenem, le-

késem ! . . . 
ŐRMESTER : Nono ! Csak lassabban 1 Hát 

fizetett vagv nem fizetett? 
UTAS : Nem fizettem kérem . . . (Kétségbe-

esve.) De tessék, most fizetek, mennyit fizetek? 
JANI: Tetszik látni? Most egyszerre fizeti 

Négy pengő ötven ! 
UTAS: Mi? Négy pengő? 
JANI : Én ragaszkodom az igazoltatáshoz ! 
ŐRMESTER (noteszt, ceruzát vesz elő) : Nono 1 

Hát menjünk szépen soriába 1 Hogy híjják? 
(Kivül a vonat indulását Jelző fütty.) 

UTAS (végső kétségbeeséssel) : Kérem szépen 
tessék a négy pengő ötven, de tessék elengedni, 
mert elindul a vonatom . . . 

JANI (elveszi a pénzt) : Ott egye fene 1 Tessék 
őt elengedni ! 

ŐRMESTER : Az nem úgy van kérem 1 Tőr-
vény — törvény ! 

•L\NI : Visszavonom a feljelentést I 
ŐRMESTER : Az más ! (Elteszi a noteszt.) 
ITTAS : Mehetek? 
ŐRMESTER : Hét máskor ne csinájjon ilye-

neket. Megértette? 
UTAS : Hogyne kérem. Mehetek? 
ŐRMESTER : Mer a törvénnyel gyűlik meg 

a baja 1 
UTAS: Igen ! Mehetek? 
ŐRMESTER : No csak mennyen . . . 
UTAS: Alászolgája t . . . (Kirohan középen, 

itt felejti a táskáját.) 
(Odakinnt éppen Indul a vonat.) 

JANI : Iszik egy pohár bort, őrmester úr? 
ŐRMESTER: Köszönöm, szolgálatba nem 

lehet. Istennek ajállom 1 (Szalutál a fiú felé.) 
Jójcakát Wass ifjúr. 

WASS : Jóéjszakát, Varga bácsi ! 
ŐRMESTER (barátságosan) : Jó lesz mán 

hazamenni, mingyrtr reggel lesz. (Kacsint a 
fiúnak a lányra és derűsen elmegy a középen.) 

MÁRIA (csodálkozva) : Hát ez ismeri magát? 
WASS (nevetve) : A Varga bácsi? A legjobb 

barátom J-
MÁRIA (hirtelen eszébe jut — ijedten) : Jajj 

Istenem, a vona t . . . és én még itt vagyok ! 
WASS : Most már nem éri el ! 
MÁRIA (a középajtóhoz rohan, kinéz, oda-

kint már messziről zakatol a gyors) : Elment . . . 
WASS : Nyolckor itt van a személy . . . Mehet 

azzal is 
MÁRIA: Arra is Jó a Jegyem ? (Visszajön.) 
WASS : És ha nem jó, váltunk másikat. 

(Nevetve.) Na Jani, most hozhatsz egy üveg 
pezsgőt ! 

JANI : Igenis, kéremalássan ! 
WASS (nevetve — kicsit duhajkodva) : Pezsgő-

vel várjuk meg a nyolcórait ! 
(Ebben a pillanatban felvágódik a vár Merem 

ajtaja és berohan a restibe a Kapitány.) 
KAPITÁNY (nyolcadik gimnazista, de sokkal 

fiatalabb, mint Wass. Kétségbeesve) : Hova lehet 
itt bújni?! 

WASS (ijedten) : A Kapitány I 
KAPITÁNY (kétségbeesve): Hova lehet itt 

bújni? 
WASS : Mi történt? 
KAPITÁNY : A Pongrátz másodszor razzi-

ázik ! 
WASS : Hol van? 
KAPITÁNY : Itt ! Kint ! Jön 1 Hova lehet 

itt bújni? 
JANI : Tessenek erre . . . gyorsan . . . a kony-

hán keresztül 1. ». 
WASS : Jöjjön. (Elkapja a lány kezét és cipeli 

magával a pult mögötti bejárón — a konyha felé.) 
MÁRIA (rémülten) : Jajj ! A táskám ! (Fel-

kapja — viszi — útközben a táska kinyílik — 
a tartalma mind kiesik a földre : harisnyák, 
kombinék, zsebkendők, két selyem bugyi...) Jajj 
Istenem 1 . . . 

WASS (kétségbeesve) : Hagyja I 
MÁRIA: Dehogy hagyom! 
WASS (felkapja a holmit — egy rózsaszínű 

bugyit ottfelejt a földön, cipeli a lányt) : Jöjjön 
mái ! . . . (Magával oonszolja a konyha felé.) 

JANI : Kapitány úr ! Erre ! Gyorsan I. . . 
KAPITÁNY : Igen ! . . . Köszönöm ! . . . (Mi-

közben kirohan a konyha fçlé, a pultról lever 
néhány üveget.) 

JANI : Na ! . . . Na ! . . , De forgalmas éjsza-
kám van máma ! 

DR. PONGRÁTZ (a gimnázium igazgatója, 
60 körüli, szemüveges, kemény ember. Olyan a 
haja, mint az acél színe) : Jóreggelt ! 

JANI : Alázatos jóreggelt kívánok az igazgató 
úrnak. 

PONGRÁTZ : Mondja kérem, ki volt az, aki 
itt beszaladt? 

JANI : Mikor szaladtak ide be? Igazgató úr 
kérem szépen mély tisztelettel? . . . 

PONGRÁTZ: Most! Ki volt az, aki most 
ide beszaladt? 

JANI : Ja most? . . . Most a tejes ember jött 
be ide, kérem alázat tal! . . . A reggeli tejet 
hoz ta . . . Nagyon sietett, mert úgyis késett 
már a tejjel. . . 

PONGRÁTZ (meglátja a földön a rózsaszínű 
bugyit, — nézi — fölemeli) : Hát ez mi? 

JANI : Nini 1 Egy nadrág . . . 
PONGRÁTZ (ránéz) : És ezt ki vesztette el? 
JANI (egy szempillantásig szünet, aztán) : 

Talán a teje« 1 
PONGRÁTZ : Úgy? ! Mióta hord a tejes női 

nadrágot? 
JANI : Nem tudom igazgató úr kérném szé-

pen, sohasem kérdeztem őt efelől. . . 
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PONGRÁTZ : Na jól Hát ezt magammal 
viszem . . . 

JANI : Én Is visszaadhatom nek i . . . 
PONGRÁTZ : Adjon egy papirost. . . 
JANI : Igenis. Méltóztassék parancsolni... 

(Számolócédulát nyújt.) 
PONGRÁTZ : Nagyobbat 1 . , . Ezt a . . . ron-

gyot becsomagolni... 
JANI : Ja annak? . . . Igenis . . . Majd én 

becsomagolom . . . 
PONGRÁTZ (a botja végén tartotta a nadrá-

got — odanyújtja). 
JANI (ujságpapirosba csomagolja) : Méltóz-

tassék parancsolni ! . . , 
PONGRÁTZ (átveszi): Most pedig jól je-

gyezze meg, amit mondok ! Többször figyelmez-
tettem önt, hogy jelentse nekem, ha a gim-
názium növendékei közül bármelyik éjszaka ide-
jön i Figyelmeztettem önt a rendőrhatósági 
rendeletre is, amely szigorúan tiltja a diákok 
kiszolgálását t 

JANI : Kérem szépen igazgató ú r . , . 
PONGRÁTZ: Úgy látszik azonban, hogy 

figyelmeztetésem nem járt kellő eredménnyel J 
(Élesen.) Hát ezekre a hajnali dorbézolásokra 
ön nagyon rá fog fizetni ! ön nagyon rá fog 
fizetni l (Középen elmegy.) 

JANI (utánanéz — flegmával) : Én nem 
fogok hiányozni fiam, én ott leszek, mikor téged 
akasztanak, fiam . . . (Rendet csinál a pulton — 
előre jön — az asztalon lévő edényekért, közben 
meglátja a középajtó mellett az utasnak itt felejtett 
táskáját.) Ezt ki hagyta i t t ? . . . (Felemeli, 
nézi.) J a . . . ez a mafla 1 a nagy rohanásban 
itt felejtet te . . . (A pult mögé viszi a táskát — 
ráteszi a pultra, kinyitja.) Nincs is bezárva ! . . . 
(Nézi a tartalmát ! ) Mennyi könyv van itt t . . . 
(Kivesz eqy kötetet.) Jókai Mór összes művei . . . 
Törökvilág Magyarországon, milyen hosszú ez! 

VASUTAS (középről jön): Adjon egy fél-
decit l 

JANI : Tisztán vagy rummal? 
VASUTAS : Tisztán. 
JANI (snapszot tölt egy féldecis pohárba). 
VASUTAS : Hidegedik, a fene egye meg. 

(A könyveket nézi.) Ml ez? 
JANI : Törökvilág Magyarországon. 
VASUTAS : Mi ez? 
JANI : Jókai. 
VASUTAS: Minek magának? 
JANI : Unatkozom itt mindig é j je l , . . 
VASUTAS: Kapta? 
JANI : Dehogy kaptam I Ki kap ennyi 

könyvet? Pestről hozattam I 
VASUTAS (csodálkozva) : Ennyit? Minek 

magának ennyi könyv? 
JANI : Maga miket kérdez? Most lesz 

jubileum és megkértek, hogy árul jam.. . 
nem venne egyet? 

VASUTAS : Ugyan má . . . nekünk jár min-
den karácsonyra a Kincses Kalendárium ! . . . 

JANI: Na, karácsonyig ezt is el lehet még 
olvasni.. . 

VASUTAS (kezébe vesz egy kötetei) : Oszt 
mi az ára? 

JANI : Olcsón elviheti J 
VASUTAS: No? 
JANI : Egy pengő. 
VASUTAS (nevetve) : Mennyen má ! Egy 

pengőért veszek egy tyúkot. 

R M J M H indiai füstöiö  
m fiacska buja. he te ti Mattival 
lakását kellemessé varázsolja 
Főlerakat : Balogh drogér ia , II., Margif-körút 1 

JANI : Vegyen ! Akkor olvassa azt I 
VASUTAS (forgatja, nézi a könyvet) : Nem 

anna egyet kőcsönbe? Hazavinném a gyere-
keknek olvasni. Vigyázunk rá. 

JANI: Azt nem lehet, mert nekem szigo-
rúan meg van hagyva, hogy kikölcsönzésért 
húsz fillért kell számitanom . . . 

VASUTAS : Hát annyit adnék én is . . . 
JANI : Akkor vihet i , . . 
VASUTAS (kifizeti — a snapszot is) : Tes-

sék . . . (Felhajtja az italt.) Mikor kell vissza-
hozni? 

JANI : Ráér ! Majd szólok ! 
VASUTAS : Jó ! . . . (A váróterembe megy.) 
JANI (rendezget a pulton — félreteszi a köny-

vet — beönti egy pohárba a forralt bort, amit 
az Utas rendelt) : Ezt is i t thagyta. . . (Iszik 
belőle — leül — felüt egy könyvet — olvasni 
kezd — két könyökére támaszkodva — közben 
kortyol a borból — odakinn halkan megszólal 
a jelzőharang — Jani olvas.) 

(Függöny) 
II. KfiP 

(Színpad : Az utcán, balra egyetlen gázlámpa. 
Sötét van, csak a lámpa világit.) 

ŐRMESTER (jobbról jön —• lassan sétálva, 
hátratett kezekkel). , 

PONGRÁTZ (balról): Jóestét, Őrmester úri 
ŐRMESTER: Alázatos jóreggelt kívánok 

az igazgató úrnak. Mán ilyen korán talpon 
tetszik lenni? 

PONGRÁTZ: Mi újság, Őrmester úr? 
ŐRMESTER : Tisztelettel jelentem, nemigen 

tudok én semmi újságot, igazgató úr kérem. 
PONGRÁTZ : Mondja csak, őrmester úr, 

ma éjszaka nem találkozott a diákjaim közül 
valamelyikkel? 

ŐRMESTER : Jelentem alássan, én nem 
láttam egyiket sem. 

PONGRÁTZ: A Wasst ismeri, úgy-e? 
ŐRMESTER : Hogyne ismerném. Eggyel 

magasabban jár, mint az én Miska fiam. Szo-
kott hozzánk gyünni. 

PONGRÁTZ: Őt sím látta? 
ŐRMESTER : Jelentem alázattal, őt sem. 

Azaz hogy most jut eszembe, ahogy szolgá-
latba gyüttem, úgy este kilenc felé, akkor 
láttam őt et . . . 

PONGRÁTZ : Hol? ! 
ŐRMESTER : A Deák-parkban sétálgatott, 

oszt nagyba magolt egy könyvből, gondolom, 
tanult a gverek . . . 

PONGRÁTZ : Hm ! a lakásán is voltam. 
Méff most sincs otthon! 

ŐRMESTER : Talán valamelik osztáltársá-
nál maradt éccakára, hogv együtt tanuljanak. 

PONGRÁTZ: Hm! (Másodperc szünet.) A 
Riviera még nyitva van? 

ŐRMESTER: Instálom alázattal, onnan 
gvüvök íppen, a kávéházat most záriák. 
' PONGRÁTZ : És ott sincs senki? 

ŐRMESTER: E' pár ringyó! (Nevet.) 
Ippen arról beszéltek, hogy haragusznak az 
igazgató úrra. Asszongya az egyik, no csak 
eccer találkozzak vele iccaka, majd elveszem 
a kedvit a foltonos szaglálástul. Ne is tessen 
arramenni, mer amilyen cudarok, még oda-
kiáltanak valami disznóságot az igazgató 
úrnak. 

PONGRÁTZ : Na jó ! Köszönöm, biztos úr. 
ŐRMESTER Mer az ilyen dögök mindig 

rosszba törik a fejüket. Tegnap is az egyik 
ablakbul egy dézsa vizet öntöttek valakinek 
a fejére. 

PONGRÁTZ : Ne beszéljen ! . . . (Felhábo-
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rodvaJ Hát ezt lehet? I . . . Ezt nem bün-
tetik? ! 

ŐRMESTER : Dehonnem, kérem, De csak 
utólag. Akkor meg mán az a víz a fejen van, 
instálom, hiába büntettyük | 

PONGRÁTZ: Hát kérem, már régen fel 
kellett volna robbantani az egész Déri-utcát ! 
A Riviérával együtt I Szégyene a városnak ! 

ŐRMESTER : Hát az Igaz, kérem. 
PONGRÁTZ : Mégis csak lehetetlen állapot, 

hogy a polgármester megtűri ezt a fertőt l 
ŐRMESTER: Hát bizon kérem, nem egy 

áldás a fiatalságra nézve., , dehát kérem, 
én nem nyilatkozhatom, én hatósági szeméi 
vagyok. . . 

PONGRÁTZ : Középkori állapotok ! Fel-
háborító inzultusok ! Valakit leönteni nagy 
dézsa vízzel l , . . megáll az ember esze I 

ŐRMESTER: Az l Hogy illesml előadhatja 
m°gát ! , . , (Másodperc szünet.) De ha akarja 
az igazgató úr, én odakísérhetem . . . 

PONGRÁTZ : Nem ! Köszönöm l Jóéjszakát, 
őrmester ó r . , . (Elmegy balra.) 

ŐRMESTER (szalutál): Jójcakát kívánok! 
(Kis szünet, utánanéz — aztán halkan mondja 
a fogai között.) Nem mondom, valami Igazság 
van benne. . . dehát valahová csak köll járni 
ezeknek a gyerekeknek is ! . . , Hászen én is 
vótam gyerek, én is jártam, mégis hatóság 
lett belülem ! 

(Függöny) 

I I I . K t p 
(Színpad : A »Hotel Riviéra* egyik szobája. 
A *Hotel Riviera» garniszálló, a földszintjén 
kávéházzal. Balra ablak, jobboldalt ajtó. A 
hátsó falat elfoglalja a vaságy, mellette éjjeli-
szekrény, azon lilaernyös villanylámpa, Kö-
zépen asztal két székkel. A balsarokban 
ócska pléhmosdó, a jobbsarokban álló fogas. 
Lenn a kávéházban a zongorán kalimpálnak, 
valami pesti slágert. Halkan idehangzik. Kis 
szünet után nyitják az ajtót, bejön a szoba-

asszony, mögötte péter és Mária,) 
PETROVICSNÉ: Csókolom a kezelt, erre 

méltóztassék, ez a legszebb szobánk , , , 
WASS : Petrovics néni, nekem mutatod be 

a Riviéra szobáit? . . . 
PETROVICSNÉ (émelyítően édes); Dehogy, 

drága fiatal úr. őnagyságának voltam bátor. 
Mert látom, hogy őnagysága nem Idevalósi, 
ennélfogva még nem volt nálunk . . . 

WASS : Igaz, hogy a Holsteint ma éjjel itt-
fogta a Pongrátz? 

PETROVICSNÉ: Az a vörös fiatalember? 
\VASS : Az ! 
PETROVICSNÉ: Szegényke, ma volt ná-

lunk először... 
WASS (nevelve) : Tudom ! , , . 
PETROVICSNÉ: És pont vele történik 

egy Ilyen malőr! Most tessék ehhez szólni! 
Az egy olyan Irigy ember az a Pongrátz igaz-
gató úr, mindig ide üti azt a pocsék pofáját. 
Tessék elhinni nekem, Irigyli az a kiszáradt 
kóró az Ifjúság apró örömeit. A hölgyek már 
el is határozták, hogyha mégegyszer idejön, 
megyerik ! . . . 

WASS (röhög) : Arra befizetnék J . , . 

PETROVICSNÉ: Csókolom a kezelt, hát 
akkor én mennék,,, (De ricm mozdul,) 

WASS : Senki sem tart vissza, öreganyám I 
PETROVICSNÉ: Ha szabadna megemlíte-

nem, a szoba ára három pengő ! . . . 
WASS : Mióta? ! Mindig egy pengő ötven... 
PETROVICSNÉ (negédesen): Igen, de 

őnagyságához most van szerencsénk elő-
ször . . , 

WASS (fizet) : Itt van egy pengő ötven és 
menjen a fenébe ! , . , • 

PETROVICSNÉ : Nagyon szépen köszönöm, 
csókolom a kezeit, minden jót kívánok.., 
(Kimegy,) 

WASS (bezárja utána az ajtót, nevet): Nem 
gondoltam volna, hogy ma éjjel még Ide I» 
elkerülök I , . . 

MÁRIA: Én sem. (Cigarettára gyújt.) 
WASS (jérHasnak akar látszani): Jó volna 

egy kis konyak. Hozassak a kávéházból? . . , 
MÁRIA : Nem kell. Péterke, (Nevet.) Hiszen 

most is alig áll a lábán . , . 
WASS : Én? ! 
MÁRIA : Maga ! 
WASS : Mitől? 
MÁRIA: A konyaktól! A restiben! 
WASS : Hajjajajj l , . . Még háromszor annyi-

tól sem 1 , , . 
MÁRIA : Gyerekeknek tejbegriz kell, nem 

konyak ! . . , (Nevelj 
WASS : Ml az, hogy gyerek?,,. (Elkapja « 

nű derekát, meg akarja csókolni,) 
MÁRIA (védekezik, nevel) ; Nonono ! . , . 

Lassabban ! • , . 
WASS : A szá já t . . , 
MÁRIA : No, ne bolondozzon . . , 
WASS : Milyen szép a szája , . . 
MÁRIA (nevetj : Azt én nagyon jól tudom, 

de ne szorítsa a karomat, Péterke, mert nyakon-
ütöm . . . 

WASS (pöröten) ; Manclkám . . . egy csókot, 
%ÏAJ\Ia) ' ' Mi^ ígért ' nekem? Azt ígérte, 

hogy csak idekísér, aztán hazamegy tanulni l.,, 
WASS : Azt csak ígértem . . . 
MÁRIA : Na, menjen szépen.. . 
WASS : Nem megyek . . . 
MÁRIA ; Akkor maradjon nyugodtan, mert 

nyakonöntöm egy korsó hideg vízzel,., 
WASS : Becsületszavamra még ma éjjel 

tanulni fogok, ha ad egy csókot, . . 
MÁRIA : Nem merek, mert megvadul,.. 
WASS: Nem vadulok. Űri becsületszavamra, 

ha nem akarja, nem vadulok. Csak ha akarja, 
akkor vadulok ! 

MÁRIA (nevel); Na, majd meglátom... 
(most elkapja H a fiá. Hosszú csók, 
A leány kl akar szabadulni a fiú öleléséből, de 

A*m 
életmód zavarja az emésztést. Gyakori 
következménye fej- és derék fá j ét . 
Előzze tehát meg. unnék Is stgit a hmMI* 
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nem bír. Az nem engedi, nem tudja abbahagyni 
ezt a vad, szilaj, féktelen diákcsókot, szájával 
úgy tapad a lány szájára, hogy az már szinte, 
fuldokol, nyávog, morog, szeretne kiabálni, de 
nem tud a csóktól). 

MÁRIA (végre kiszabadul) : Jaj . . . nahát... 
ez a becsületszó? . . . 

WASS (nevet, ragyogó szemekkel nézi a lányt, 
szinte kirázza a hideg a vágytól): Miért? Még 
nem vadultam . . . csak megcsókoltam . . . 

MÁRIA : Majdnem megfulladtam . . . 
WASS : Hát nem mondta, hogy elég . . . 

(Megint akar.) 
MÁRIA: Slussz! Most aztán elégi Azt 

ígérte, hogy tanulni fog j 
WASS : Fogok is ! . . . 
MÁRIA ; Tessék hazamenni I . . . 
WASS : De még olyan hosszú az éjszaka . . , 
MÁRIA: Ahhoz nagyon rövid, amennyit 

magának még tanulni ke l l . . . 
WASS : Mancikám . . . 
MÁRIA (kedvesen, melegen és mégis komoly cm): 

Péter. Nem akartam az éjszakát az utcán töl-
teni, amíg « reggeli vonat megérkezik. És maga 
olyan kedves volt, hogy ide hozott, fedél alá, 
De én megmondtam, hogy csak akkor jövök 
ide . . , ha maga szépen hazamegy... ne 
éljen vissza azzal. . . hogy idejöttem . . . 

WASS (kelletlenül) : Hát én . . . nem bá-
nom . . . én mehetek . . . 

MÁRIA : Hát menjen szépen. Már négy 
óra is elmúlt. Magának reggel nyolckor az 
Iskolában kell lenni. . . még a feladatát sem 
csinálta meg. . . 

WASS : Nem Is fogom. 
MÁRIA: Miért? 
WASS: Mert . . . most már úgyis mindegy... 
MÁRIA : Micsoda beszéd az, hogy mind-

egy? 
WASS: Hát mondtam m á r . . . valószínű, 

hogy ki fognak csapni. (Kis csönd. Most megint 
felhangzik a zongora a földszintről, halkan.) 
És nem is bánom •. • kell a fenének az a vacak 
érettségi.., fütyülök rá ! 

MÁRIA (melegen, őszintén) : Ejnye, Péter. 
Hogy szabad így beszélni? Férfi létére nincs 
magában annyi akaraterő, hogy ezt a nyolc 
osztályt elvégezze? Mit fog csinálni maga az 
életben, ahol sokkal nehezebb dolgokon kell 
az embernek túlesni? Nem szabad így gondol-
kozni, Péterke. Most még jó, mert nem tudja, 
ml az, hogy élni 1 Azt csak azok tudják, akik 
a maga gondját is viselik... Higyje el Péter, 
az iskolát. . . nagyon lehet szeretni.,. 

WASS : Szeretni? . . . Könnyű azt mondani, 
de ha az ember tudja, hogy gyűlöli a tanárja... 

MÁRlA: EZ butaság! Nincs olyan tanár, 
aki gyűlölné a tanítványát... 

WASS : Hát ez igen ! (Most megint diák, 
gimnazista.) Az egész osztályból senkit, csak 
engem. Mozgósítja az embernek az egész csa-
ládiát ! . . . 

MÁRIA: Hogy-hogy mozgósítja?.,. 
WASS (levelet vesz elő a zsebéből) : Itt van . . . 
MÁRIA: Miez? 
WASS: A Pongrátz irta édesanyámnak... 
MÁRIA: Intő? 

D i S Z T O L L - M Ű V I R Á G 
SiWd£*r í . r . í l , Btlráru, Htjíalta 2. Művirág, dísztől!, kalap-
kelték, szaladok, rövidáruk. Virágmodelljeimet hozott 
anyagtól olcsón leinintázoin. 5°/« engedmény. Tel. 1-863-97. 

WASS: Hogy maradjak kl az iskolából 
mielőtt kicsapnak. 

MÁRIA : És ezt maga honnan tudja? 
WASS (nagyon természetesen) : Hát felbon-

tottam. 
MÁRIA: Másnak a levelét? Tudja maga, 

hogy a levéltitok megsértése milyen csúnya 
dolog? 

WASS : Ez nem titok. Ezt nekem mondja 
a Pongrátz minden órán . . . 

MÁR JA : Angliában tízévi börtönnel bün-
tetik azt, aki a más levelét felbontja... 

WASS : Mi nem vagyunk Angliában és 
Angliában azt a diákot nem csapják ki rögtön, 
aki egy viccet csinál a tanárjával. Az egy de-
mokrata hely. 

MÁRIA : Ez vicc? Névtelen levelet küldeni 
egy tanárnak? 

WASS (diákosan) : Ml röhögtünk rajta. 
MÁRIA : Nem szabad ilyen fej nélkül élni, 

Péter ! Az embernek mindig meg kell gon-
dolni, hogy helyes-e, amit csinál? . . . 

VASS: Komolyan mondom, maga úgy beszél, 
mint a Pongrátz . . . 

MÁRIA : Na látja I . . . pedig én szeretem 
magát . . . 

WASS : Hát nem is ismer . . . 
MÁRIA : Dehogy nem ismerem ! Nem kell 

valakit régóta ismerni, hogy az ember szeresse. 
Maga jó fiú, jó szíve van, megvédett engem, 
verekedett értem, pedig nem is Ismert ! . . . 

WASS : Az természetes, mert férfi vagyok. 
MÁRIA (mosolyogva) : Dehogy férfi maga. 

Engem egy férfi nem védett volna meg. Maga 
gyerek, kedves gyerek, jó gyerek, csak egy kicsit 
könnyelmű gyerek. De gyerek ! É» azért sze-
retem . . . 

WASS : Nem szeret I 
MÁRIA : Honnan tudja? 
WASS: Mert nem akarja, hogy jtt marad-

jak . . . 
MÁRIA : Vagy talán éppen ezért szeretem . , . 
WASS : Ezt csak mondja. 
MÁRIA (nevet) : Jó ! Hát csak mondom I 
WASS : Ha szeretne, nem küldene most e l . , . 

ha szeretne, akkor erőszakkal itt ta r tana . . . 
MÁRIA : Péterke, ha erőszakkal itt tartanám, 

akkor nem szeretném,' csak itt tartanám., . 
WASS (nézi a lányt, pirosan) : Tudja mit, 

akkor Inkább ne szeressen , . . 
MÁRIA : De én inkább szeretem . . . 

(Nagyon kis szünet.) 
WASS : Mária . . . drága Mária . . . 
MÁRIA : Már megint vadul? . . . 
WASS: Miért nem akarja, hogy itt marad-

jak? Van pénzem. 
MÁRIA (ránéz. Csönd. Igen nagy szünet. 

Aztán halkan mondja, szinte remeg belé a hang/a): 
Ez nem volt szép, Péterke. Lá t j a . . . ez éppen 
olyan csúnya volt, mint a névtelen levél, amit 
a tanárjának küldött. Nem kell a pénze, de 
itt maradhat. . . (Kis csönd.) 

WASS (ijedten): Ne haragudjon, Mária, nem 
akartam megbántani ! , . . 

MÁRIA (halkan): Dehogy haragszom én. 
fiam , . . 

WASS: Isten bizony nem akartam meg-
bántani ! . . . Bocsásson meg és vágjon szájon 
érte . . . 

MÁRIA (a könnyein át nevet): Dehogy 
vágom . . . 

WASS : Könyörgöm, vágjon szájon I . . . meg-

114 



érdemlem • •. lTrl becsületszavamra megérdem-
lem ! . . . Vágjon szájon érte l . . , 

MÁRIA (nevet): Dehogy vágom I , . . Egy 
gyereket nem illik szájon v^gni l . , , (Kis 
szünet.) Hiszen ha én magától pénzt akarnék.., 
anélkül is ideadná. . . 

WASS (boldogan): Oda l ötven pengőm van t 
Odaadom és rögtön elmegyek l . , . 

MÁRIA: Nem kell Péterke, Tartsa meg a 
pénzét é» maradjon itt. 

WASS (boldogan): Maradjak? 
MÁRIA (csöndesen, komolyan): Ha ez magá-

nak örömet okoz . , . akkor maradjon , . , 
WASS (pici szünet után): Akkor . . . nem 

maradok , . . 
MÁRIA î Most miért nem akar maradni? . . . 

(Nevei.) 
WASS: Hát úgy hív, hogy attól muszáj 

elmenni.. ' 
MÁRIA : No maradjon . . . még egy kicsit . . . 
WASS ; Nem haragszik? 
MÁRIA; Dehogy haragszom Péterke. Nincs 

|s nekem okom a haragra. Maga nem tehet 
róla, hogy nekem most fájt egy k ics i t . . , aminek 
különben örülni szoktam. . , (Nevet.) Es mi 
lesz a fejadattal? 

WASS : Hazamegyek és megcsinálom. 
MÁRIA : Nem ftlszem ! Iranern . . . van egy 

Ötletem I Akarja Itt megcsinálni7 
WASS: i t t? l . 
MÁRIA : Itt l Nálam l Segítek ! 
WASS: Mit segít? 
MÁRIA: Átveszem magával a holnapi 

leckét l 
WASS (nevet): Dolgozatot írni Göthe Faust-

járói? 
MÁRIA : Ez a feladat? 
WASS (nevet): Ez l 
MÁRIA: Akkor megírjuk most ketten a 

dolgozatot Goethe Faustjáról J 
WASS : Maga tudja, kl volt Goethe? 
MÁRIA j. Hogyne tudnám l 
WASS : És tudja, ml az a Faust? 
MÁRIA : Azt is tudom l 
WASS : Honnan tudja? 
MÁRIA: Megtanultam. 
WASS : A Faustot? J 
MÁRIA : Meg még egy pár könyvet . , . 
WASS : Maga? I r 

MÁRIA : Én I 
WASS : Es miért tanulta meg? 

. MÁRIA : Mert szerettem, tanultam, tudtam, 
hogy az embernek ezeket tudni ke l l , . . 

WASS : Magának mihez ke l le t t . . . 
MÁRIA: Nekem? (KU szünet.) Akkor . . . 

nekem I« ke l le t t . , . 
WASS : Gimnáziumba járt? 
MÁRIA: Oda. 
WASS : Hány osztályt? 
MÁRIA : Mind a nyolcat l . , . 
WASS : Érettségizett? 
MÁRIA : Persze, hogy érettségiztem l . . . 
WASS (hitetlenül): Nem itfaz J , . . 
MÁRIA (derűsen): Olyan hihetetlen, bogy 

legyen egy ember, aki érettségizett?... (Kit 
szünet.) Vagy én nem vagyok ember? Mégis 
érettségiztem. 

WASS : Kérdezhetek valamit? 
MÁRIA : Tessék. 
WASS : Mikor volt a mohácsi vész? 
MÁRIA (rávágja): 1536-ban 1 Akkor? 
WASS (nisi a lányt): Akkor, 

MÁRIA (neoet): Tessék, csak kérdpzzen l , . 
Min csodálkozik? 

WASS : Hogy honnan tudla? . . . 
MÁRIA (nevet): Megálmodtam. 
WASS (diákos csodálattal): Ha l l j a . . . ezt nem 

(s hittem volna I . . . 
MÁRIA : De most majd éu kérdezek l 
WASS : Jó I 
MÁRIA : Mikor volt a harmincéves háború? 
WASS : A harmincéves háború . . . q harminc-

éves hábo rú , . . 
MÁRIA : A h a . . . aha . . , (Nevet.) már 

dadog 1 . . . 
WASS : Rögtön J , . . A harmincéves háború... 

az l ehe te t t . . , 
MÁRIA (nevet): Nem — lehetett t Mikor volt, 

Péterke? ! 
WASS (kivágja): 1648-ban l 
MÁRIA : Mi volt akkor? 
WASS : Akkor kezdődött l 
MÁRIA (nevei): Nemi Akkor volt vége, 

1618-ban kezdődött l Éppen harmjnp évvel 
tévedett I . . . (Nagyon nevel.) 

WASS (zavarral): Na hallja, Ilyen hosszú 
háborúnál lehet valamit tévedni . . . 

MÁRIA: Hogy hívták Goethét? 
WASS : Ne ugrasszon l . . . 
MÁRIA : Dehogy ugratom I Mi volt a neve 

Goethének? 
WASS : Goethe l 
MÁRIA (nevet): A keresztneve? Ml volt 

Goethének a teljes neve 
, WASS : Ja l . . . (Pdlanatnyi szünet ulánJ 

Ádám l (Észbe kap,) Ja nem, a Madáchnak volt 
a keresztneve 1 

MÁRIA (nevet): Micsoda? Madáchot Ádám' 
nak hívták? . . . (Nagyon nevet.) 

WASS (teljesen összezavarodik):, Ja nem, 
Madách I m r e . . . a Faustot hívják Ádámnak.,, 

MÁRIA (kétségbeesve): Micsoda?! Mondja, 
hogy áll maga irodalomból. 

WASS: Rosszul, 
MÁRIA: Hát ezt látom 1 Nagyon rosszul 1 
WASS: Maga pont úgy kérdez, mint a 

Pongrátz l Direkt zavarba hozza az embert l 
Egyszer Goethéről, egyszer Madáchról l El-
végre nem tudhatok mindent egyszerre l 

MÁRIA: De legalább külön-külön,., A 
Faustnak a keresztneve J á n o s . . . a* Ádám 
pedig az Ember Tragédiájában van . , , 

WASS : Tudtam, csak összezavart l 
MARIA : És hogy hívják Goethét? 

Elegáns báli 
és estélyi ruhákra 

gyönyörű selymek. töllők, művirágok, »tran-
szok, gombok, díszek, keztyök, harisnyák, 
továbbá külön osztályon feltűnően izép 
nagy* és klsestélyl ruhák, »kazakt-ok és 
egyéb újdonságok igen olcsón vásárolhatók 
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WASS : A*t nem tudom. 
MARTA : Johann Wolfgang Goethe, a német 

nemzet legnagyobb költője, született t74fi-ben, 
Frankfurtban, meghalt J832-ben t Hol?! 

WASS: Frankfurtban. 
MARIA : Weimarban. 
WASS : Hát azt nem tudhatom, hogy épp 

akkor ott v o l t . . . 
MÁRIA (nevet): És én honnan tudom? 
WASS : Nem biztos, hogy így van. Nem 

tudom ellenőrizni... Hopp ! Itt van nálam a 
Faust, rögtön megnézem, hogy igaz-e? (Elő-
veszi zsebéből a Faustot, felüti, nézi.) Tényleg 
ott halt meg. 

MÁRIA: Mutassa! . . , 
WASS (odaadja a könyvet) : Tessék . . , 
MÁRIA (nézi a könyvet, aztán melegen, derű-

sen mondja a fiúnak) : Péterke . . , csináljuk 
meg a holnapi dolgozatot. . . 

WASS : De Mária, kedves . . . nem elég ne-
kem az iskolában? . . . 

MÁRIA (nagyon melegen) : Drága Péterke..« 
Maga ma este olyan jó volt hozzám. . . meg-
védett engem . , . megbecsült engem . , . (Hit-
lel, melegen, vágyva.) Gondolja, hogy testvérek 
vagyunk. . . és csináljuk meg együtt a holnapi 
dolgozatot. . . Drága Péterke . . . tanuljuk át 
ezt az é jszakát . . . és ha a k a r j a . . . viszonzásul 
holnap is Itt maradok magának, . . 

WASS : JÓ, Mária ! , . . Jó ! . . . Tanuljunk ! 
MÁRIA (boldog, az éjjeliszekrényről az asz-

talra teszi a Iflaernyős villanylámpái) : Nézze,., 
a nagy villany nem is k e l l . . . (Azt leoltja.) 
Maga pedig üljön ide az ágyra, mellém.. . az 
asztalt közelebb húzzuk . . . í g y . . , papirosa, 
ceruzája van? 

WASS (keres a zsebeiben) : Nincsen.. . ha-
nem itt van még a holmija a zsebemben... 
(Előveszi a zsebeiből a lány fehérneműjét, amit a 
restiben összekapkodott a földről, harisnyát, 
kombinét, bugyit.. •) 

MARIA : Jó ! Csak tegye le ! Itt a koffer-
ben van nekem papi rom. . . (A kofferjéből 
kivesz egy fehér papirosba göngyölt csomagot, ki-
bontja, a fehérneműi vannak benne, azokat 
félredobja, a papirost összehajtja és az asz-
talra teszi.) Erre fogunk í r n i . . . Jó? 

WASS: J ó ! 
MÁRIA : Ceruza is van J Tessék ! . . , (leül 

az ágyra a fiú mellé.) í g y , . . és most kezdjük 
el szépen. . . Maga nem tudja, hogy ml az I... 
Mi az a Faust ! . . . Hallgasson ide . . . (Ülnek 
egymás mellett, ketten, az asztalnál, mint két 
diák. A lilaernyős szerelmi lámpás fénye alatt, 
fis a lány felüti a könyvet... Mint a bibliát, 
olyan áhítattal nézi, a könyvet, aztán olvasni 
kezdi csendesei\.) 

Jurispruclentiát és Medikát — 
Haj — és még hozzá Filozófiát, 
Meg Theológiát is — fájdalom ! 
Nagy hévvel áttanultam s mind tudom. 

(Kis csönd.) 
WASS : Milyen szépen tndja olvasni . . . 
MÁRIA (révetegen) ; Úgy-e? . . . (Szünet. 

Megint olvasni kezd.) 
S itt állok, mint a bolond szinte, 
S annyit tudok, mint eleinte, 
Magister, doktor a nevem, 
S orruknál fogva vezetem 
Idestova tíz éven át, 
A hallgatók egész h a d á t . . . 
S látom, hogy tudnunk — semmit sem lehet. 

m 

E* tüzes lánggal marja szivemet. 
Igaz, okosb vagyok, mit használ? 
A sok professzor, pap doktor s egyéb 

pimasznál, 
Aggály és tépelődés sohse gyötrött, 
Nem ijeszt meg engem sem pokol, sem 

ö r d ö g . . . 
És aztán sem javam, sem kincsem, 
De földi tisztességem . . . sincsen ! . . . 

(Ebben a pillanatban zörgetnek az ajtón.) 
WASS : Ki az? 
PETRÓVICSNÉ (hangja kívülről): Sokáig 

tetszenek még maradni? Kellene a szoba 1 
WASS : Ne zavarjon ! Menjen a fenébe , , , 
PETRQVICSNÉ (kívül) : Tessék sietni ké-

rem, várnak a szobára ! . . . 
WASS (feláll, kinyitja az ajtói) : Mit akar? 
PETRQVICSNÉ (bejön): Kérem szépen, 

többen várnak a szobára ! . . . 
WASS (dühvel) : Menjen a fenébe ! Micsoda 

disznóság ez? ! 
PETROYICSNÉ : Kérem a szoba másnak ii 

ke l l . . , 
WASS : Nem érdekel ! Tanulunk ! 
PETRQVICSNÉ: Kérem ez nem tartozik 

rám ! Tessék máshol tanulni vagv tessék hét-
köznap Jönni tanulni, nem vasárnap, mikor 
egv kis forgalmunk van,,. A Hotel Riviera nem 
ískoI n 

WASS Vkiabál) : Én ott és akkor tanulok, 
amikor nekem tetszik ! 

PETRQVICSNÉ : Egy pengő ötvenért nem 
lehet reggelig tanulni a legszebb szobánkban... 

WASS ; Itt van még egy pengő ötven, de ha 
mégegyszer bekopog, akkor szétverem az egész 
házat I . . . (Kifizeti.) 

PETRQVICSNÉ : Nagyon szépen köszö-
nöm. Csókolom a kezeit, jó éjszakát és kelle-
mes tanulást kívánok ! . . . (Kimegy.) 

WASS (megint bezárja az ajtót, visszajön az 
asztalhoz.) Ne haragudjon, Mária, nem tehetek 
r ó l a . . . (Leül.) 

MÁRIA (aki eddig szinte mozdulatlanul üli 
és magaelé nézett,,.) Dehogy haragszom . . . 

WASS : Hol hagytuk abba? 
MÁRIA : Persze . . . hol hagytuk abba? . , . 

itt, ni . . . (Olvasni kezd,) 
Oh bár ma sütnél utoljára 
Kínomra, teli hold sugára. 
Ki sárgult könyveim fe le t t . . . 
Éjfélig és éjfél után 
Vergődni láttál engemet. . . 

(Elhallgat. Kis csönd.) 
WASS; Mária . . . 
MÁRIA: Tessék? 
WASS : Maga sir? . . . 
MÁRIA: Dehogy. . . (Megtörli a szemeit, 

mosolyogni próbál.) Csak ez a l ámpa . . . na-
gyon a szemembe s ü t , . . (Most hallatszik 
leniről a zongora.) 

(függöny.) 

IV. K l P 
(Szín : A Széchenyi István gimnázium folyosó-

ján< másnap reggel kilenc órakor, 
Baloldalt a falon nagy márványtábla, alatta 
hervadt virágok és egy koszorú, nemzeti színű 
szalaggal. A táblába a háborúban hősi halált 
halt növendékek neve van bevésve, arany belükkel. 
Jobboldalt Széchenyi István gróf bronzba öntött 
mellszobra áll, márvány talapzaton. Valahonnét 



/óbbról, egy láthatatlan ablakból, a reggelt nap 
vastag aranykévéje hullik a szoborra. Csillog a 

márvány meg a bronz. 
Mikor a függöny felgördül, a színpad üres. Egy-
szerre főnnek két oldalról : balról Holstein Jótsef 
úr, a városka legtekintélyesebb csemege- és gyar-
matárukereskedője, jobbról Szigfried, a gimná-

zium öreg pedellusa.) 
HOLSTEIN (60 körüli guorsbeszédû, apró, 

kopasz emberke, izgatottan) : Alázatos szolgála I 
SZIGFRIED : Jóreggelt kívánok. 
HOLSTEIN: Kérem szépen, doktor Pong-

rátz Mihály igazgató urat keresem , . . 
SZIGFRIED : Az igazgató úr még osztáion 

van. 
HOLSTEIN (levelet vesz elő) : Tudniillik ma 

reggel ezt a levelet kaptam, hogy kilenc órára 
feltétlenül jöjjek be az igazgató úrhoz . . . 

SZIGFRIED : Hát tessen csak v á r n i . . . 
HOLSTEIN : Tudniillik kérem én nem várha-

tok sokáig, mert egyedül van az üzlet és nem 
szeretem az üzletet a segédekre b ízn i . . . 

SZIGFRIED : Mingyá kilenc óra. Három 
perc múlva mán csöngetés lesz és akkor rögtön 
gyün az igazgató ú r . , . 

HOLSTEIN : Nem tetszik tudni véletlenül, 
hogy miért hivatott az igazgató úr? . . . 

SZIGFRIED: Azt én nem tudhatom, ké-
rem szépen. Én csak altiszt vagyok. 

HOLSTEIN: Tudniillik soha még engem 
nem hivatott be az iskolába. Bocsánat. Hol-
stein vagyok . . . (Kezetnyujt.) 

SZIGFRIED (tisztelettel): Igen örvendek, 
nevem Szigfried Bence, Ismerem én Holstein 
u r a t . . . 

HOLSTEIN: Igen? 
SZIGFRIED: Hogyne kérem t Holstein 

úrnál vásárolunk ml is. A feleségemnek könyve 
is van. 

HOLSTEIN : Nagyon örvendek ! Ideges va-
gyok egy kicsit, hogy mért hivattak ? . . , 
Talán valami baj van? . , . 

SZIGFRIED: Engedehnet kérek, Holstein 
úr, mellik Holstein gyereknek az édesapja, mert 
ide vagy öt Holstein is j á r . . . 

HOLSTEIN: Nem öt, hanem hat J De az 
mind az enyém ! Mit csináltak ezek nekem 
i t t ? . . . 

SZIGFRIED: Hát kérem szépen, ha nem 
teccik az igazgató úr előtt említeni. 

HOLSTEIN: Nem, nem, mondja már ked-
ves . . . izé . . . 

SZIGFRIED : Szigfried vagyok. 
HOLSTEIN: Mondja már Szigfried úr, mi 

történt? ! 
SZIGFRIED : Hát kérem. Az egyik gyerekkel 

baj van. 
HOLSTEIN: Csak az egyikkel? Hál' Isten-

nek ! És melyikkel? 
SZIGFRIED : Azt nem tudom, de az egyikkel 

igen nagy baj lehet ! 
HOLSTEIN : Te jó Isten ! . . . Micsoda? ! 
SZIGFRIED : Teg nap éjjel elcsípte őtet az 

igazgató úr . . . 
HOLSTEIN : Hogy, hogy elcsípte? 
SZIGFRIED: Hát megfogta. 
HOLSTEIN : Hol? ! 
SZIGFRIED : A Riviérában ! 
HOLSTEIN (zsebkendővel törli q homlokát): 

Nahát ! . . . És melyik volt ott? I 
SZIGFRIED : Azt nem tudom. 
HOLSTEIN : A kávéházban? 

SZIGFRIED: Dehogy a kávéházban. A 
szállodában, az ablakon át ugrott ki az igazgató 
úr e l ő l . . . 

HOLSTEIN (kétségbeesetten morfondíroz): Me-
lyik lehetett az? 1 A Pista még csak tizenegy 
éve», a Rezső tizenhárom, a Fülöp tizennégy l 
A Fülöptől fölfelé valamelyik I 

SZIGFRIED: Hát ezért hivatták be a 
Holstein u r a t . . . 

HOLSTEIN: N a h á t ! . . . melyik lehetett 
az? ! Talán a P a l i ? , . . Arra már a múltkor 
panaszkodott a cseléd. . . vagy az Ákos? . , , 
Az mindig nagyon nézi nekem a Rózát az 
üzletben ! . , . Ezek a gyerekek, ezek a gyere-
kek ! . . . Nem elég gondja van az embernek, 
házbér, adó, még errels nekem van gondom ! . , . 
És mikor történt? 

SZIGFRIED : Tegnap éjjel ! 
HOLSTEIN : Ne beszéljen ! . . . Hát az 

igazgató úr ís oda jár, hogy találkoztak? I 
SZIGFRIED: Dehogy kérem! Az igazgató 

úr ellenőrzés végett ment oda ! (Kívül csengetés 
— tlz perc.) 

HOLSTEIN: Megáll az eszem! Csak tud-
nám, melyik volt az . . . 

PONGRÁTZ (balról fön, hóna alatt osziályzó-
könyj). 

HOLSTEIN : Alázatos szolgája, igazgató 

PONGRÁTZ: Jónapot ! — Holstein Úr — 
— nemde? 

HOLSTEIN : Iizenls kérem. 
PONGRÁTZ : Majd kéretni fogom, (Kimegy 

fobbra, Szigfried utána megy,) 
HOLSTEIN: Melyik lehetett a z ? . . , talán 

a Lajos? . . . Azt nem hiszem, elvégre az a leg-
idősebb, az csak nem csinál ilyesmiket ! . . . 
Szép kilátásaim vannak . . . jövő vasárnap már 
mind a hatot ott fogom ta lá ln i . . . (Egy szem-
pillantásnyi szünet után.) Már oda sem mehetek 
nyugodtan. 

SZIGFRIED (jobbról jön): Holstein urat 
kéreti az igazgató ú r , . . 

HOLSTEIN : Igen . . . jövök kérem . . . 
(Jobbra kisiet.) 

(A színpad lesötétül.) 
V. KtP 

(Színpad; Az igazgató szobája, Egyszerű, tiszta, 
világos. Balra ajtó a folyosóról, jobbra íróasztal 
székkel, e mögött az ablak, kilátással a gimnázium 
kertjére. A falon néhány metszet, Széchenyi, 
Kossuth és Horthy Miklós képe. Az íróasztal 
mellett még egy szék. Az igazgató az íróasztalnál ül. 
vele szemben Holstein úr. Az ajtón kopognak.) 

PONGRÁTZ : Lehet ! 
(Niillik az ajtó és megjelenik a Holstein nyerek.) 

PONGRÁTZ : Jöjjön be ! 
IFJ. HOLSTEIN (bejön. Zavarában nyitva 

felejti az ajtót), 
PONGRÁTZ : Csukja be az ajtót ! . . . 
IFJ. HOLSTEIN : I . . . Igenis. (Becsukja. 

Beljebb jön, nem mer az arjára nézni, úgy 
köszön.) Kezitcsókolom. 
gm mm WM Mk ( Q A R A I É V A ) 
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ID. HOLSTEIN (halkan): Richtig a Lajos!... 
Na sz?rviuz I. f . 

PONGRÁTZ : Holstein Lajos ! ön a fegyelmi 
szabálvzatot a legsúlyosabban megsértette ! 
Nem csak. hogy olyan helyen találtam Önre, 
ahová a diákoknak szigorúan tiltva van járni, 
nem elég, hogy a város legaljasabb helyén, egy 
bűntanyán találtam önre. éppen önre. akiről 
pedig mindig a legjobbut feltételeztem, de amit 
még utána elkövetett, Holstein, az megbocsát-
hatatlan J. • . 

IFJ. HOLSTEIN: Kérném széperj igaz-
gató ú r . . 

PONGRÁTZ : Holstein J Az egyenesen meg-
bocsáthatatlan ! , . . 

IFJ. HOLSTEIN: Kérném szépen igazgató 
úr. én nem csináltam semmit. . . 

PONGRÁTZ : ön nem csinált semmit? ! 
(Az öreghez,) Na, Holstein úr, mit szól ebhez a 
példátlan vakmerőséghez? ! 

ID. HOLSTEIN (kétségbeesve): Ta}án zavarba 
van a gyerek •. . COdasúgja a fiának.) Ne 
hazudj ilyen hülyén, jnei-t két olyan pofont 
kapsz, hogy kiugrik a szemed ! . , . 

PONGRÁTZ: Mi az, hogy nem csinált 
semmit? ! 

IFJ. HOLSTEIN (nem tudja, hogy fejezze ki 
magát): H á t , . . hogy . . . éppen tetszett jönni... 
mielőt t . . . 

PONGRÁTZ : Szóval, maga nem csinált 
semmit? I 

IFJ. HOLSTEIN : Nem ! Én ártatlan vagyok! 
PONGRÁTZ (konsternálva): Micsoda? Maga 

ártatlannak tartja magát? ! 
IFJ. HOLSTEIN (kétségbeesetten): Igen. Hát 

én csak tudom, igazgató úr kérem. 
PONGRÁTZ : Óriási ! Hallja ezt Holstein 

úr? ! ő megáUapitja sajátmagáról, hogy 
ártatlan !, . . 

IFJ. HOLSTEIN: Kérem szépen igazgató 
úr, tessék engem megvizsgáltatni... (Sírva.) 
Itt vagvok. Lehet kérem . . . 

PONGRÁTZ : Mit vizsgáltassak kérem? ! 
Hát én láttam magát a Riviérában, a Boldizsár 
tanár úr meg találkozott magával a Főtéren I 

IFJ. HOLSTEIN : Azt én nem Is tagadom. 
PONGRÁTZ: Hát akkor mért mondja, hogy 

á r t a t l a n ? ! (Az aszal ra csap.) 
IFJ. HOLSTEIN (siroa): Mert én nem csi-

náltam semmit. Én még ártatlan vagyok. 
ID. HOLSTEIN (az igazgatóhoz): Tudni-

illik . . . úgy é r t i . . . hogy még gyermek . . . 
PONGRÁTZ (most érti): Ugyan kérem . . . 

az engem nem érdekel ! . . . Nem erről van 
szó !• A Riviérában volt ! Volt vagy nem volt? ! 

1JF. HOLSTEIN: Voltam. 
PONGRÁTZ : Na kérem ! Utána pedig bot-

rányt okozott a nyilt utcán ! Tudja ön, hogy 
ha az ügyet tapári iljés elé terjesztem, erkölcs-
telen magaviseletéért és a botrányos utcai 
viselkedéséért önt kicsaphatják? 

IFJ. HOLSTEIN: Tudom.. . kérem szé-
pen . . , 

Grafológiai szelvény 
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kor és nem megadásával, megcímzett és fel!})-
b é l y e g z e t t válaszborítékkal és 0 0 t l i l é r r e ) 
(bélyegben is lehet, külföldről megfelelő számú 
Coupon réponse International) szerkesztőségünkbe 
(Erzsébet-körűt 7.) „ G r a f o l ó g i a " jelzéssel el-
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levélben ad analízist-

PONGRÁTZ ; csak ezt akartam kérdezni I 
Elmehet 1 

IFJ. HOLSTEIN: Igenis. (Kiszédeleg és 
becsukja az ajtói.) 

(Szünet.) 
PONGRÁTZ : Miután a fiúval szemben nyolc 

esztendő alatt nem merült fel semmi kifogásunk 
és úgy a magaviseletével, mint tanulmányi elő-
menetelével mindig meg voltunk elégedve, én 
remélem, hogy a tanári konferencia csupán 
dorgálásra — és nem az intézetből való eltávo-
lításra fogja ítélni ! De meggyőződésem, hogy 
a fiú valami rossz befolyás alá került, tessék 
otthon szigorúbban tartani és jobban ellen-
őrizni ! 

ID. HOLSTEIN: Hogyne kérem szépen. 
Okve tlenül ! Még ma előveszem őtet ! . . . kap 
tőlem egy olyan ellenőrzést, hogy megemle-
geti ! 

PONGRÁTZ : Volt szerencsém, Holstein úr J 
(Kezét nyújtja.) 

ID. HOLSTEIN : Alázatos szolgája Igazgató 
ú r . . . (Kezeifog az igazgatóval, indul, az ajtóból 
visszafordul) Bocsánatot kérek , . . 

PONGRÁTZ : Mi tetszik? 
ID. HOLSTEIN : Csak azt akarom mondani... 

ha a fiíi azt mondja, hogy ár ta t lan. . . azt én 
garantálom , , . 

PONGRÁTZ (idegesen): Kérem, az nem tar-
tozik rám ! 

ID. HOLSTEIN: Csak mondom. Alázatos 
szolgája. , 

PONGRÁTZ (megszokásból): Csukja be az 
ajtót. 

ID. H O L S T E I N : Igenis kérem l . . . (Ki-
megy becsukja az ajtót.) 

PONGRÁTZ (csönget). 
SZIGFRIED (bejön): Tessék parancsolni. 
PONGRÁTZ : Wass Pétert ! 
SZIGFRIED : Igenis ! (Kimegy.) 

(Kis szünet. Kopogtatnak.) 
PONGRÁTZ: Lehet! 
WASS (bejön). 
PONGRÁTZ; Csukja be az ajtót! (fel 

sem néz az irataiból, úgy beszél,) Wass Péter! 
ön Ismét fegyelmi vétséget követett el ! Első 
ízben elnéző voltam önnel szemben és felszólí-
tottam, hogy önként maradion ki az iskolából 
mert a súlyos és minősíthetetlen vétségért, 
amit velem szemben elkövetett, a ma déli 
tanári ülés valószínűleg el fogja csapni az Inté-
zet kötelékébői ! (Most felnéz a fiúra.) Édes-
anyjának is Írtam egy levelet. Elküldte? 

WASS: Elküldtem. 
PONGRÁTZ ; Még nem kaptam rá választ, 

(Csönd.) Kimarad? 
WASS : Én . . . kérem szépen . , , 
PONGRÁTZ: Röviden kérem! Kimarad, 

vagy bevárja a konferencia határozatát? 
(Csönd.) Nos? 

WASS : Bevárom, kérem, 
PONGRÁTZ : Ahogy gondolja ! (Kis csönd.) 

Hol járt tegnap éjjel? 
WASS : A pályaudvaron voltam . . • 
PONGRÁTZ : Ugy gondolja, hogy a vasúti 

étteremben? 
WASS: Igen. . . ott i s . . . 
PONGRÁTZ : És hogy merészelt oda 

menni? ! 
WASS : A nővéremet vártam. 
PONGRÁTZ (konsternálva a* óriási hazug-

ságtól) : Kit kérem? ! 
WASS : A nővéremet. Mert azt táviratozta, 

hogy éjszaka érkezik . . . é« várjam ő t . , . 
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PONGRÁTZ: Ne beszéljen I . . . Úgy? . . . 
A nővére? . . . Éjszaka? . . , Honnan? . . . 

WASS: Hazulról... Kassáról... 
PONGRÁTZ : Ne beszéljen ! . . . És megér-

kezett? . . . 
WASS: Megérkezett. 
PONGRÁTZ : A nővére? 
WASS : A nővérem. 
PONGRÁTZ : Ide? 1 
WASS : Ide 1 
PONGRÁTZ : És Itt van? 1 
WASS : Itt van. 

(Kis csönd.) 
PONGRÁTZ: Kéretem. 
WASS: Igenis... (Indul.) 
PONGRÁTZ: Maga maradjon kint, amíg 

blvatom. 
WASS: Igenis. (Kimegy.) 

(Kis szünet. Kopogtatnak.) 
PONGRÁTZ: Tessék! 
MÁRIA (belép. Alig ismerni rá. Egyszerű és 

finom, mert nincs rajta festék. Sápadt és komoly.) 
Jóreggelt kívánok I 

PONGRÁTZ: Jóreggelt kívánok!. . . (Fel-
áll.) Tessék beljebb . . . 

MÁRIA : Köszönöm szépen. (Bejön.) 
PONGRÁTZ (megbiccenti a fejét): Doktor 

Pongrátz. 
MÁRIA : Nagyon örvendek. 
PONGRÁTZ : Tessék helyet foglalni. 
MÁRIA : Köszönöm szépen. (Leül.) 

(Kis szünet.) 
PONGRÁTZ : Hát kérem. (Megint kis szü-

net.) Nagyon helyesnek tartom, hogy szemé-
lyesen méltóztatott eljönni.. . 

MÁRIA : Hogyne, igazgató úr . . . 
PONGRÁTZ : így személyesen Is módomban 

van közölni, hogy véleményem szerint a leg-
helyesebb volna, ha a fiú kimaradna az isko-
lából 

MÁRIA : De miért maradjon ki, igazgató úr 
kérem? 

PONGRÁTZ : Mert valószínűnek, sőt, majd-
nem bizonyosnak tartora, hogy a ma déli tanári 
ülés, amely elsősorban Wass Péter fegyelmi ügye 
miatt ül össze, a fiút kizárásra fogja ítélni 1 
(Kis szünet.) Ha pedig ez megtörténik, — mint 
ahogy ismétlem — bizonyos, hogy meg is fog 
történni, a fiú állami iskolában soha többé 
nem tehet érettségit. (Csönd.) 

MÁRIA (halkan, még kicsit bizonytalanul) : 
És mit követett el a Péter, igazgató úr kérem? 

PONGRÁTZ : Hogy mit? ! Inkább úgy mél-
tóztassék kérdezni, hogy miket követett el? ! 
Wass Péter magaviselete egyenesen tűrhetet-
len ! Sőt, a viselkedése odáig fajult, hogy n 
gimnázium igazgatóját, engem, saját szemé-
lyemben is súlyosan megsértett ! , . . 

MÁRIA : És nem kért bocsánatot? 
PONGRÁTZ: Dehogynem, kérem, bocsá-

natot azt kért, de ezzel az ügy még nincs 
elintézve !. . . 

MÁRIA : Borzasztó ! Hát annyira megbán-
totta igazgató urat? 

PONGRÁTZ: Annyiraj 
MÁRIA: Szörnvű . . . 
PONGRÁTZ : Igen kérem ! Szörnyű ! Ez a 

helyes kifejezés ! Szörnyű, hogy egy ifjúban, 
egy diákban ennyi rosszindulat és ennyi fele-
lőtlenség legyen !. . . 

MÁRIA (halkan, szinte kérőén) : Nem . . . én 
azt hiszem, igazgató úr t éved . . . rosszindulat 
az nincs benne . . . 

PONGRÁTZ : Dehogy tévedek kérem ! Sût 1 
Éppen irányomban, tanárja és igazgatója iránt 
érzi a legtöbb rosszindulatot I . . . 

MÁRIA (csöndesen, melegen) : Igazgató úr 
egt y. biztosan téved . . . nem érez ő több rossz-
indt.latot ön iránt, mint önnek akármelyik 
más d iák ja . . . 

i JNGRÁTZ (meglepetten) : Hogy tetszik 
ezt gondolni?! 

MÁRIA : Ügy kérem, hogy sajnos, majdnem 
minden diák azt hiwí a tanárjáról, hogy az 
neki ellensége. 

PONGRÁTZ : No igen kérem, ebben, sajnos, 
van némi igazság... 

MARIA : Úgy-e? Tetszik látni ! 
PONGRÁTZ: De »jnajdnem minden diák*, 

ez túlzás ! 
MÁRIA: Csak annyira túlzás, mint ahogy 

igazgató úr is túlzottnak látja a Péter rossz-
indulatát . . . 

PONGRÁTZ (nagyképűen) : De engedje 
meg asszonyom . . . azaz hogy bocsánat, nem 
tudom, szólithatom-e így? . . . 

MÁRIA : Hogyne. Lehet kérem. 
PONGRÁTZ : Köszönöm... Már engedje 

meg kérem, én csak különbséget tudok tenni 
diák és diák között? ! 

MÁRIA : Azt nem hiszem ! 
PONGRÁTZ: Tessék? K 
MÁRIA (mosolyogva) : Én meg vagyok győ-

ződve, hogy igazgató úr nem tesz különbséget, 
hanem valamennyi diákját egyformán szereti, 

PONGRÁTZ (pillanatnyi szünet után): Ez 
természetes kérem. 

MÁRIA : Nem természetes, igazgató úr 
kérem. Sajnos, nem mindegyik tanár szereti 
egyformán a diákjait. 

PONGRÁTZ : Kérem asszonyom, erről cél-
talannak látom a vitát. Talán ehhez én mégis 
jobban értek. Én pedagógus vagyok. 

MÁRIA (mosolyogva, szerényen) : Én meg nő ! 
PONGRÁTZ (nagyképűen) : A szeretet nekem 

hivatásom. 
MÁRIA: Nekem nem? (Kérdezi — nem 

mondja.) 
PONGRÁTZ: Bocsánatot kérek, nagyságos 

asszonyom, de nincs szükségem arra, hogy 
engem tanári hivatásom kötelességeire bárki is 
figyelmeztessen I 

MÁRIA: Isten Őrizz, igazgató úr félre-
értett . 

PONGRÁTZ : Harminc esztendős tanári mű-
ködésem alatt nyilván megtanultam, hogyan 
kell diákokat nevelni 1 . . . 

MÁRIA : Dehogy tanulta meg, igazgató úr... 
PONGRÁTZ: Tessék?! 
MÁRIA (mosolyogva a szívére mutat) : Az 

innen jön kérem, Az igazgató úr sohse tanulta, 
Az igazgató úrból . . . Innen jön . . . 

PONGRÁTZ (kicsit idegesen) : Méltóztassék 
a tárgyra térni J Azt ajánlottam kérem, hogy 
a fiú maradjon ki az iskolából. Mi a véleménye, 
nagyságos asszonyom? 

MÁRIA (csöndesen) : Nincs véleményem, 
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gazgató úr. £n azért Jöttem, bogy bocsánatot 
kérjek öntől azért a meggondolatlanságért, 
amit egy gyerek ön éljen elkövetett, Nem tu-
dom, hogy önök hogy akarnak határozni a 
tanári ülésen egy gyereknek a sorsa, talán az 
egész eljövendő élete fölött, ebbe nem Is szól-
hatok bele . . . hát nem lehet véleményem . . . 
én csak kérni jöttem. Szeretettel. Alázattal. 
Az ön jó szívéhez. 

PONGRÁTZ : Jiérem asszonyom . . , tudja 
ön, hogy mit követett el ez a fiú? t 

MÁRIA: Akármit Igazgató úr, meg kell 
neki bocsátani. 

PONGRÁTZ: Névtelen levelet küldött! 
MÁRIA : Tudom. 
PONGRÁTZ: És tudja, kivel Jratta? I És 

tudja, hol Jratta? | 
MÁRIA: fíiszen az talán már rçtfndegy. 

Elég bűn, hogy Jratta . . , 
PONGRÁTZ : Az sem mindegy kérem1 

A város legutolsó helyén, egy közönséges,, • 
csak jóízlésem tiltja, hogy kimondjam ön előtt, 
micsoda nőszeméllyel íratott nekem t — tanár-

Íának és igazgatójának — névtelen levelet ! 
Sz megbocsáthatatlan ! 
MÁRIA: Ez megbocsátható! Ez nem bűn 

kérem, ez gyerekes szamárság,. , 
PONGRÁTZ (energikusan, az asztalt verve): 

Ragaszkodom kérem, hogy Wass Péter el-
táyojittassék az intézet kötelékéből ! Ezzel tar-
tozom a magam reputációjának és a vezeté-
semre bízott intézet jó hírnevének ! Az állá-
somat kötöm hozzá ! Követelem, mint fejelő» 
pedagógus ! Nem tűröm, hogy továbbra is meg-
fertőzze jóravaló diáktársait ! Nna kérem ! ! 

MÁRIA (mini akibe kést vágtak, úgy csapta 
meg a szó): Megfertőzni kérem a jóravalókat? !.,. 
Hát igazgató úr úgy vigyáz azokra, hogy ezt 
most megöli? ! Olyap jó szíve van? I Ügy félti 
a többit? ! Kinek tartozik ön egy emberi sors-
sal? ! Kinek felelős ön, hogy így mer ítélni egy 
diákja fölött? ! Ki adta meg önnek azt a tisz-
tességet, hogy itt most eldöntse, mennyit ér 
egy ember? ! Melyik jóravaló és melyik sze-
métre? ! És ha tíz év múlva ide állná kérem 
megkérdezni öntől, hogy miért is szenved, 
igazgató úr, majd éppen ilyen büszkén és hide-
gen, mint most, így a mellét verve megokolja 
neki? ! Hogy erkölcsből tette? ! Igazgató úr ! 
Hogy ha ön tudná, mi az, szenvedni, egyetlen 
rossz percért mérhetetlen hosszú kálváriát 
járni, most megbocsát ana ! Igazgató úr, ön 
nem tudja, mi az, ha valakit egyszer elítélnek 
ké rem. . . azt soha nem lehet már tisztára 
mosni ! Igazgató ú r . . . én ismertem valaki t . , , 
aki egyszer szegény nagyon kicsit bo t lo t t . , . 
és Ilyen hidegen, mint maga akarja, r • neki 
sem nézték el! ilyen pici rosszért megalázták 
csúnyán , . , szívtejenül kérem. (Folynak végig 
az arcán a könnyei.) És ment a világba . . . hor-
dozni az á t k á t . . . m egyetlen b ű n é t , . , város-
ról városra . , . utcából-iitcába j , , . ön nagyon 
szerencsés, mert pagyon tisztességes ! Sohse 
csinált rosszaj;,., ezért, én megértem . , . most 
nehezére esik Rábocsátani. De hjgyje el 
kérem, nem mindig hitvány az, aki bűnbe 
esik • • . néha szerencsétlen ! , . , Erre a fiúra 
odahaza várnak, önnek csak rossz diák, az 
édesanyjának egyetlen fia, Ezt az egy 
kis v é t k é t . . . ha neki nem tudná . • « bocsássa 
meg n e k e m . , . alázattal kérem. Megköszö-
nöm szépen. (Kis csönd.) Jaj , úgy fáj a szí-
vem . . . kérek egy kis vizet , . , 

PONGRÁTZ (vizel tölt ai Íróasztalon lévő 
üvegből): Méltóztassék,., ké rem. . , 

no 

MÁRIA (iszik). 
(Csönd,) 

PONGRÁTZ (csönget). 
SZIGFRIED (bejön): Tessék parancsolni. 
PONGRÁTZ : Küldje be Wass Pétert. 
SZIGFRIED: Igenis kérem. (Kimegy.) 

(Szünet, csönd, kopogtatnak,) 
PONGRÁTZ : Tessék. 
WASS (belön), 
PONGRÁTZ: Jöjjön be és csukja be az 

ajtót ! 
WASS : Becsuktam kérem. 
PONGRÁTZ (igen nagy szünet. A szemüvegéi 

törli. Aztán feláll. Oda megy Péterhez, megáll, 
a szemébe néz, egyet, kettőt krákog és csöndesen 
mondja): Jegyezze meg magának, hogy az egy 
szamárság, ha egy diák azt hiszi, hogy az a 
tanár rosszat akar. Az a tanár nem ellenség. 
Az a tanár jóbarát. És az ember a jóbarátját 
szereti, becsüli, tiszteli és nem irat nek i , . . de 
ezt most már hagyjuk ! . . . 

MÁRIA (csöndesen, mosolyogva): Köszönöm 
szépen, igazgató úr. 

PONGRÁTZ. (zavartan); Kérem szépen , , , 
(Kis szünet,) És végül jegyezze meg magának, 
hogy abban a pocsolyában, abban a fertőben, 
ahová nem egyszer elment dorbézolni, ott csak 
elpusztulhatnak az emberek ! Ott el kell zülleni 
mindenkinek kivétel nélkül! Kávéház, resti, 
Riviera, Déri-utca,, . ezek a helyek nem tisz-
tességes embernek valók !,., Igaz asszonyom? 

MÁRIA (halkan): De milyen Igaz, igazgató 

PONGRÁTZ: Köszönöm, hogy egy véle-
ményen van velem. 

MÁRIA : Dehogy. . . én köszönöm, hogy 
Igazgató úr,így vigyáz a tanítványaira, 

PONGRÁTZ : Tessék itt van a ló példa maga 
előtt 1 (Kis szünet.) A testvéréről vegyen 
példát ! 

MÁRIA : Köszönöm igazgató úr. 
PONGRÁTZ: Na, most menjen az osztá-

lyába . . , 
WASS ; Ï . . , Igenis. . . nagyon szépen . . , 

köszönöm, Viszontlátásra Mária . . , 
MÁRIA : Viszontlátásra Péter. 
PONGRÁTZ (Péterhez): Ejnye Wass, én a 

maga helyében így köszönné« a nővéremnek? 
Kezét csókolom, 

WASS (Máriára- néz és végtelen hálával 
mondja): Kezitcsókolom. r . Már ia . , . (Szinte 
kiszédül) , 

PONGRÁTZ: Csukja be az a j tó t ! 
WASS (ijedten visszajön): Igenis ! (Megint 

kimegy és becsukja az ajtót,) 
MÁRIA (feláll): Kérem, igazgató úr, én 

most nem Is tudom, hogyan köszönjem meg az 
ön jóságát . . , ön nem tudja, hogy mit tett ma 
velem . , . és ezzej a szegény, megtévedt gye-
f i c k ó i « » f 

PONGRÁTZ : Semmi különöset asszonyom ! 
Nekem ez a hivatásom ! (Feszesen mosolyog,) 
önnek tanárnőnek kellett volna lenn i . , , az az 
érzésem, hogy jó pedagógus lett volna önből , , , 

MÁRIA: • Igen , . , valamikor magam is 
tanárnő szerettem volna lenn i . . . de aztán , . , 
(Fgy pillanatnyi csend,) Isten önnel, igazgató 
ú r . . . (Félénken nyújtja a kezét.) 

PONGRÁTZ î Magamat ajánlom. (Kezet 
akar csókolni.) 

MÁRIA (ijedten visszahúzza a kezét): De 
kérem szépen, , , nem vagyok én olyan ö reg . . , 

PONGRÁTZ (mosolyogva bókol): És mégis 
minden tiszteletet megérdemel. 

MÁRIA J Köszönöm, Igazgató úr, (Indul.) 



PONGRÁTZ : Legyen szive« áz ajtót ké-
rem . . . 

MÁRIA (visszafordul, mosolyogva): Hogyne.,, 
becsukom kérem . . . 

(Függöny.) 

VU Kftl» 
(A vasúti állomáson, este. Középen gázlámpa. 
Balra a színfalak mögött futnak a sínpárok, 
Sötét van, csak a gázlámpa világit. A színpad 
üres. Odakint a felzóharang kongat, jelzi, hogu 
néhány perc múlva Itt a vonat. Kis csönd, 
Aztán egyszerre főnnek, fobbról a vasutas, baltól 

Mária.) 
MÁRIA (ideges, izgatott, kis utazótáskáját 

szorongatja) : Jóestét 1 . . . 
VASUTAS (bakierlámpáfát babrálja, mcj-

gyn ft Ja) : Jóestét. 
MÁRIA: Mikor ét be kérem a pesti gyors? 
VASUTAS : Ha időre gyün, két perc. 
MÁRIA: Nem késik? 
VASUTAS: Ha időre gyüh, nem késik. 

(Balra kimegy.) 
JANI (jobbról jön, kocsit tol, amin élelmi-

szerék vannak, sonkászsemlye, gyümölcs, ásvány-
viz, újságok) : Áád . . . csókolom a kezeit, 
kisztihand 1. . . 

MÁRIA: Jóestét, Jani i . . . 
JANI : Méltóztatik utazni? A pesti gyorssal? 
MARIA : Igen . . , utazom tovább . , . 
JANI: Én Is azt várom. Hátha csinálunk 

valami üzletet. (Nevet.) Nahát kérem szépen, 
a Pongrátz igazgató úr tegnap é j je l . . , mikor 

suvunuiu De nein egy reave fí 
(Röhlig.i Hogyne. kivilág 

a drága, finom dolgot kiabál, 

iRIA : Micsoda? 
JANI: Példának okáért egy rózsaszínű 

selyem bugyogó? 
MÁRIA : De igen I . . . 
JANI (röhög) : Tudniillik a Pongrátz igaz-

gató úr megtalálta és el akarta vinni és ide 
adta nekem becsomagolni és én a bugyi helyett 
direkte a hangeriimet csavartam be neki egy 
darab újságpapirosbal 
Majd hagyom hekl azt 
elvinni I . . , 

MÁRIA (nevet) : És hol van? 
JANI (diszkréten) : Rajtam. (Mentegeti ma-

gát.) Tudniillik nem gondoltam, hogy találko-
zom még nagysáddal és alkalmam lesz vissza, 
a d n i . . . 

MÁRIA (nevet): Nem baj, Jani, magának 
ndom t . . . 

JANI : Kisztihand, köszönöm szépen. Direkte 
remek viselet, kérem. Egy passzió kérem hor-
dani. Nem tetszik valamit at Útra vinni? 

MÁRIA : Nem kérek semmit, 
JANI : Sonkászsemlét, eredeti zserbó migno-

nokat, vagy valami jó olvasni valót? i Török-
világ Magyarországon, eredeti Jókai, kérem. 
Eredeti kiadás. 

MÁRIA: Tudja mit vinnék magammal 
szívesen, Jani bácsi? Egy jő bablevest, olvant, 
mint a tegnapi v o l t , . . 

JANI: Kisztihand, ha én ezt tudom, csi-
náltam volna pár üveg bablevest ! . . . Csókolom 
a kezeket, kellemes utazást kívánok 1 . . . 

MÁRIA : Isten vele Jani bácsi i . . . (Jani 
kimegy balfelé a kocsijával.) 

PÉTER (jobbról beront, látszik, hogy rohant, 
U^ztháU na^/ort izgatott) t Mátta I . . . 

PÉTER :- P(alig '/ud beszélni, úgy rohant): 
Micsoda ddlog ez? 

MÁRIA : Hogy kerül Ide? I 
PÉTER : A szállodában kerestein, ott mond-

ták, hogy kijött az állomásra 1 . . . Meglógott 
előlem ! , . . 

MÁRIA: Meg! 
PÉTER : Ez nem volt szép t El akar utazni? 
MARIA : Elutazom» Péter, 
PÉTER : t>e én nem engedem l . . . 
MARIA : Akkor is elmegyek.., 
PÉTER ! Azt Ígérte, marad ! Becsapott ! 
MARIA i Biíony, be i 
PÉTER : Ez nem korrekt magától ! . . . 
MÁRIA (mosolyogva) : Nem is mondtam, 

hogy az. Tőlem ne várjon mást. Pont én legyek 
korrekt? 

PÉTER : MáHa . . . szeretem... (Megöleli.) 
MARIA: Én is magát, P é t e r . , . 
PÉTER î Ne mehjen . 
MÁRIA : Dehogyneml Éppen azért megyek. 
PÉTER : Legalább reggelig... csak ma 

éjszakára . , . drága kis Már ia . . . 
MÁRIA : Nem maradok, Péter r 
PÉTER (diákos keserűséggel) : Ügy utál? 
MÁRIA: Ugyan, maga gyerek, hát számit 

az nálam? 
PÉTER (vad elkeseredéssel): Akkor mért 

nem akar épp engem szeretni? I 
MÁRIA : Megmondjam, Péterke? Hát hall-

gasson ide. (Könnyes. halk derűvel.) Hogy 
egyetlen embert tudjak a világban, aki néha 
énrám szeretettel gondol. Hogy emlékezhessek 
én ls valakire tisztán, a szivemmel, akinek nem 
adtam fáradt szerelmemből és mégis szeretett. 
Akitől nem kaptam, amit mindenkitől és nagyon 
síeretem, Maga ezt nem érti. De nekem na-
gyon szép. Ezt a kis emléket megérdemlem, 
Péter, ezt kérem magától én útravalónak. 
(Kívülről hallatszik, hogy befut a gyors. Siste-
regve megáll. Balról fény vetődik a sötét színre a 
' vttáattott vonat ablakaiból. Kivtll a vasutas 

tie 
sem 

kiabál: Beszállás Budapest feli, egy perci). 
PÉTER (vad kétségbeeséssel) : Mária drága... 

dehát legalább Írni szeretnék magának. . . 
hova, írjak? î 4 . . 

MÁRIA i Nem tttdom, P é t e r . . . hol lesfcek 
én Pesten . . . Majd én írok magának . . . 

PÉTER: De hát legalább a nevét . , 
menjen így e l . . . hiszen még a nevét 
t udom. . , 

MÁRIA i J a . . . persze . , . a nevem . . . 
PÉTER : Hogy hívják? ! 
MÁRIA î Mária. 
PÉTER : De milyen? ! 
MARIA : Doktor Kerekes Mária . . . Isten 

vele, Pé te rke! , . . (Balra kisiet, a vonat már 
indul, sípolnak, aftókat csapkodnak, a vonat 
hosszan fiityül, elzakatol... elcsöndesedik ...) 

PÉTER (csak áll és bámul a lány után, aztán 
halkan, huszonegyéves szive mérhetetlen szerelmes 
bánatával mondja) : Doktor Kerekes Mária . . . 
Mária . . . d r ága . . . a ranyos . . . kedves . . . 
jó . . , Mária . . , 

(Lassan összecsukódik a 
FÜGGÖNY) 
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E M B E R K E R T 
Utópia egy felvonásban 

írták: FARAGÓ DEZSŐ GYÖHG-Y és PÁLMAI JENŐ 
A darab előadás! joga kizárólag dr. Marton Sándor színpadi kiadóvállalatától, (Budapest IV., 
Bécsi-utca 1.) szereztaetö meg. Az engedélynélkllli elöadAst sílgorüan blintetl az 1921. éri LIV. t.-c. 

Copyright 1935 by dr. Alexander Matton, Budapest 
SzirttckerUU a PÓDIUM KABARÉBAN a kővetkező 

szereposztásban: 
A konferanszié Bókeffl László 
1. idegen Bálint György 
It. Idegen Keresítesgy Mária 
A vezérigazgató Komlós Vilmo8 
A művésznő Raffay Blanka 

A konferanszié (függöny előtt): Mélyen 
tisztelt Hölgyeim és Uraim! Bizonyára tet-
szik ismerni azt a bizonyos Morus Tamás 
nevű. ambiciózus fiatalembert, aki ptozta 
miiigánszorigalomból a XVI. században meg-
írta az »Utópia« című könyvet, amelyben 
arról van szó, hogy milyen remek volna, 
ha a dolgok nem volnának úgy, ahogy van-
nak, hanem úgy volnának, ahogy nincse-
nek. Mert, ugyebár, nagyszerű, ha valami 
úgy van, ahogy nem lehetséges. Mi itt 
most kissé Morus Tamás nyomdokaiba 
lépőink és bemutatjuk az állatok legszebb 
álwilat, az állatok utópiáját: Az Ember-
kertet,... (El) 

(Amikor a függöny felmegy, a szin a kö-
vetkezőt mutatja: A színpadot teljes szé-
lességben rács keríti be. A rácson ajtó 
és hatalmas zár. A következő felírások:) 

SZÉKESFŐVÁROSI EMBERKERT. 
Az emberek ingerlése és bántalmazása 

tilos! 
A Vezérigazgató. 

(Homo Panamiensis.) 
(A szin üres. Kis szünet után éktelen 

kiabálás hallatszik.) 
Konferanszié (az idegenekhez): Tessék, 

uraim, tessék. Emberkertttnk néhány ér-
dekes példányát fogom Önöknek bemu-
tatni. Èz a vezérigazgató: Homo Pana-
miensis. 

Vezérigazgató hangja: Hagyjon, béké-
ben! Mit akarnak tőlem? 

Vezér: Legalább egy szivart adjanaik! 
Ma miért nem kapokt! Tegnap bedobtak a 
ketrecbe három Brltanikát! Biztos maiga 
szívta e l ! . . , Én szivart akarok! Szivart! 

I. idegen (udvarias mozdulattal benyújt 
a ketrecbe egy szivart): Parancsoljon, ve-
zérem! 

Vezér (végignézi): ön nem tudja, hogy 
ide csak előzetes bejelentés után lehet be-
lépni t 

Konferanszié (Vezért piszkálja a vassal): 
Jónás, ne légy szemtelen! 

II. idegen: Tessék mondani, miért olyan 
dtiihös ma a vezérigazgató úri 

Konferanszié: Mert ma tnés nem dolgo-
zott! (Telefonkészüléket tíesz elő.) Nesze. 
Jónás! 

Vezér (átveszi, hanyagul hátradől és a 
vezérigazgató urak megszo)iott modorában 
elnyújtott hangon beleszól a kagylóba): 
Hááálllóóó, itt Jónás vezérigazgató!... 
Konferenciáim volt, sajnos, nem tudtam 
még intézkedni... Hááálllóóó... majd 
megfontolom . . . Háálálllóóó... Állást akar? 

Az úrilány Kiss Manyi 
A politikus Keleti László 
Az Ügynök Szenes Ernő 
A rejtély . Herczeg Jenő 
Az árusitó leány Máral Vali 

Kérem, én nagyon szívesen állok rendel-
kezésére . . . Hogy miikor jö j jön! . . . Hát 
mondjuk . . . hat-hét hónap múlva, de caak 
délelőtt tíz és tizenegy között . . . Oh, ke-
gyelmes uram, te vagy az?! Ahogy paran-
csolod, kérlek alássan. 

Konferanszié: Gyerünk tovább, uraim. 
' (Sötétség.) 

(Amikor újból világos lesz, az előbbi 
jobboldali tábla helyén a következő fel-
írás látható:) 

MŰVÉSZNŐ. 
(Femina Nongratis.) 

Művésznő (már a színen van. Kifestve. 
Testét rókák borítják. Illeg-billeg, hosszú 
szipkából cigarettázik). 

II. idegen (bejön a ko'tiferansziéval és a 
ketrecben lévő rókatömegre mutat): Mond-
ja, mi ezt Rókákat mutat nekem?! 

Konferanszié: Dehogy, kérem! Nem ál-
latkertiben vagyunk, hanem emberkiertben! 
Ez nem róka., hanem — macska! 

I. idegett: És mondja, mit tud? Szintén 
idomitott! 

Konferanszié: Dehogy, kérem! Tessék 
csak pénzt adni neki, majd produkálja ana-

Íát. (Művésznő felé.) Sziám! (Idegenhez.) 
essék csak pénzt adni! 
Művésznő (rácshoz libeg és ormánysze-

rüen kinyújtja a kezét). 
I. idegen (tlzpengőst nyújt át neki). 
Művésznő (a pénzt reliküljébe teszi, ki-

vesz egy pengőt és az állatkerti elefánt 
ismert ormdnyszerű mozdulatával átadja a 
konferansziénak). 

Konferanszié (a pénzért nagy tükröt és 
rúzsos pudriert ad a művésznőnek): Nesze, 
cicus! 

Művésznő (festi magát). 
II. idegen: Tessék csak mondiahi, hogy 

tetszik élni i t t ! 
Művésznő: Gyengén. — de most rmár jobb 

lesz. Szerződést kaptam. 
II. idegen: Hova! 
Művésznő: Filmszínésznő leszek! 

(Sötétség.) 
I(Világos lesz és a felirat a következő:) 

AZ ÚRILÁNY. (Miravulum Nonexista). 
Ürilárty (zenére táncol, szteppel). 
I. idegen (konferansziéval be): Hát ez 

miféle Î 
Konfeamszié: Mutatkozz be, csibém 1 
űrilány (pukkedlizik, selypít): Geilovics 

Dödő vagyok, igen előkelő családból szár-
mazom, az apukám nyugalmazott bank-

j f i n 



De aztán ura lesz magának. Kis szünet 
után bólint: Igen!) 

Beatrix (Izgatott fohászkodással) 
Jézus segíts! (Mátyáshoz bújik) 

Mátyás (nyugtatón) 
A szíved, hogy dobog.. . 

Ej, nyugalom Beatrix! 
Péter 

ikérdőn néz Ziliáról Mátyásra és Beatrixra, 
nem érti hogyan került ide Zilia) 

Mátyás (Péterhez) 
Lám, nem érted? 

Elő valóság, nem kísértet, 
Ez a nemes hölgy, ez az orvosod! 
Azt mondja i smer . . . \Péter bólint) és 

hogy mi bajod van 
Senki se tudja nála jobban. (Péter bólint) 
És tudja azt is, hogy ama 
Nagy némaságnak mi a balzsama . . . 
(Zilidra néz, az mosolyogva bólint. Megint 

Péterhez fordul) 
Beatrix 

Amíg mi itt imádkozunk teérted 
'«V Alid a próbát ! . . . 

Mátyás 
Ügy ahogy ígérted! 

Péter (bólint) 
(Zilia kis elfogódással még közelebb megy 
Péterhez, mialatt Mátyás és Beatrix hátra-

vonul. Beatrix imába mélyed) 
Zilia (halkan) 

Jó hadnagy úr, Agárdi Póter. 
Sárban, csatakban, őszi fagyban 
Váltott lovakkal, nappal-éjjel 
Jöttem feléd, szavad hogy visszaadjam. 

Péter (megrázkódik) 
Zilia (m. f.) 

Banzano püspök úr, Nápoly követje 
Ki nálatok járt küldetésben itt 
Példát mutatni versbe szedte 
Néma leventém, hősi tetteid. 
A könyv hiányos. Jaj , nem tudja ő se, 
Mely szörnyű harcnak voltál büszke hőse, 
Azt én tudom csak. Ajkad zárt ma is. 
Amit fogadtál, hűségesen álltad. 
Füledbe súgomî megnyerted csatádat! 
SzÍYed üdítse gyógyító öröm: 
Szájad pecsétjét én most feltöröm. 
Adott szavad, vitéz Agárdi hadnagy 
Visszaadom. Beszélj! Szabad vagy! 

Péter (keserűen mosolyog, hallgat) 
Zilia (meglepődik) 

Hallgatsz? Nem érted? Másfél éve annak 
Hotrv néma vagy. Mégegyszer ennyi kell 
A három évhez. Én beérem ennyivel. 
Föloldalak. Vedd vissza esküdet. 
Beszélj! Beszélj! (Vár.) 

Péter (hallgat) 
Zilia (most nyugtalan már) 

Süket 
Füled bénítja néma nyelved? 
Nem kell, amit szeszélyem tőled elvett? 
Nem kell a szó? Vagy.. . nem szeretsz már? 

Péter (hallgat) 
(Mátyás és Beatrix fokozódó nyugtalanság-
gal figyelik a*jelenetet. Nem hallják Zilia 
szavait, de látják, hogy nincs hatásuk. 
Mátyás meg akar szólalni, Beatrix könyor-

gőn visszatartja) 
Zilia (fokozódó izgalommal) 

Miért nem beszélsz? 
Pété" rhaVaat) 

Zilia (ijedt, pillantás Mátyás és Beatrix 
felé, aztán ayorsan) 

Hallsratnál oly soká még? 
Magad tovább gyötörnöd balgaság. 
Nem kell. Kegyetlen volt a játék, 

Gonosz a tréfa, vétettem nagyot, 
Kérlek felejtsd el. Ládd, ma itt vagyok, 
Neon az, ki egykor ihetvenkedve lázadt, 
De az, ki csupa bűnbánat, alázat. 
Vesztes vagyok, de mégis diadalmas 
Ha megszólalsz. Ne hordd tovább az átkot! 
Beszélj! Kérlek! Beszélj! Szívedre hallgass! 
Egy szót, csak annyit mondj, bogy: »Meg-

bocsátok!« 
Beszélj! 

Péter (dacosan hallgat) 
Mátyás (fölugrik, Beatrix csillapítja) 

Zilia (rendkívül izgatottan) 
Egy szót. ne többet . . . 

.Péter (a fejét rázza: nem) 
Zilia (m. f.) 

Hiába kérlek? Hallgatsz?. . . Istenem! 
(Rettenetes izgalomban Mátyás és Beatrix 
felé fordul. Péter keresztbefont learral áll, 

keményen, mozdulatlanul) . 
Mátyás (Ziliához fagyosan) 

Régóta várom, hogy csendülni halljam 
Jó hadnagyom szavát. Még most se hallom... 

Zilia zavarodottan) 
Mingy árt u r a m . . . 

Mátyás 
Mókáidat sokalloin, 

Siess ha jót akarsz) 
Beatrix (Ziliához izgatottam) 

Valami baj van? 
Zilia (zavart mosollyal) 

Semmi királyném (Péterhez.) Ügy-e? 
Péter (nem felel) 

Zilia (Beatrixhoz) 
Furcsa lázban. 

Ahogy ott álltam véle szembe.. . 
Megzavarodtam . . . elhibáztam . . . 
A megváltó szó nem jutott eszembe. 
De már tudom1. Beszélni fog ki rá lyom. . . 

Mátyás 
Ha rajtavesztesz a bűbájon . . . 

Zilia 
Egy kis időt. adj . . . 

Mátyás 
Mennyit? 

Zilia (bizonytalanul) 
Türelem kell 

Hozzá. A hadnagy oly régóta néma! 
De mire holnap fölvirrad a regge l . . . 

Mjítyás 
Azt mondottad ma fog beszélni. Még ma 
De néma még! És az idő t e l ik . . . 
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ZIlia íkérleWn) 
îeggelre. . . 

Beatrix (döntő elhatározással) 
Mátyás! Várjunk reggelig! (Ziliához) 

ró volt a horoszkapium! Feleljt 
íézted: a nap, az óra meg a hely 
i a többi kedvez-é a gyógyulásnak! 
Sjfél után, ha jő a másnap 
lásjcént ragyognak már a csillagok, 
<tás a hatásuk . . . 

Zilla (kap a segítségen, nevet) 
Ostoba vagyok! 

íegyallom, erre nem ügyeltem, 
logy is lehettem' oly ügyetlen! 
Ingedd királyom, hogy próbáljam újra, 
"ásutt. Nem itt, komor, hűvös falak 
.jzött, ahol a csillagok se látnak 
e kint, a végtelen nagy ég alatt 
iságosabb ölén a csöndnek és homálynak, 
érlek, könyörgök . . . 

Beatrix (kérlelőn) 
Mátyás! Én királyom . . . 

Mátyás (Péterhez) 
j te a próbát ú.1ra állód! 
Péter (kis habozás után bólint: állom.) 

ZUia (boldog sóhaj) 

Mátyás 
m Jó, legyenl (Ziliához) Királynéd kegye 

véd 
leventém bőkezű. Az éjszaka tiéd. 

Zilia (térdet hajt) 
öszönöm. (Péterhez) Néked is. Éjfélre várj! 
Ster (bólint, meghajol Mátyás és Beatrix 

felé) 
Mátyás (Ziliához) 

» t e . . . te asszony.. . hogyha gyatra 
eményed nem valósul s áltudásod 
»Itörtököt mond, jól vigyázz magadra! 
^e-p-elre ennen sírod ásod. 
>3sap reád Mátyás félelmetes ökle, (Pé-

terre mutat) 
ley ő beszél — vaety t-> elnémulsz örövrp» 
fátatfordít nekik és a királynéval kifelé 
dut. Péter ugyanakkor újabb meghajlás-
l el. Zilia egy pillanatig egyedül marad 

a színen, karjával eltakarja arcát.) 
(Függöny) 5. kép 

tin: Péter szállása Hainburgban. Udvar, 
t.iéken magas széles bástyafal. Annak kő-
pe valami toronyszerű komor épület, 
melynek ablakai négy oldalra néznek. A 
\*>an sötét nagy kapu, alagút szerű átjárás 1ofony alatt. Két toronyablak a közön-

'jdel szemközt, egy nagyobb és fölötte, 
Ira egy kisebb. Két ablak jobbra. A bás-
1. jobbra a szín egész hosszában folyta-
'ik. A fal mentén bokrok és virágok, elől 
ijyon magas oszlopon Mária-szobor, 
Ute mécses pislákol. Valamivel odább 
i, széles kőkávával. A bástya balra is 
'tatódWc, itt azonban a szin elején kez-

i ő széles, kényelmes, hosszú kőlépcső 
I ul hozzá. A baloldali falban néhány ab• 
». A lépcső fölvezet a. toronyba, amely 
Itt kis terrasz van, a lépcső alatt átjárás 
Ira. A szín sötét, csak a torony kis ab-
:a világos és a sötét kapualjból szűrődik 
valami világosság, mintha messze kint 
alagút elején lámpa vagy fáklya vVágt-

ia bele. Csillagos éjjel, később feljön a 
hold is.) 

szín egy pillanatig üres, aztán hangok 
llatszanftk a hátsó kapu felől. Kisvár-

tatva visszajön Beppo Ziliával, Gianettával, 
Monna Meával és Carlottával. Zilia egy-két 
lépéssel a többi előtt; nyomban különválik 
tőlük. Magábamélyedten előremegy, meg-
látja a szobrot és előtte a mécsest, letérdel 
és imádkozik. A többiek jókedvűek, han-

gosak.) 
Beppo (a lámpással világít) 

Csak erre, bátran! 
Carlotta 

Ô szentséges ég, 
Micsoda ország! Micsoda vidéki 

Monna Mea 
Micsoda út (Megáll, fölszisszen) A lábam 

csupa seb. 
Glanetta 

És rajtam ez a vékony kis zekel 
Megvesz az isten hidege. 

Beppo 
Moncalieri, tudjuk melegebb. 
De kánát láttuk inkább, semmi hasznát! 

Monna Mes 
S ez a sötétségi 

Glanetta 
Bástyák! Kapual jak! . . . 

Azt akarod zsivány, hogy belehaljak 
A rémületbe? 

Carlotta 
Itt lakik a gazdád t 

Beppo 
Itt a toronyban. (Magasra emeli a lámpást) 

Látod! 
Carlotta 

Cifra hely! 
Beppo 

Nem éppen tengerparti nyaraló. 
Aféle csöndes embernek való. 
Nagyon elnémult Moncalieri óta. 

Monna Mea 
Gazdád baját mi orvosolni jöttünk, 
Itáliából százezer veszélyek 
Között jóságosan, irgalmasan . . . 

Beppo 
Elég csinos pénz százszor száz aranyi 

Carlotta 
Kell is nekünk! (Zilidra mutat,) Lám 6 

imába mélyedt, 
A föld porába hajlott gyönge térde . . . 
A gazdádért imádkozik. Nr ttod! 

Glanetta 
Te meg gyalázod! Ez a hála érte! 

(Távoli kürtszó.) 
Carlotta 

Jézus! Mi ez! 
Glanetta 

Ijeszt a trombitátok. 
Zilia hallod! (Zilia nem felel) Zilia! 
(A kürtszó megismétlődik. A harmadik 

kürt jel után) 
Monna Mea Belereszket 

A szívom. F.z mi volt! 
Bewpo 

Éjfélt jeleztek 
A kürtök l 

Glanetta 
Zilia! Éjfél! 

Monna Mea 
Itt az órai 

Zllta 
(eszmél, imáját befejezi, föláll. Beppohw 

gőgösen) 
Agárdi hadnagyot éjfélre hívtám 
Én itt vagyok, ö kés ik . . . ! 

Beppo (körülnéz) 
1 



Péter 
(az első kürtszó után elindul a toronyból, 
az ablak elsötétedik, egy kézilámpa imbo-
lyog le a lépcsőn. * A harmadik kürtszóru 

Péter megjelenik) 
Beppo (rámutat) 

ö is itt van. 
Péter (meghajol, előbb Zilia, aztán a nők felé) 
(A három nő is meghajol. Sugdolóznak 

egymás között) 
Carlotta 

Nem változott meg . . . 
Gianetta 
Csak az arca vánnyadf 

Monna Mea 
Kicsit megőszült. 

Gianetta 
Jóval halqványabb! 

(Ziliához) 
Menjünk! 

Monna Mea 
Maradjunk! 

Carlotta 
Úrnőm, hogy kívánod! 

(Zilia nem felel, Pétert nézi, az meg őt) 
Beppo (félrevonja őket) 

Az a parancs, hogy eltűnjünk. Leányok! 
(A baloldali kapura mutat) 

Itt a közelben, egy kis eldugott 
Boros pincében jó helyet tudok. 
Ott könnyű várni! (Int nekik, indul, meg-

áll) Hm! Egyszerre három! . . . 
No majd csak megleszünk! (Fölkapja gitár. 

ját) Segíts gitárom! 
(El a három nővel balra a kapuba) 

(Egy pillanatnyi szünet. Csak nézik egy-
mást. Aztán Zilia körülnéz és a meűköny-

nyebbedés sóhajával siet Péterhez) 
Zllla 

Magunk vagyunk hát, végre szólhatok, 
Senki se lát most csak a csillagok . 
S a hallgatag hold. És senki s§ hall 
Csak ez a bús torony s a bástya-fal. 
Magunk vaaryunk az éjben. Csak mí ketten 
És fönt, fölöttünk, a megmérhetetlen 
Magasban: ö, a mindent tudva látó, 
Mindent megértőn mindent megbocsátó 
Irgalmas Ister* Jól tudom nagyot 
Vétettem isir '«>*». 

j^éter (bólint) 
Zllla (mentegetőzőn) 

Csak asszony vagyok. 
Rászedtem a királyt meg a királynét, 
Hogy így mesr úgy. . . erőm... hatalmam... 
Egy szóm elég, szavad hogy újra halljam... 
Nem volt elég. Jaj . csúnya volt a játék. 
Tudom. Tudom. Megérdemeltem. 
A büntetést, hogy ujkad szóra nem nyílt. 
Jó lecke volt, most verdesem a mellem . . . 

(Vár) 
Péter (hallgat) 

Zilia (unszolón) 
Ketten vagyunk most. Cinkosunk az éj. 
Senki se hallja, szólalj meg! Beszéli! 

Péter (fejét rázza: nem beszélek) 
Zilia (türelmetlenül) 

Sok évre vállalt szenvedéseidnek 
Utolsó, hosszú napia messze még. 
Mégis kivárnád! Esztelen! Minek 
Cipelnéd még tovább az átkot! 
Ha nem szeretsz többé, a némaságod 
Fölös teher már céltalan. Kinek 
Vagy néma, hosryha nem nekem! 

Péter (mosolyog) t 
Zilia (nézi) 

Magadnak. Értem. Megfogadtad. 

És három évig . . . J a j . . . (Eltakarja arcd 
Konok, vad hallgatásod, megriaszt, 
Mit elkövettem, megbűnhődtem azt. 
Jöttem aratni olcso diadalt 
Hogy nagy királyod látva lássa 
Hatalmamat s pompázzak ünnepelten. 
Vak hiúságom tőrbe csa l t . . . 
Győztél levente s a győző kegyetlen! 
Jaj , hogy gyötörsz makacs! Szeretsz-e méj 
Szólj és legelső szóval mondd: szeretlek! 
Mjás már beérné azzal, hogy a szégyen 
Orcámon olthatatlan lánggal égjen . . . 
Neked kevés ez! 

Péter (bólint: igen!) 
Zilia (fokozódó izgalommal) 

Több. . . az életem kell 
A vesztőhely... a iioner bárdja, reggel • 
Átgázolnál egy asszony gyönge testén, 
Te, a levente, te, a jó keresztény! 
Arra tanít hited, hogy megbocsáss. (Szün< 
Bennßd a bosszú ég csak, semmi más! 
Hát jó! Ne mondd azt: megbocsátok, 
Szidalmazz, káromolj, gyalázz! 
Oly szót kçress, mely fá j és megaláz. 
Boldog leszek, mikor szemembe vágod. 
Mert szó. A hangod hallom í i j r a . . . 
Es é lek . . . é lek . . . élek! Halleluja! (Vi 

Péter (nem mozdul) 
Zilia (csüggedten) 

Ó jaj nekem! A hallgatáshoz 
Több az erőd, (mintsem a szóhoz! 
Megmondtad egyszer. Nem felejtem el. 
így mondtad! így! 

Péter (bólint) 
Zilia (keserűen) 

Te is emlékezel! 
Péter (bólint) 

Zilia « 
Te sem felejtesz? Semmit! Soha! Semn 
Sem azt, mi fáj, sem azt, mi enyhít! , 
Neked a távol mindig csak közel! » 

Péter (bólint) 
Zilia (új remény csillan föl benne) 

Akkor a csókom sem1 feledted el! . 
Péter (most először megrendül) 

" Zilia 
A csókomat, melyet bús pillanatban 
Ütravalónak irgalmasan adtam. 
Nagy árat kértem1 érte, szent-iga2. 
De csók volt mégis, éltető vigasz. , 
Zilia csókja! Nem aféle olcsó, 
özvegysoromban e lső . . . és utolsó 
Kelletlen adtam, adnám most örömmel. 
Engedd, hogy adjam! (Egy lépést tesz feÚ 

Jó Agárdi Péter. 
Szájad lezártam vérpiros pecséttel. \ 

Ha látunk csinosát 
elegánsan öltözött hölgyeket, ke 
dezzük csak meg tőlük, ruhájis 
kompléjük, kosztümjük anyai 

minden valószínűség szerint 

Klein Ania 
divatházában vásárolták 

Kiráív-utca 49. (A Teréz temploma 
A jó árukat igénylő, takarékos cs 
Iádok állandó bevásárlási helj 



Ezt a pecsétet csókommal töröm fel. 
{Közelebb megy hozzá) 

Péter (tiltón fölemeli a kezét) 
(Odakint messziről, a pince mélyéből meg-

szólal Beppo gitárja. Kis szünet) 
Zilia (odalép hozzá, nyugodtan, egyszerűen, 

bájosan) 
Nálunk Piemontban régi népszokás 
És megható és kedves szép szokás, 
Hogy azt, akit házunkba hoz az útja 
Csókkal köszöntjük, csókkal kfüldjük útra. 
Jöttem nagy útról. Isten tudja osak, 
Talán hamar kell más nagy útra mennem, 
Ki egyszer akkor megcsókoltalak, 
Agárdi Péter, csókolj meg te engem! (Vár) 

Péter 
(Egy pillanatnyi habozás után odamegy 
hozzá, megcsókolja. De csak az első csók az 
udvariasságé. A második forró már. Magái, 
hoz szorítja Ziliát, harmadszor is meg-

csókolja) 

H C T I K A L A U Z 
Kutyanya ra l t a t á s 

penzió, tanítás, »zobatiszta-
ságra nevelés, t r 1 m m e 1 é 8, 
állatorvosi felügyelet. XI.. 
Bikszádl-út 19. T. 26-85-76. 
Dr. Sashegyl Károly 
Állatorvosi Rendeld ét 
JC^m^Sui 

V., Légrády KAroly-u 3 7 
Telefon : 499-353 

»Divatkutyák«, luxusebek, 
patkányfogók, haszonebek 
megrendelése (válaszfoé-
lyeg). párosítása: Köz-
ponti Állatorvosi Rendelő, 
Jókai-utca 42. TeleLeíon: 

1-245-96. 

Z o n g o r a , 
gramofon, rádió 
legjobb, legolcsóbb 

részletre is, 
R E M É N Y I Ä 
HEGEDŰ ÄS1!! 
TÓTH hangversenyhege:íü-
készíiűraesternél IV.. Kossuth 
Laios-u. 8 József főherceg 

udvari szállítója 

Gramofonok és lemezek 
használtak közismert leg-
olcsóbb szaküzlete: Köz-
ponti Gépraktár. Rákó-
czl-út 80. udvarban. Tánc-
és mfivészlemezek 80 fil-

lértől. Lemezcsere. 

Braun László kárpitos ós 
díszítő műipar! vállalat 
Budapest, V., Szlget-u. 28. 
T-115-133. Olcsón vállal min-
den e szakmába vágó munkát 
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ÁGYNEMŰRE 
FEHÉRNEMŰRE 

ARANYF.GYPT 
f v l l r A szücsszalón. 
W & i n U Városház-u. 6. 
Tel.: 1-806-24. Szőrme-
btindák. Átalakítás. Javítás. MOSTQPPQLAS 5SÄ. 
ruhák, abroszok, szövettel be-
vont bátorok, müvésjrl lâtha-
tailan beszövése. Szakszerű 
kötöttáru lavitás. szemfehze-
dés. Utolérhetetlen ruhafény-
telenltés. „ D R K % * IN « • , 

[ VIII., Baross-utca 41. flzlet 
varrni alaposan 
tanulhat rövid idö 

alatt i P • I I • r szaténban, 
Ferenc-kBrút 2 4 s i á m 

Szabni; 
készen és mér-
ték után jól 

_ v á s á r o l h a t 
Gyöngyi cipőáruházában, 

IX., Üllől-út 59. 

Cipői 
Szemfelszedés 

Ancsánál" Akácfa-u. 61., 
Király-utcánál, gyorsan, ol-
csón, jól. Kötöttáruk alakí-

tása, javítása. 

Bundát űm 
Festés — Alakítás. 
Pollák, Alsó Erdősor 12 
(Divatcsarnoknál) 

CIANOZ! 
S&T Mezey Vacuum 
engedélyes vegyészmérnöki 
vállalat. VI., JÓKal-tér 9. Tel : 
1-130-96. Művészi falradiro-
zás. Szakszerű lakástakarítás. 
Kozmetikai k u r z u s o k , 
laboratóriumi kiképzé» 

G R É 
k o z m e S i k á b a n 
Petőfi S - u . l O PnrUi-u. 3 

Zilia (boldog nevetéssel) 
Látod Î Szeretsz még. Érzem csókodon 
És két karod szorít, mint vasperec. 
Tovább ne büntess háti Mondd, hogy sze-

retsz. 
Ne hangosan mondd. Halkan, suttogón. 
Leheld. Magad se halld. Én halljam, senki 

más . . . 
No, szólj már! Mondd! Beszélj! 

Péter (kijózanodik, elereszti, visszalép) 
Zilia (megrémül) 

Ja j , megszűnt 
a varázs! 

Nem szólsz ? Még most se szóiszí (Csügged-
ten) Erőm lebágyad. 

(A kúthoz megy, kávájához támaszkodik, 
lehajtja fejét, ölébe ereszti, a kezét.) 

Jóságos Isten, mit csináljak 
Mikor a hosszú, néma szenvedés 
Váltságdíjának túlontúl kevés 
Bűnbánatom mély megalázkodása! 
Rimánkodás, csók, semmi sem elég, 
Friss életem kell latba vetni még 
Hogy azt mit elkövettem megbocsássa? 
Vad gőgöm egykor épp így keveselte 
Mit ő kínált. Azt mondtam: többet adj, 
Akkor talán majd megtudom, ki vagy. 
Megtudtam ime. Most tudom. (Péterhez, 

keserűn) Levente, 
Hamar lelankadt ölelő karod. 
Halálra szántál? 

Péter (hallgat) 
Zilia 

Vérem akarod . . .? 
Péter Qiallgat) 

Zilia 
Látni szeretnéd, hogy vesztőhelyen 
Bakó elcsapja fiatal fejem? (Megborzong.) 

Péter (hallgat) 
Zilia (könyörög) 

Szíved is néma, nem csupán az ajkad? 
Állsz csak sötét kaján fekete ördög. . . 
Ne bánts! ' Irgalmazz! Élnem hagyj! Kö-

nyörgök. (Vár) 
Hallgatsz. Tovább is. Nem fog semmi rajtad. 
Nem zeng felém) immár a néma zsoltár, 
Mellyel imádtál. Egy tavasz meg egy tél 
Mult el azóta. (Kçserûn.) Jöttem. Eltiportál. 
És te szerettél? (Legyint.) Sohasem szerettél! 
(Két kezébe temeti arcát, de azért termé-

szetesen látja hoQj/) 
Péter (megrendül és egy lépést tesz feléje) 

Zilia (villámgyorsan mellette terem) 
De most beszélsz! Kedves, gonosz 
Hóhérom, úgy-e most beszélni fogsz? 
Jóvá teszek mindent, mit elkövettem . . . 

(Szaggatottan) 
Az éjszakában . . . egyedül. . . mi ketten . . . 
Édes jutalmat hoz ma ez az éjfél 
Bús életednek, jó Agárdi hadnagy. . . 
Amit álmodtál, vakmerőn reméltél . . . 
Tiéd vagyok ma . . . A tiéd ma nádszál 
Derekam. Ajkam. Selyme szöghajamnak. 
Többet adok mint valaha kívántál. 
Kértél levente asszonyodnak 
És én nevettem zavarod. 
Ma éjszaka csókolni foglak, 
A szeretőd leszek, ha akarod. 
Akarod, úgy-e? Mondd, hogy akarod. 

(Hozzája simul) 
Péter (roppant nagy fölindulással magához 

szorítja) 
Zilia (az ajkát nyújtja neki) 

Csókolj meg! 
Péter (hosszasan csókolja) 



igazgató, az anyukám nyugalmazott bridzs-
bajnoknő, a testvérem, a táncolimpiász 
nyugalmazott •győztese és én ilyUígalmazott 
hajadon vagyoiL Mondja, maga kicsoda? 
Nőtlen? Mennyi fizetése van, mert nekem 
nincs hozományom é* aki ettgem szeret, 
4iz vegyen el pénz nélkül . . . 

I. idegert: libben maradunk! (Kimegy.) 
(Sötétség.) 

(A sötétben ordítozás. A politikus állati 
hangon üvölti Interpellálni akarok!) 

(Világosság. A táblán felírás): 
A POLITIKUS. 
(Megaloponem). 

Konferanszié: Ez a politikus. 
Politikus (extázisban ordít): Választójo-

got! (Belészúmak.) Általános egyenlő tit-
kos szavazást! (Konferanszié pofonüti.) 

Politikus (tovább dühöng): Több köz-
munkát 1 (Pofonütik.) Le az adókkal! 
(Belészúmak.) A kölségvetést nem foga-
dom el! (Pofon.) Éljen a szólásszabadság! 
(Szúrás.) 

II. idegfen (aki felháborodottan nézte 
a Politikus verését): Miért bántják ezt az 
embert!! Feljelentem magukat az ember-
védő egyesületnél! 

Konferanszié (csillapítóan:) Ne, ne tes-
sék izélni! Hieizen ez csak lármázik! Űgy-
sem gondolja komolyan... (Politikushoz.) 
Nesze, Leó! (Zsebébe nyúl, papírdarabot 
vesz elő.) 

Politikus: Mi ez? 
Konferanszié: Egy kis igazgatósági tag-

ság, Leóktám! 
Politikus (tajtékzik): Nem hagyom ma-

gam megvesztegetni. (Zsebrevágja a kine-
vezést.) 

(Sötétség.) 
(Maid ismét világos lesz és á ketrecen a 

következő felírás olvasható:) 
AZ ÜGYNÖK. 

(Pára Vígéciensis). 
Koüfearnszié: Ez az ügynök. 
Ügynök (ketrecében rezignálton kalku-

lál. Gesztusok): Aohtunddreissig und zwei-
undsiebzig . 4. bleibt seehsuadzwanzig... ab 
zefhn Prozent Raba t t . . . bleibt siebzehn«... 
ab 12 Prozent, bleibt . . . (Dühösen.) Nix 
bleibt! (Undorral.) ÉB ebből kell megél-
nem! (Szomorúan hallgat.) 

II. idegfen (bejön ikonferO/nsziéval Egy-
, ideig várakozásteljesen nézi az Ügynököt, 

ez azonban nem csinál semmit, csak le-
mondóan legyintget. Idegen a konferanszié-
hoz): Hű, de unalmas ember! Nem csinál 
semmit? ' 

Konferanszié (vállait von): Szomorú pél-
dlány . . . 

Árusítólény (nézőtéren keresztül a szín-
padra Jön. Kezében hatalmas tálcakosár, 
rajta tányérok ételekkel): Embereledielt tes-
sék! Eembereledelt! 

ügynök (nyála csorog. Odaszalad a rács-
hoz, megrázza, kidugja a fejét, szeme vér-
benforog): Lecsó van? 

Árusitólérty (Idegenhez): Tessék venni A 
Samiunak egy zóna-lecsót! Szépen pitizik! 
(Rábeszélően.) Na, tessék már venni neki! 

Ügynök (vájkál a kékben): Bableves van? 
1. idegen: Hogy eigy lecsó? 
Leány: Pengő! 
ügynök: Hogy a bableves? 
Leány: ötven fillér. 
Ügynök: Pörköl t nokedli vei? 

Leány: ötven fillér. 
Ügynök (Idegenhez): Mennyit reszkíroz? 
I. idegen: Pengőt. 
Ügynök (leányhoz): Akkor adjon egy 

bablevest és valami készpénzt! 
Leány (átadja). * 
I. idegen (fizet). 
Leány (el). 
Konferanszié: Na, de ez nem úgy van, 

Samu! Most produkáld magad! 
Ügynök (Idegenhez): Mondja, uram, van 

önnek vagyona? 
II. idegen: Nincs. 
Ügynök: Van önnek jövedelme? 
II. idegen: Nincs. 
Ügynök : Van önnek állása? 
II. idegen: Nincs. 
Ügynök: Tett ön vagyontalansági esküt? 
II. idegen: Tettem. Kétszer. 
ügynök: Akkor ön nekem minden Ösz-

összegre jó! lAdok önnek részletre: zongorát, 
pianinót, gyűrűt, óraláncot, gramofónt, rá-
diót, autót. 

(Sötétség.) 
(Világosság. A táblán egg kérdőjel), 

f 
(A ketrecben Jóléttől duzzadó férfiú.) 
Koferanszlé: Ez pedig kertünk rejtélye. 
I. idegert : Hogy-fhogy? 
Konferanszié: Tessék Csak tőle személye-

sen megtudakolni. 
I. idegen i(rácshoz lép): Micsoda on, 

uram? 
Rejtély (sejtelmesen): Én egy rejtély va-

gyok. 
I. idegen: De mit csinál? 
Rejtély: A világon semmit! 
I. idegert: Hát akkor mit tud? 
Rejtély: Semmit. 
I. idegeü: Mit tanult? 
Rejtély: Semmit. 
I. idfegert: Mihez ért? 
Rejtély: Semmihez. 
I. idegert: Hát akkor miért van a vi-

lágon? _ 
Rejtély: Mert én egy szakember vaigyok. 
I. idegen: Miből él? 
Rejtély: A bruttóból. 
I. idegen: Nem értem! Ml a foglalko-

zása? Rfejély: Színigazgató vagyok. 
{Sötétség.) 

(Majd ismét világosság. A ketrec üres. A 
táblán nincs felírás.) 

Konferanszié és Idegenek (bejönnek). 
I. idegert (a ketrecre mut át): Ez miért 

üres? 
Konferaszié: Ide egy rendkívül ritka pél-

dányt várunk. 
I. idegert: Uram, nekem volna egy öt-

letem! 
Konferanszié: Még pedig! 
I. idegert: Nézze, barátom, ebben az egész 

emberkertben egyetlen embert sem muta-
tott nekünk. Láttunk vezériigazgatót, mű-
vésznőt, úrilányt, színigazgatót, ügynököt, 
politikust, csak (közönséges embert nem! 

Konferanszié (fölényesen): Az nincs, ké-
rem, de van valami hasonló. 

(Sötétség. A ketrecben kitömött gorilla.) 
I. idegert: Hát ez micsoda? 
Konferanszié : Ez; kérem, Dél-Afriifcábatt 

él, kókuszdiót eszik, fákon mászkál és állí-
tólag hasonlít az emberre. 

FÜGGÖNY. 
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SZEMELVEK : 

Megveri Radó 
Pollák Bóketty 
Bajusz...... Boti 

(Iroda, de kissé szalónstterüen berendezve, 
szóval látszik, hogy nem valami rideg üt-
let dg gal foglalkoznak itt. Köt főnök van 

a színen, Megyeri és Pollák.) 
Megyeri: Kíváncsi vagyok, hogy tnit fo-

gunk csinálni ebben az Istenverte kis vá-
rosban. — 

Pollák: Bombaüzleteket! Kérlek, az nagy 
csalétek a vidéknek, hogy mi Budapestről 
jöttünk. Ez egy príma pesti cég. 

Megyeri: Es ha valaki elkezd gondolkoz-
ni, hoigy miért jöttülik idei Ha egy cég 
Pesten príma, az minek jön Csöikmöfü-
rednet 

Pollák: Arra nem is gondolnak. Négy 
napja vágytunk itt é* már elég nagy az 
érdeklődés. 

Megveri: És mivel fogod kielégíteni e*t 
ats érdeklődést t Nifi.cs egy szál vőlegé-
nyünk raktáron. 

Pollák: Majd szerzünk. Nekem már van 
egy remek tervem. Szerzünk valahonnan 
egy prima vőlegényt. Katonatisztet, aki 
mellesleg földbirtokos. 

Megyeri: Nem rossz. És honnan veszed 
az ál vőlegényt t 

Pollák: Majd o&alk találok valakit. Mi 
kell az ilyen kisvárosban: egy jó unifor-
mis, egy vicce« fiú. Híre megy annak, 
hogy a mi házasságközvetítőnk szerezte az 
ideális vőlegényt, mire jön csőstül az elő-
leg. Egyelőre már is négy kliensünk van. 
Csoportnoki földbirtokos, akinek az a 
ronda lánya van . . . 

Megyeri: Az is mindenáron katonatisz-
tet akar. 

Pollák: Mindenki katonatisztet akar. A 
katonatiszt az ideális férfitipus. 

Megyeri: És végül ezért bezárnak. 
Pollák: Istenem . . . azt nem kívánha-

tod, hogy ezért nevezzenek ki alpolgár-
mesternek. Az ember dolgozik, az ember 
elfárad, ül egy kicsit és dolgozik tovább. 
Mi lenne az emberekből, ha a szélhámoso-
kat nem zárnák bet 

Megyeri: Nézd, ha olyan jól jövedelme« 
ez a dolog, lesz egy pár ezer pengőnk, ki-
lógunk külföldre, Párizsba. 

Pollák: Tévedsz, ha azt hiszed, hogy Pá-
rizsiban nincs fegyfház. 

Megyeri: De Párizsban nem ismernek 
minket. 

Pollák: Majd bemutatkozunk. 
Megyeri: Én örülök, hogy eljöttünk Bu-

dapestről, legalább megszabadultam Vicá-
tól. Ez a lerázhatatlan, erőszakos nő na-
gyon az idegeimre ment. Itt aztán nem 
talál rám. 

Bajusz (Jellegzetesén vidéki színész, ez 
inkább a külsejében Hit érvényre, szóval 
nem játssza meg túlzottfin, nagy mozdula-
tokban és királyi hanghordozásban a vidé-
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ki ripacsot, inert ezáltal a darab további 
részeiben nem jön ki a humor,) Üdv az 
uraknak. 

Megyeri (gorombán): Üdv magának! 
Bajusz: Ugy tudom, önök hirdettek az 

újságban, mint Megyeri és Pollák házas-
ság kölcsönző intézet. 

Pollák: Nem kölcsönző, hanem közvetítő. 
Bajusz: Ne nyargaljunk a szavakon. Én 

most jöttem Veszprémiből, Bajusz Badomár 
vagyok, & Nemzeti Színház művésze. 

Pollák: A Nemzeti! . . . Bajuszt Nem 
hallottam, hogy a Nemzetinek Ilyen tagja 
van. 

Bajusz: Pedig én ilyen tagja vagyok. 
En a celldömölki Nemzeti Színház művé-
sze vagyok. 

Megyeri: Nősülni akart 
Bajusz: A nehézség. Négyszer nősültem, 

de slussz, egy daraibig. 
Pollák: Hát akkor miért jött idet 
Bajusz: Pénzre volna szükségeim. Egy 

nagyobb ÖsBzegre. Négy-öt .pengőre . . . 
Megyeri: Ki fogjuk kacagni magát. 
Bajusz: Parancsoljanak. Addig leülök. 

(Leül, Megyeri és Pollák nevetnek.) 
Pollák: Most menjen a fenébe. 
Bajusz: Nem tehetem. Nekem szükségein 

van négy-öt pengőre, hogy el tudjak 
utazni, mert holnap Veszprémben játszom 
a Carment. És nincs útiköltségem. 

Megyeri: Hogy jutott eszébe, hozzánk 
jönni pénzértt 

Bajusz: Olvastam a hirdetésben, Ihogy ez 
milyen előkelő cég, gondoltam nem játszik 
szerepet négy-öt pengő. És abban a kelle-
mes helyzetben vannak, hogy egy ilyen 

•lő művészt, mint Bajtüsfc Badomir, pil-
lanatnyi zavaréiban kisegíthetnek. 

Megyeri: (Most azonnal menjen ki innen, 
mert beverem a fejét egy rollóhúzóval. 

Bajusz (Nyugodtpm elvesz egy cigarettát 
az asztalon lévő dobosból.): Maga nem az 
a kimondottan nyájas ember, uraim, én 
garanciát nyújtok önöknek arra a négy 
pengőre. Én odaadom önöknek az én jel-
meztáramat, megér legalább ötezer pengőt 
és megígérem, ht»gy ki sem váltom, csak 
adjanak három pengő ötvenet. 

Ppllák: Szóval verés nélkül nem megyt 
(Leveszi a kábátját) Megkímélhetne ebben 
a melegben attól, Ihogy felpofozzam ma-
gát. 

Bajusz: Egy két pofon, ide, vagy oda . . . 
(Legyint.) Na gyerünk a pofonokkal, és 
tárgyaljunk tovább. 

Megyeri (Visszahúzza a nyugodtan in-
duló Polldkot): Várjunk csak. 

Bajusz: (Ne tartsa föl. Gyerünk a pofo-
nokkal és tárgyaljunk tovább. 

Megyeri: Miféle jelmezei vannak rnagá-
nakt 



Bajusz: Hogyhogy, miil'éleî A Lohen-
grin tői a Tatárjárásig minden. Gyönyörű 
jelmezek! 

Megyeri: Hát maga kereshet péttzt. Fel 
tud öltözködni magasrangú katonatisztnek! 

Bajusz: Önkéntestől táborszernagyig! 
Pollák (Megérti): Nagyszerű! . . . Hát 

ide hallgasson, nem kap pofonokat. 
Bajusz: Aj jé . . . azt nem szeretem. Az 

sose vezet jóra. 
Megyeri: Ez házasságközvefcítő iroda. 

Maga elmegy, felöltözködik katonatisztnek, 
visszajön és bemutatjuk, mint vőlegényt. 

Bajusz: Nem lehetne mégis itíkább a 
pofonokat! 

Pollák: Rendes állása lesz. Három nap-
ig szerepel itt, mint katonatiszt, aautáai 
jön velünk máshová, ott is szerepel, mint 
katonatiszt és mint vőlegény, mindenütt 
kap tőlünk napi tíz pengőt és mielőtt ki-
derülhetne valami, utazunk tovább. 

Bajusz (Feláll): He uraimI Ez szélhá-
mosság! 

Pollák: Igen. És nem csinálja? 
Bajusz: Dehogy nem. Csak mondom, 

hogy szélliámo&a&g. 
Megyeri: Egy Csoportnoki nevű földbir-

tokosnak és leányának fogjuk bemutatni. 
Igyekezzék nagyon viccesnek lenni. Milyen 
tisztnek öltöztessük!.. 

Bajusz: tTraim, hadd legyek tábornoki 
Van egy olyan tábornoki uniformisom, 
hogyha abban meglát egy nő . . . Nein aka-
rok túlozni: de a teteje mindennek, aanit 
férfiszépségnek mondanak. így sem va-
gyok kutya . . , 

Megyeri: De » . . igy kutya, 
Bajusz: He abban az uniformisban... ! 

ha azt mondom, hogy délceg vagyok és 
gyönyörű, akkor rendkívül enyhén fejez-
tem kl magamat. Szegeden 'belémszeretett 
egy nagyhercegnő. Becsületszavamra . » . 
a Gerofeteini nagyhercegnő. El is vettem 
sajnos feleségül. Az úgy történt . . . 

Pollák: Kuss. 
Bajusz: Kisztihand. 
Megyeri: Most hazamegy, beöltözik abba 

a remek uniformisba . . , nem baj, ha tá-
bornok. 

Pollák: Be fiatal ahhoz . . . 
Bajusz: Remek maszkot fogok csinálni. 

Csak bízzák rám. Olyan középkorban lévő 
tábornok leszek, nősülésre még alkalmas, 
^ Itissé cLgí'ÍÍÓ 4 « • 

Megyeri: Majd meglátjuk. Siessen visz-
sza, szóval Igyekezzen viccesnek lenni, 
mondja, hogy vannak bit-tokai . . . mehet 
már. 

Bajusz: Előleg! — 
Pollák: Itt van egy pengő . . . 
Bajusz: Ezt látom. Most hol a másik 

Í»ollák: En nem veszek zsákbamacskát. 
Előbb kipróbáljuk. 

Bajusz: Ha nem ád még egy P&üSöt, 
nem csinálom meg az egeszet, és nem 
adom vissza, amit már adott. 

Megyeri: Jól van, csak sieBsenl (Odaad 
még egy pengőt,) Mars! 

Bajusz: ügy van l Mars, az a hadisten ! 
Üdv az Uraknak, és ha visszatérek ide. 
csapataim élén . . . 

Megyeri: Menjen már a fenébe. 
Bajusz : Kisztihand. (El.) , . 
Pollák: Nagyszerű! Most menj és hozd 

magaddal Csoportüokit éa a leáiüyát. 

Mondd, hogy eljön a tábornok, személye-
sen, őmiattuk. 

Megyeri: Jó. Addig is, ha jön valaki, 
nem árt, ha elvonultatod előtte ezt a tá-
bornokot. 

Pollák: Bízd csak rám. (Megyeri el, le-
ül egy fotelba, rágyújt egy cigarettára, 
fütyürészik.) 

Vica (Bejön): Szervusz te csirkefogó. 
Pollák (Rémülten felugrik): Vica! Hogy 

kerültél ide! 
Vica: Nem az a fontos, hogy kerültem 

ide! 
Pollák: Igazad van. Az a fontos, hogy 

kerülsz el innen. (Mert itt nem marad-
hatsz. Nincs számodra hely. 

Vica: Nekem gyermekem lesz! 
Pollák: Két ember számára, pláne nincs 

hely. 
Vifea: Ne próbálj cinikus lehnl! Te lök-

tél ide a mélvbe! Most mit tegyek!! Ha 82 
apüan: megtudja, megöli 

Pollák: Kérlek, most utazz haza, majd 
kispekulálunk valamit 

Vica: Ezt ne reméld! En itt maradok! 
Eni leleplezlek. Mindenki meg fogja tudni, 
hogy egy szélhámos csirkefogó vagy, hogy 
Budapesten fel vagy jelentve csalásért . . . 

Pollák (Ijedten körülnéz): Pszt . . . az 
Istenért! Egy virágzó vállalatot tehetsz 
tönkre . . . 

Vica: Tönkre is teszem! Te egy virágzó 
életet tettél tönkre . . . én már sohasem 
mehetek férjihez! 

Pollák: Férjhez fogsz mennil Ide hall-
gass. Ez egy házassáigközvetitő iroda. 
Vica! 

Vica: En már nem hiszek nekedI 
Pollák: Ha tönkre teszed a vállalatot, 

abból nem lesz semmi hasz.nod. Ha szépen 
várod, hogy én Begitseik rajtad, férjihez ad-
lak egy patikushoz, vagy egy lóspecialis-
tához . . . ezek vidéki emberek, mindegyik 
keres egy úrilányt . . . 

Vica: De én nem vagyok már úrilány. 
Pollák: Mondom, szivem, hogy ezek vi-

cl'êlc i ©IXl't) G lTG-lC. Î 
Cifráné (Idősebb hölgy. hiú és kacér): 

Jóttapot . . . 
Pollák: Kezeit csókolom . . . (Gyorsan 

Vicáítoz.) Parancsoljon kisasszony a másik 
szobában várakozni . . . (Halkan, miköz-
ben tuszkolja.) Gyönyörűen férjhez adlak, 
te angyali Csak eredj, mert megfojtlak! 
(Betuszkolja a másik szobába, visszajön 
Cifránéhoz,) Kezeit csókolom. Doktor ve-
reckei Pollák Botond vagyaik. 

Cifráné: Cifra Emiiné. Ugyebár önök 
házosságterjesztéssel foglalkoznak. 

Pollák: Igenis, Kedves leánya! 
Cifráné: A leányom négy esztendős. Ró-

lam van szó, ez esetben.. 
Pollák: Nagyságos asszony férjhez akar 

menni! Es kedves f é r j e „ , 
Cifráné: Szegény Emilem elihúnyt. Fia-

talnak érzem még magamat arra, hogy 
nyugalomba vonuljak . . . Gondoltam, 
öhökhöz fordulok . . . 

Pollák: Nagyon helyesen tette, nagysád. 
Éppen most hoztunk létre egy gyönyörű 
házasságot, egy helybeli hölgy éB egy tá-
bornok íközött . . . (Rosszul öltözött no 
jön be,) No mit akar, takarítóné lelkem! 

Takarítónő: Kérem, egy úr megkért, 
hogy jelentsem be. Azt mondta, hogy ő a 
tábornok. 
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Pollák (Felugrik): Ah, mái- itt van! 
Megbocsát, nagyisad . . . kéretem a tábor-
nok urat! (Takarítónő el.) 

Cifrán él J a j Istenem! Egy tábornoki 
Bajusz (Élethű parókával, kezében az is-

mert kalap, Napoleontnak öltözve jön be): 
Jónapst kívánok. Nevem Bonaparte Napo-
leon, Nőstiini óhajtunk. 

Cifrátté (Ámul): (Mi . . . kicsoda! . . . 
Bajusz (Cifrádéhoz): % önnel. Maga egy 

nagyon kedves öregasszony . . . 
Pollák (Félreráncigálja): Maga . . . őrül t . . . 
Bajusz (Elhúzza magát. Lifránéhoz): Bo-

naparte vagyok. 
, Cifrátté t Jesszusom! . . . Micsoda más-
kára! 

Bajusz: Maskara!! Vigyázzon, mert haj-
nalban fdbelö vetem! 

Cifrátté i Jessziusom, egy bolond. (Gyor-
san et.) 

Pollák (Megragadja Bajuszt): Maga sze-
rencsétlen, keserves teve! Maga kétségbe-
esett példátlan rinocerosz! 

Bajusz: Megesnek látszik. 
Pollák: Hát engem megüt magával a 

güta! 
Bajusz: Isten Őrizz. Csak üsse meg nél-

külem. 
Pollák: Hogy jutott eszébe felvenni ezt 

a maskarát! 
Bajusz: Nincs más. Csak ez az egy. 
Pollák: Azt mondta, hogy a Lohengrin-

től a Tatárjárásig . . . 
Bajusz: Mindent ebben játszom. Még a 

Hófehérkét is. Különbéin is mit akar ! Azt 
mondta, jöjjek vissza, mint tábornok. Hát 
Naipoleon tábornok volt. 

Pollák: De hát az már neon' él! 
Bajusz: Azt nem mondták, hogy élő tá-

bornok kell. Es különben is mit macerál! 
fizessen ki egy hónapra és itt sem va-
gyok. (Telefon. Mialatt Pollák felveszi a 
kagylótt) Még ez nem tetszik néfcllk... 
Mindenki megcsodáltál Százhúsz ember 
kisért idáig és nem tetszik neki. 

Pollák (Ezalatt fogta a (kagylót, most 
felel): J'ó . . . szóval útban vannak! De 
idehallgass, rémes eset! Ez az ökör vala-
mi lehetetlen uniformisban jött ide . . . 
szóval már nem tudod őket ét tesi tet t i! . . . 
Igen . . . az talán, jó lesz . . . . Igett . . . 
szóval rögtön itt lesznek! . . . (Leteszi a 
kagylót.) Idehallgasson, maga ló. 

Bajusz: Maga kívülről tudja az egész 
állatkertet. 

Pollák: It t nincs mit tenni, menjen bea 
szobábai, vegyen fel egy ruhát tőlem, hol-
napig majd szerzünk egy egyenruhát, ad-
dig majd tábornok lesz civilben. Mire ki-
jön, már itt lesz az a Csoportnoiki. 

Bajusz: Legalább ezt a gyönyörű csatos 
cipőt hagyja rajtam. ^ i 

Pollák: Tetőtől talpig átöltözik! Taka-
rodjon már! A szekrényben megtalál min-
dent! . , , ,, 

Bajusz: Nem tudom, miért nem tetszik 
ez magának! Ha megfeleltem ibenne Má-
ria Lujzának . . . (El.) 

Megyeri (Lélekszakadva jön): Szörnyű! 
Bögtön iitt lesznek! Hétszáz pengőt kapunk 
ftz öregtől azonnal, ha tetszik neki a tá-
bornolk! Hol van! 

Pollák: Beküldtem a másik szobába, rá-
ad attam az én ruhámat. 

Csoporthoki (Be, mögötte Ildikó, rettene-
tesei csúnya, állandóan vigyorog és úgy 
Viselkedik, mint egy naiva): Jónapot! 

jtoe_. 

Ildikó (Bukkerlivel): Ajánlom magamat. 
Megyeri: Kérem, mi is ajánlottuk önt. 

(Kézfogások.) 
Csoportnokl: I t t van már a táibornok 

ú r ! 
Pollák: Aaöttnal itt lesz! El volt ragad-

tatva a megtiszteltetéstől, hogy benősül-
het egy Csopcxrtnoki famíliába. 

Ildikó: Es vicces! Vtecesi ember! 
Pollák: Rettenetesen vicces. Még nem is 

láttak ilyen Vicces embert. 
Csoporttnoki: Hát lássak kérem, lássuk. 
Megyeri: Kegyeskedjék talán a privát 

irodámba £á*adtti. (Pollák kivételével 
mind el.) 

Pollák (Bekiabál a másik szobába): Hé, 
mi lesz!! \ 

Bajusz (Megjelenik az egyik kezében 
ágy cipővel): Ez a nyömorult cipő nem 
akar felmenni. 

Pollák: Azonnal húzza fel! I t t vannak 
már a lány és az apja. 

Bajusz: (Na, de nem megy fel a cipő! 
Pollák: Húzza fel akárhogy (el). 
Bajusz: I t t fogom hagyni az egészet és 

megyek Veszprémbe Lear íki'rálynak. 
Vica (Jön ki): En nem várok tovább!... 

Hol az ai gazember! 
Bajusz (Már felhúzta a cipőt, kissé bi-

ceg): Au . . . ez nagyon szűk . . . (Meg-
látja Vicát) Az ara! (Odamegy hozzá) Jó-
napot. (Bemutatkozik) Tábornok vagyok. 
Es ön! 

Vica: Vica vágyok. Pollák urat kere-
sem. 

Bajusz: Kegyed azért kereste fel Pollák 
urat, mert feirjhez kell mennie. Nem! 

Vica: Ezt . . . önnek elniondta? 
Bajusz: Pei-sze, hogy elmondta. Hát én 

vagyok a kiszemelt áldozat. Én vagyok a 
jövendőíbeli tábornoka magának. (Megfog-
ja az állát.) Cuncus . . . 

Vica (A kezére üt): Bolond maga! 
Bajusz: Az nem tartozik á tárgyra, ön 

férjihez akar menni, Pollák úr engem ki-
szemelt, én magába belenyugszom, jöhet 
a pap és a bőséges gyermekáldás. 

Vica s És a Pöllák úr azt képzelte, hogy 
ez csak úgy fog menni. 

Bajusz (Felszisszen, félre): A fene ezt 
cipőt egye meg . . . (Fenn.) Hát peraze, 
hogy egyszerűen fog menni . . . majd én 
beszélek a kedves szüleivel. 

Vica: Mondja meg a Pollák úrntak, hogy 
én nem mentem1 bele ebbe a hülyeségbe. 
Magának pedig őszintén megmondom: ne-
kem gyermekeim lesz. És ha ezt az atyám 
is meg fogja tudni, akkor megöli a Pol lákot. 

Bajusz: Istenem, ha én azt láthatnám. 
Nézze nagysád, ne okoskodjon. 

Vica: Most megyek haza PeBtre, meg-
mondod mindent az apiámniak (El), 

Bajusz (Egnedül topog): Ez a cipő . . . 
{Megyeri és Csoportntioki jönnek.) 

Megyeri: Bemutatom önnek a tábornok 
u r a t . . . Csöpottnoki úr . » . 

Csoportnoki: Nagyon örvendek . . . 
Bajusz (Kézfogát): A fene egye m e g . . . 
Csoportnoki: Tessék! 
Bajusz: A fene egye meg a cipőmet. 

Kissé szorít. 4 . 4 % 
Megyeri (Halkan, aldalbabökve Bajuszt): 

Legyen vicces! ^ , , ,, , , , 
Batusz: Hehe . . . (Rávág Csoportnoki-

ra.) Te Vöcsök Megyeri (Ellöki): Tetszik tudni, ft tábor-



lioiki úr nagyon tréfás . . . Ilyen akkurá-
tus tréfái vannak . . . 

Csoportnokl: Eredeti . . . Hát kérem, 
hagyjon magamra a tábornok úrral. 

Megyeri: Kérem . . . (Súgv.a.) Vigyáz-
zon . . . (El.) 

Csoportnokl: Ugy hiszem, tábornok úr 
tudja, miről van szó? 

Bajusz (Kínlódik a lábúval): Én tudóim, 
sajnos, Ön nem tudja. 

Csoportnokl: Mit kellene tudnom! 
Bajusz: Hát, hogy a kedves láhyá-

vál . . . Én ugyanis beszéltem mái1 a 
leánykával . . . 

Csoportnokl: En nem tudok róla. 
Bajusz: ön sok mindenről nem tud. De 

most mar fel kell világosítanom, mivel étt 
úgyis elveszem a kedves lányát feleségül, 
tenát csak fám tartoznak az erkölcstelen-
séged. 

Csoportnokl: Tessék? 
Bajusz: Üljön nyugodtan és legyen erős. 

Az fin leányának gyermeke lesz. 
Csoportnokl: Maga őrült! 
Bajusz: En nem örültem. Nintos abban 

semmi öröm. Most már ne izgassa magét. 
Helyre fogunk hozni mindent. Ez a disznó 
Pollák elcsábította . . . 

Csoportnokl: De uram, miket beszél! 
Bajusz: Amiket a lánya mondott az 

előibb. Azt is mondta, hogy ön még nem 
tudja. Hát éntmo®t kimondom . . . 

Csoportnokl: Az én lányom mondta ön-
nek . . . Ez nein lehet . . . 

Bajusz: No, ne mondja, hogy nem lehet! 
Itt mondta nekem! 

Csoportnokl (Remeg a felindulástól, az 
ajtóhoz megy): Üraim! . . . Jöjjön M mln-
Jenlkl! . . . 

Bajusz: A, én itt nem ínaradok . . . Hü-
lyék között, szük cipőben . . . 

Csoportnokl (Miután mindenki kijött): 
Kérem, a tábornok úr, olyan dolgokat ál-
lít . . . 

Bajsz: Ez a pasas itt murizik velem, 
mert elmondtam neki a Pollák úr dolgait. 

Megyeri (Halkan Pollákhoz): Megölöm... 
Pollák: Már megint tréfál az aranyos tá-

bornok . . . Előre mondtarti már, hogy neki 
nyers katonaviccei vannak . . . 

Bajusz (Félrehúzza): Ne beszéljen! Min-
den stimmel. Nekem a nő mindent elmon-
dott. 

Csoporthoki (Előrántja Ildikót): Itt a 
lányom! Vele beszélt! 

Bajusz (Gyorsan odább megy): Almom-
ba se jöjjön elő! 

Ildikó: Jaj , de fess tábornok! (Megy fe-
léje.) 

Bajusz: Nem megy innen! 
Megyeri: Kedves Csoportnoki úr, ne 

izgassa magát, a tábornqknak egy szoká-
sos viccéről vara szó . . . (MeglöM Ba-
juszt.) Ugye viccelt, tábornok úr ! 

Bajusz: Hát persze, hogy vicceltem. 
Csoportnokl: Na, de ilyen viccek! 
Pollák: Katonaviccek!. 
Bajusz: A lovasságnál szolgáltaim! Ezek 

olyan nehéz lovassági viccek . . . Az 
anyád! Bocsánat . . . A cipőm szüleinek 
szólt . . . 

Csoportnokl (Megbékélve.) Hát . . . kis-
sé nyers tréfa volt . . . de elnézem. 

Ildikó: Nekem nagyon tetsaík a tábor-
nok úr. 

Pollák: Azt mondom, hagyjuk magára a 
fiatalságot. 

Bajúsz: Ügy van. Menjünk. (Indul.) 
Megyeri (Belerúg.) Magúik most itt ma-

radnak, ismerkedni. 
Csoportnoki: Mi addig a részleteket meg-

beszéljük a másik szobaban. (Mennek.) 
Bajusz (Ijedten Megyerihez); Ne (hagyja-

nak itt evvel a kísértettel . . . és a cipő! 
Megyeri (Halkan): Legyen vicces! (Mind 

el, Ildikó és B.ajusz maradnak.) 
Ildikó: Jöjjön, üljön mellém. 
Bajusz; Nem kérem! Csak tessék, marad-

ni . . . (Sziszeg a cipőtől.) 
Ildikó: Hát akkor én jövök magához. (Le-

ül.) Nekem azt mondták, hogy tábornok 
úr nagyon vicces. 

Bajusz: Igen . . . hehe . . . persze . . . 
Ismeri azt a viccet, hogy két zsidó talál-
kozott . . . 

Ildikó: Csak nem akar zsidó viccet me-
sélni? 

Bajusz (Mozgatja a maga elé nyújtott 
lábfejét): Dehogy! Két ikinai találkozott 
a Rákóczi-Útón, az egyik volt a Kóhn, a 
másik a Sdhwartz . . . 

Ildikó: Udvaroljon nekem. Nekem még 
senki sein udvarolt. 

Ildikó: Csodálja! (Elébe tart egy zseb-
tükröt.) 

Ildikó: Pedig énl nagyon vágyom egy 
megértő férfire. Tudja, aki elmésen beszél-
get . . . En nagyon szeretem a beszédet. 
Kívülről megtanultam Kossuthot . . . 

Bajusz (Viersen): Maga egy kis Kos-
siuth. (Megsimogatja az állát.) A körsza-
káll megvan . . . Nem bírom! (Hirtelen he-
vesein.) Ide hallgasson, néni kérem . . . 
En szeretnélk magárnak egy komoly szerel-
mi vallomást tenni . . . 

Ildikó: Tegyen! (Közelebb ül.) 
Bajusz (Szereimnmei); Tudja nekem min-

dig az volt a vágyam . . . hogy találjak 
•egy nőt . . . Aki megért engem . . . 

Ildikó: Én megértem magát . . . 
Bajusz: Mert mi az élet . . . az élet 

olyan, tnint egy cipő: szorosan egymáshoz 
fűzve járunk és ha nem vlgyáauinik, ez a 
fűzés felbomlik . . . látja ig». (Kifüzi a 
cipőt, megkönnyebbülten sóhajt) 

Ildikó: Milyen gyönyörűen beszél. 
Bajusz: Ó, a szemek . . . A női szemek.., 

Vagy, ahogy nálunk a lovasságnál mond-
ják: a tyúk-szeme'k. fFélre.) Nem birom... 
IIldikóhoz.) Szeretnék magával együtt új-
ra gyermek lenmi. Hiába, ml megöreged-
tünk . . . 

Ildikó: Csak ne besœéljen többesszáütl-
ban! 

Bajusz: Miiért! Én is megöregedtem... 
Legyünk tehát újra ki® játékos gyermekek, 
Ms csacska csibék . . . akik nyáron cipő 
nélkül járnak. Nézze . . . én már gyermek 
vagyok . . . (Lehúzza a cipőjét.) Vegye le 
maga is . . . Ildikó vegye le a cipőjét. 
(Boldogan járkál harisnyában.) Vegye le 
Hdikó! Vegye le, a mindenségit magának! 

Ildikó: Na, de tábornok úr! 
Bajusz: Ne szóljon! Vegye le maga isi ft 

cipőjét . . . Vegye le! (Ildikó sikolt, min-
denki kijön.) 

Csoportnokl: Ml az! Mi történik i t t ! 
Megyeri: Levette a cipőt! 
Bajusz: Elég volt! Én megyek (indul). 
Pollák: Halt! Előbb vegye le a ruhát! 
Bajusz: Miért!! Az nem szük (gyorsan 

el). FÜGGÖNY. 



A rajkó 
Irta : Lőrincz Miklós 

A darab előadási joga kizárólag dr. Marton Sándor szlíipadi kiadóvállalatától, (Budapest, IV., 
Bécsi-utca 1.) szerezhető meg. Az engedélynélkllli előadást szigorúan bünteti az 1921̂  évi L tv . t.-c. 

, Copyright 1936 by dr. Alexander Marton, Budapest. 

Személyek : 
A rajkó ,. Rubinstein Brfta 
Ore« Cigány ..... Békefii Róbert 
Igazgató » Berciy Géza 

(Történik a Verdi-hangverseny irodában.) P i s t a . . . de most nem üróla van szó . . . A 
Igazgató (a függöny szétnyílásakor az másik a La jcs i . . . de üróla sincs most 

Íróasztalnál ül és ír. Pár másodperc múlva szó . . . a hármadik. . . 
a telefon csend, felveszi a kagylót): Halló. Igazgató: Nekem ne azt mondja, hogy ki-
Itt Verdi-hangverseny i roda . . . A, Van sze- ről nihcs, hanem, hogy kiről van szó. 
rencsém, kedves direktor u r a m i g e n , ö cigány i A Lacikáról. 

s ^ Ä ^ L Ä Ä i ; : Igaagatói Hát mit akar a Lacikávait 
h e t . . . a legnagyobb szám . . . a berlini , 0*eg cigány: Hallgassa meg nágyságos 
Wlntergartenben... a Párizsi Alhambrá- hogy ü milyen gyönyörűen tud hege-
ban a műsor legnagyobb sikere vo l t . . . ön csináljon belőle rajkó zenekart, 
tudja nagyon jól, hogy én jelentéktelen a*10«? mánapság szokás és vigye ki Pá-
számokkal nem foglalkozom... csak a leg- ™ a > meg Londonyba, hadd legyen 
kitünőbbekkel... Rendben van, holhap dél- b e n l l e örömük a németeknek is. 
előtt vá rom. . . A viszontlátásra, direktor Igaagatót Kedves barátom én ezzel nem 
uram. (Leteszi a kagylót, pár másodperc foglalkozom. Én csak világszámokat helye-
stünet, kint kopogtatás.) Szabad . . . (Az aj- zek e l . . . kis cigáflyrajkó ez nekem nem 
tóra néz, de nem jön be senki, hanem újabb üzlet. Isten vele barátom.». (Igyekszik ki-
kopogtatás hallatsziki) Szabad.. » (Megint tessékelni.) 
nem jön senki, megint kopogtatás, erre tü- öreg cigány: Ne tessék engem instálom 
relmetlenül feláll, az ajtó felé indúl.) Ki kihajítani, mert én úgyis visszajövök. Az a 
azïl , gyerek itt v a n . . . annak tessék a hegedü-

öfreg cigány (bejön): Csák én vónék áz, jét meghallgatni. I t t hulljon ki a hajam 
nágyságos úr. tövestül és vakuljak meg mind a lkét öze-

Igazgató» Mit óhajt kérem? tuem világára, ha olyan muzsikálást tet-
Öreg cigány; Nágyságos igazgató úr, én 8 Z 6 t t m á r hallani a saját életében, 

muzsikus csigány vágyok, . , becsületes Igaagató: Olyan jól játszik? 
nevem ítácz Alá jos . . . feleségem neve: Bu- öreg cigány: Az úgy hegedül nágyságos 
gaöfci Andrásné. ú r . . . ahogy a pacsirta dalol az Isten 

Igazgató: Bácz Alajos és a felesége neve tiszta kék égboltozatán, mikor neklje a szü-
Bngaczi Andrásné? letéBnapja van. (Az ajtóhoz megy.) Gyere 

Öreg cigány: Vadházasság instálom. he, rajkó. 
Igazgató (nevet): Ja, úgy. A rajkó (frissen, vidáman, hegedűvel a 
öreg cigány: Tizsenöt esztendő óta élünk Mna alatt besiet): Csókolom azt a tista 

együtt. kezseitj nágyságos úr. 
Igazgató: Hát miért nem eskÜBznek meg? Iffaagatói Te volnál az a rajkó, aki olyan 
öreg cigány: Nem &Mx hozzám jönni . . . 9 Z é p e i 1 regedül? 

nem tetszek neki, instálom. A rttjkó: Mágám vónék, nágyságos úr. 
Igazgató: Akkor miért nem válnak el? Igazgató: Aztán kitől tanultál !hege-
Öfreg cigány: Mert hét rajkónk van, d ü J n i t

 ++ , , , 
instálom A rajkó: Hát tetszik tudni, az úgy van, 

Igazgató: Jó Isten, így Van hét gyere- hogy ippen mellettünk lakik egy olyan 
kük, hogy nem tetszenek egymásnak., izraelita vallású zsidó. . . nagyon szép neve 
Képzelem mi volna, ha maga csak egy ki- üeki je . . . Weisznak l n v j á k . . . 
cslt is tetszene a Bugaczinón&k... Hát azt Igaagatót Es tőle tanultál hegedülni? 
moftdja meg öreg, hogy mit óhajt tőlem? A rajkó: Nem instálom. 

Öreg cigány: Az egyik rajkóhk végett Igazgató: Hát miért mondtad a Weiszot, 
gyÜttem, Instálom.. . Az egyik rajkónk a ha nem ő tanított meg hegedülni? 
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A rajkó: Akártam, hogy tessék tudni, 
hogy a Weisz ott lakik mellettünk... (Mu-
tatja.) Itt lakunk mink . . . Itt laknak a 
Welszék., a Weisaék mellett laknak a Kö-
lompárék, a Kolompárék mellett nem lakik 
senki, mert a lakást nem bifja a házi-
gazda kiadni . . . és amellett a nem bírja 
kiadni mellett laktak valamikor a Bá-
loghék . . , ettől tf Baloghtól tanultam meg 
hegedülni. 

Igazgatót Hát egy kicsit komplikált a 
dolog.. . de valahogy rájöttünk. 

A rajkó« Mindenre rájön az ember, hi. 
egy kicsit unintelligens. 

Igazgatói És miket játszol! 
A rajkót Játszok én mindent, nágyságos 

ú r . . . játszok én kérem kottát, játszok ma-
gyar dalokat. . . de legszívesebbén drasz-
t.i kasokat. 

Igazgatót Talán klasszikusokat? 
A rajkót Talán azt is. Tessék engem meg-

hallgatni, nágyságos úr, aztán, ha lehet 
tessék engem abba a Párizsba kilmpor-
tálni. 

Igazgató: Jó lesz neked Pest Is. 
A rajkót A család miatt szerötnék ki-

menni Párizsba. 
öreg cigányt Tetszik tudni, a család 

nagy része jelenleg Párizsban tartózkodik 
és hát nem is igen tud onnan eljönni. 

Igazgatót Mit csinálnak ott? 
A rajkót Jelenleg rövidzárlat alatt van-

nak. 
Igazgatót Miért, mit csináltak! 
A r&ikót Kiment a banda Párizsba, áztán 

hamisan játszott. 
Igazgatót Ke beszéljenek szamárságot, 

azért nem zárnak be egy bandát, mert ha-
misan játszik. 

A rajkót Csakhogy ők kártyát játszottak 
hamisan. . . 

Igazgatót Hát hadd halljam rajkó, mit 
tudsz f 

A rajkó: Játszhatok valamit a fíttbay 
nágyságos úrtól. 

öreg cigányt Nem nágyságos.., Httbay 
méltóságos útról ». ! 

Igazgatót Nem is méltóságos, hanem ke-
gyelmes. 

öreg cigány: Na pláne. . . de nekem netil 
hisz ez a rajkó. 

Igazgatót Hát játszd el, hadd halljam. 
A rajkó (hegedül). 
Igazgató (a hegedűszám után alig tud 

szóhoz jutni a meglepetéstől): Hogyan.., 
hát ez lehetséges!... egy kis cigánygyerek 
így játszik. (Kiveszi a hegedűt a kezéből, 
forgatja, nézi, mintha azt akarná tnegálla* 

pitani, hogy nincs-e valami csalás a dolog-
ban.) Te rajkó! Te egy nagy művész vagy, 

A rajkó: Hát mit csináljak, nágyságos 
úr, aki művésx az művész. 

öreg cigányt Ebből olyan művész lesz, 
mint a Huber Manó nágyságos úr. 

Igazgatót Nem Huber Manó, Huberman, 
öreg cigányt Hát tetszik szerződtetni azt 

a csoda rajkót, nagyságos úr, vagy vigyem 
haza a fenébe? , 

Igazgatót Szerződtetem, hogyne szerződ-
tetném . . . Akarsz hozzám szerződni, rajkó! 

A rájkót Hát hogyne akarnék, iiágysá-
gos úr, mikor akarok. 

öreg cigányt Aztán mit merne neki 
fizetni, nágyságos úr! 

Igazgatót Koncert-kőrútra viszem . . , 
egész Magyarországot be fogjuk já rn i . . , 
Kap tőlem teljes ellátást és napi 50 
pengőt. 

öreg cigány: Ná, akkor gyerünk innen, 
rajkó. 

Igazgatót Kevesli talán! 
öreg cigányt Az ellátást üem keveslem, 

instálom, csak a fizetést , . . Hát a 150 pen 
gőt nem tetszik megadni naponta! 

Igazgató: Százat! 1 Adok nyolcvanat. 
Öreg cigányt Ês a 120-at se tetszik meg-

adni? ' 
Igazgató: Tudja mit, én nem akarok al-

kudni, én megadom a 100 pengőt naponta, 
de többet egy fillért sem fizetek. 

Öreg cigányt A Il9-Öt sem tetszik még-
adni î 

Igazgatót Nem. 
öreg cigány: Száztízet?! • 
Igazgatót Csak 100 pengőt . . . 
öreg cigányt Szóval itt forduljon le a 

székről a nágyságos úr, ha többet ad a 
száz pengőnél? 

Igazgató: Egy fillérrel sent tudok többet 
adni. 

A rájkót Na látod, idesapám. Én mindig 
mondtam, hogy az a Balajti egy becsületes 
ember. 

Igazgatót Ki az a Balajti! 
A rajkót Aki tegnap leszerződtetett en-

gem egy ilyen magyarországi turnéra. 
Igazgatót Leszerződtette? Hát akkor 

miért jöttek ide én hozzám! 
A rajkói Hát esák. Ákáftuk tudni, hogy 

nem-e adott keveset az a Balajti nekünk. 
FÜGGÖNY. 

Aranyszőke lesz * Eau Radieuset használja 
1.60 pengő. Barna vagy fekete hajat nyer az Elsner-íéle 
diókivonattól. {1.60 pengő). Eisner drogéria, íőh. kam. 
száll. Andrássy-ut 37. — Lerakatok : Szegeden Mannheim 
Sas drogéria. Targu Attires Fekete Mihály drogéria 
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APRÓHIRDETÉSEK 
Ai apróhirdetések dija szavanként 3« fillér, levelezés hiztiiát rovatban 38 fillér, álláskeresőknek IS fillér. 
Oashazlovákiában t ko., Jugoatláviában 3 dinár, Romániában S loa, Ausztriában 30 garat, Németországban 

M pfennig, Franoiaorsaágban 1,38 frank, Olaatoraságban 0.3 lira, aa Ü. 8. A.-ban I s o n t 
A i apróhirdetés dija bármely állambeli használatlan lovélbélyogben 1« beküldhető. 

Apróhirdetéseket pántok délig veszünk fol a következő számra. 

Jeligés levelekre killdött válaszoknál mindig hivatkozzunk a hirdetés számárat 

Trtxiik Uu€4 9 IP»' • 
Százezer ].ei hozománnyal férjhez-
mtetone 28 ié»v«s Bucurestiben élő iz-
raelita elvált aa»zony. Leveleket 
c*ak komoly szándékkal. HeraJco-
vlts Ilonka, Bücureati, Cälea Privi-
tei 82. . " 7879 

Uáaús$Áúk&ztftti£& 
Társaaágbeli legdiszkrétebb hátas, 
ságközvetités. Doctorné, Király-
utca 07, (hatvanhét) It. 8. Egy-
harmlnchét-bárom-kilencvenhárom. 

Trtxiik Uu€4 9 IP»' • 
Százezer ].ei hozománnyal férjhez-
mtetone 28 ié»v«s Bucurestiben élő iz-
raelita elvált aa»zony. Leveleket 
c*ak komoly szándékkal. HeraJco-
vlts Ilonka, Bücureati, Cälea Privi-
tei 82. . " 7879 

Forduljon bizalommal irodámhoz. 
Diszkrét házasságközvetités. Már-
kus, Dohány-u, 89. Tel.! 1-879-17, A> életben csalódott, önhibáján 

kivUl elvált 23 éves asszony va-
gyok hozománnyal és berendezés-
sel rendelkezem, (keresem ásón 
blztosegzisztehfeiájú kat. üflem-
ber ismeretségét, aki veletn a 
multat el tudná felejtetni. Vála-
szokat »Felejtsük el a militât« jel-
igére a Színházi Élet főkladd jába 
kérek. 

Forduljon bizalommal irodámhoz. 
Diszkrét házasságközvetités. Már-
kus, Dohány-u, 89. Tel.! 1-879-17, A> életben csalódott, önhibáján 

kivUl elvált 23 éves asszony va-
gyok hozománnyal és berendezés-
sel rendelkezem, (keresem ásón 
blztosegzisztehfeiájú kat. üflem-
ber ismeretségét, aki veletn a 
multat el tudná felejtetni. Vála-
szokat »Felejtsük el a militât« jel-
igére a Színházi Élet főkladd jába 
kérek. 

FérJhtimanetidOk és nőaülendök 
keressék fel bizalotnmal Nagy 
Jenő huszonhét esztendeje fenn-
álló irodáját! ftákóezi-út hatvan-
egy. (Diszkrét leveíezés.) 7752 

A> életben csalódott, önhibáján 
kivUl elvált 23 éves asszony va-
gyok hozománnyal és berendezés-
sel rendelkezem, (keresem ásón 
blztosegzisztehfeiájú kat. üflem-
ber ismeretségét, aki veletn a 
multat el tudná felejtetni. Vála-
szokat »Felejtsük el a militât« jel-
igére a Színházi Élet főkladd jába 
kérek. 

favtltvt» 
Partoernöt keirea csinos szép leátny 
személyében egy 23 éves B®ócra>kasni 
vágyvJ, táncolni tudó, csinos fiatal-
ember. »Házasság lehetséges 5« jel-
igére. 7876 

Benősülhet 83—35 éves, keresztény 
fiatalember 80 éve* kereskedelmi 
vállalatba. Jó összeköttetés meg-
kívántatik. »Nyugdijképes« Jel-
igére a kiadóhivatalba kérek tel-
jes cimü, referenciákkal ellátott 
másolatokat. 

favtltvt» 
Partoernöt keirea csinos szép leátny 
személyében egy 23 éves B®ócra>kasni 
vágyvJ, táncolni tudó, csinos fiatal-
ember. »Házasság lehetséges 5« jel-
igére. 7876 

Benősülhet 83—35 éves, keresztény 
fiatalember 80 éve* kereskedelmi 
vállalatba. Jó összeköttetés meg-
kívántatik. »Nyugdijképes« Jel-
igére a kiadóhivatalba kérek tel-
jes cimü, referenciákkal ellátott 
másolatokat. 

Fiatal olass nagykereskedő leve-
lezne Intelligens, csinos, jómodorú 
drítoánnytái. Jel ige »Itália«. 7880 

KI venne feleségül 3« éves. ki-
mondottan szép úrileányt, kinek 
jó «zivén éa kevés kelengyéjén 
kivül Beathez nem messze t ídé-
ken kig falusi háza van, (Rérbe-
adva.) Lehetőleg keresztény, ko-
moly férfi, válaszát »Februári es-
küvő« jeligére a kiadóba kérem. 

14-én rád góhdol, nagyon szeret 
Egér. 7889 

KI venne feleségül 3« éves. ki-
mondottan szép úrileányt, kinek 
jó «zivén éa kevés kelengyéjén 
kivül Beathez nem messze t ídé-
ken kig falusi háza van, (Rérbe-
adva.) Lehetőleg keresztény, ko-
moly férfi, válaszát »Februári es-
küvő« jeligére a kiadóba kérem. 

EgyeMre csak levelezni szetetiie 
Jugoslavia nagyobb városában élő 
úrileány feltétlen úriemberrel 
32-ig. Levelet kérek Csokaa An-
nus Novisad, Jugoslavia, Poste 
resta ht«. 7888 

feUâiûii keu* 
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13 éves fiatalember keresi c»i<uos 
szerény iar. úrileány ismeretségét 
házasság tiélj áiból. »Szloveasziró« 
Jeligére. 7877 

Már sokféle útat megpróbáltam, 
hogy leendő élettársam kiválást* 
szám, de nem sikerült. Talán le-
velekben fogom megpróbálni, 
hogy megtaláljam azt, kit szivem-
be fogok zárni. Jó állásom és kis 
vagyonom is van. Leveleket »Ta-
vaszra esküvő« jeligére kérek. Vidéken élő jogszigorló vagyok. 

Feleségül venhém azt a 160 cm-
nél nem magasabb úrileányt, aki 
engem álláphoz, esetleg önállósi-
tásnoz segítene. Válaszokat »Vi-
déki nagyvárosban« jeligére a 1-ap 
főkiadójába kérek, ahonnan ré-
szemre továbbítják. 

Már sokféle útat megpróbáltam, 
hogy leendő élettársam kiválást* 
szám, de nem sikerült. Talán le-
velekben fogom megpróbálni, 
hogy megtaláljam azt, kit szivem-
be fogok zárni. Jó állásom és kis 
vagyonom is van. Leveleket »Ta-
vaszra esküvő« jeligére kérek. Vidéken élő jogszigorló vagyok. 

Feleségül venhém azt a 160 cm-
nél nem magasabb úrileányt, aki 
engem álláphoz, esetleg önállósi-
tásnoz segítene. Válaszokat »Vi-
déki nagyvárosban« jeligére a 1-ap 
főkiadójába kérek, ahonnan ré-
szemre továbbítják. 

Levelezés útján szeretném megta-
lálni az ideáll? férfit, k l megértő 
éa jókedélyű, Olyan legyen, mint 
egy Jókai regényhős, de ne fél-
jen az anyakönyvvezetőtől sem. 
Meleghangú barátságos leveleket 
»Szép at élet« jeligére kérek. 

Londonban élö, biztos egziszten-
ciával rendelkező 80 éve« fiatal-
ember Vagyok. Csinos, kedves, 
Intelligens, zeneértő magyar fele-
séget szeretnék. Hozományt üzlet-
alapitásra fordítanám, állásom 
azonban kettőnk megélhetését is 
biztosítja. Szíves válaszokat kérek 
»Berlini mérnök« jeligére a lap 
főkiadójába. 

Olaszországban élő orvostanhall-
gatók leveleznének későbbi há-
zasság céljából úrileányokkal. 
Fényképes leveleket »Milano« Jel-
igére a lap főkiadójába. 

Londonban élö, biztos egziszten-
ciával rendelkező 80 éve« fiatal-
ember Vagyok. Csinos, kedves, 
Intelligens, zeneértő magyar fele-
séget szeretnék. Hozományt üzlet-
alapitásra fordítanám, állásom 
azonban kettőnk megélhetését is 
biztosítja. Szíves válaszokat kérek 
»Berlini mérnök« jeligére a lap 
főkiadójába. 

San Franciscóban élö unoka-
öcsém részére keresek magyar le-
velezőpartnert. Házasság nincs ki-
zárva. 25 évnél nem idősebb, me-
leg éghajlatot biró, sportban jár-
tas úrileányok írjanak »Farmerpé 
leszek« jeligére. 

Jó pesti összeköttetéssel, lehetőleg 
iparral, vagy kisebb vagyonnal 
rendelkező útlleáöyt elvenne ha-
sonló viszonyok kőzött élő 85 éves 
idealüsta fiú. Jelige »Körúti üz-
let«. 

San Franciscóban élö unoka-
öcsém részére keresek magyar le-
velezőpartnert. Házasság nincs ki-
zárva. 25 évnél nem idősebb, me-
leg éghajlatot biró, sportban jár-
tas úrileányok írjanak »Farmerpé 
leszek« jeligére. 

Jó pesti összeköttetéssel, lehetőleg 
iparral, vagy kisebb vagyonnal 
rendelkező útlleáöyt elvenne ha-
sonló viszonyok kőzött élő 85 éves 
idealüsta fiú. Jelige »Körúti üz-
let«. 

Voltam már sportbajnokitő, társa-
ságban rajohgtak értem, de az 
«Igazi« még nem jött el értem. 
Talán lezen az úton találkozhat-
nánk? Független, vagyonos. 25 
éves Úrileány vagyok. hrtza?ság 
céljából leveleznék, «portot ked-
velő, okos embeirel. Külsőségek 
nem érdekelnek. Lehetőleg diplo-
másak Írjanak »A szeretem a sze-
relmeseké« jeligére a Színházi 
Életbe». 

Elfoglaltsága miatt ezúton keres 
magának feleséget 84 éves mftgas 
Jómegjelenésü, textilmérnöki vég-
zettséggel biró cégvezető. Finom 
lelkű, zeneértő, gyermeketkedvelö 
úriledny hozzátartozóinak részle-
tes válaszát kérem »Textilszakma« 
jeligére. 

Voltam már sportbajnokitő, társa-
ságban rajohgtak értem, de az 
«Igazi« még nem jött el értem. 
Talán lezen az úton találkozhat-
nánk? Független, vagyonos. 25 
éves Úrileány vagyok. hrtza?ság 
céljából leveleznék, «portot ked-
velő, okos embeirel. Külsőségek 
nem érdekelnek. Lehetőleg diplo-
másak Írjanak »A szeretem a sze-
relmeseké« jeligére a Színházi 
Életbe». 

Oldatát 
Nyelvtanár (University London) 
angolul tati.it P 12.50 haivoatia. Te-
lelőn: i-S#8-86. 

Szobát-vaccá* 
Legmodernebb szabást, tartás i 
Elite-szalonban tanuljon. And-
rássy-út 43. 7880 
Tyrnauerné dlvatszalónjában. Er* 
zsóbet-körút 20., felsőruha, férfi-, 
női divatfehérnemü tökéletes sza-
báját és varrását elsajátíthatja. 

HtíUtoppdá* 
Szakadt, égett, molyrágott ruhák, 
textilek elismert szakszerű, 'legtö-
kéletesebb láthatatlan művészi be* 
szövése legolcsóbban: »Dressing«, 
VtlI. , Baross-utca 41., ilzlet a kapu 
mellett. 970 
Legrégibb speciális mütömő mfl-
holy ezelőtt 40 évig Kálvin-téren, 
rnont ülial-út 1. MagUter. 7M8 
Szemfelsxedés »Ancsánál«, Akácfa-
Utca 61., Király-utcánál, gyorsan, 
olcsón, Jól. Kötöttáruk alakítása, 
Javítása. 96! 

KüriutUktt TWU W f P n r r W W ^ 

Ráncok, zsiroa bőrök speciális ke-
zelése Mme Szeizing kozmetikájá-
ban. Budapest, Régiposta-u, 13. 
Külföldieknek gyora és Jutányos 
kiképzése. 7801 
VBÖLEGBS a z ő r t e i e n t t é s b e n 
szemölcsirtásban, tartósssépitésbefi, 
ránckez«lés>ben Lórándflé elektrö-
kocmetika, Andrássy-üt 51. utol-
érhetetlen. Tanttványklképtéi. Te-
lefon: 1-204-68. 7810 
Szemölcsök^ hajszálak, szeplők, 
szépséghibák eltávolítása garan-
ciával. Tanitváhyklképzés. Ko-
vács kozmetika, Teréz-körút l / e . 
Telefon: 1-262-00. 7290 
Akar stép, fiatal lenni ? Keresse 
fel modern kozmetikámat. Király-
utca 33. 7l4S 
Diplomás masszirozónőnél gyógy-
masszázs, tyükszemvágás. Csen-
gerv-utca 80. földszint 1. 6280 
Gáog Nándorné kozmetikai intéze-
te: Andrátsy-út 53. Tanitványok 
kiképzése. Tel.; 1-191-38. 7?81 
Royal-kozmetikában, Váci-Utca 31. 
Tel.: 1-860-88., illatszertárt nyitot-
tunk, ahol mindenkinek az egyéni-
ségéhez »mixelünk« púdert, rouget, 
krémet, kölnit sib. Díjmentes pró-
bámixelés. Látványosság. tO—18 
áfáig Royal kozmetikában. 

Çcafdfyia 
Madame Ninon psyehogratológtís. 
chiromantlsta, fizionomista anali-
zál, mindent megmond öt nye-lvett, 
naponta 4-től, Szentkirályi-utca 
35. 8». Tel.: 1-803-84. «87« 



iitot - éucU 
JAZZ-ZONQORA, TANQÓ-
HARMONIKA oktatás elismert 
pedagógusnál mérsékelt tandíj-
ért. Pintér Alice, V., Személy-
nök-u. 16, Tel.: 1-208-89. 786« 

Uta^áMtpmozi 
Walter nyugalmazott detektlvfőfel-
Ugyelö közismert sikereit legmo-
dernebb technika, lelkiismeretes-
ség eredményezi. Telefon: 18-30-49. 
Váci-utca 41.'a. 

Bétycç 
Legújabb GOBAT Albumok: 
Spanyolország P 5.92 
Oroszország P 8.J4 
Monaco P —.72 
San Marino P 1.86 

Kiadó: Bátort, IT., Városház-utca 
14. Kapható minden szaküzletben. 

D a r a b o n k é n t 
1 R P . - n é l k e v e s e b b « 

k e r i l l U n n é k 
115 drb magas katalógusértékű 

bélyeg 
• I f f n l l a e M s nélkül. 

Bulgaria, Daasig, 
Epirus. Romania, 
Nyassa, zsiráf, El* 
Salvador, Ameri-
kai-Államok. Saar. 
Luxemburg, Per-
zsia, Transvaal, 
különböző francia, 
spanyol gyarmati, 

Tanganyika ezüst jubileum, ? 
Kina, Tunis, Kenya, Lengyel, 
Japán, Bohwelx, Juventus, Lit-
vánia, Görögország. Lichten-
•tain, Jugoszlávia, Belgium, 
Astrid-gyász, Észtország, Mon-
tenegro. stb. Minden rendelés-
sel — kölcsönös értesítés nél-
kül — választékot küldök. Fi-
zetések: postatakarékpénztári 
számlára. Budapest 18.171. sz., 
Varsó 191.674. sz. Folyószámla: 
Magyar-Olasa Bank, Budapest. 
Lott 1.60 pengő. Portó külön 
—.60 fill. 
GÉZA 8EKULA, LUZERN. 
POSTFACH, 19.049, LUZERN 
19. 7844 

Tőmegbélyeget veszek. Werner, 
Budapest, Káraly-körút 1«. Valódi 
megszállás kapható. <5982 
Havi 4 pengőért szállítok 16 hó-
napban négyezeríöle európai bélye-
get. Havanként kétszázötvenet. 
Szflllinger Séndor, Pestszentlőrlnc. 
Keresek ot«rét minden országgal, 
csak új kiadásokért adok német 
Zeppelin-, tél isegély- és emlék-
bélyeget. Légiposta frankirozást, 
első küldeményt kér: Alfred Grund-
stein, Hamburg 1, Lindenstrasse 73 
Németország. 7825 
Keresek csereösszeköttetést min-
den országgal. Kitünö cseh bélye-
geket küldök. Első küldeményt 
kérek. Zemkó Béla. Chuat. CSR. 
Lengyel tömegárut hasonlóért és 
szükségleti cikkeket: »Mauritius«. 
Lwów, Zybliklewlcza 36. 7890 
Adok 150 darab különféle »Bayern 
—D. R. = Dienst — Gederak — Dan-
alg«-ot hasonló mennyiségiért vagy 
vessek : 500 darab újabb or szága -
béli csomagolt árut (sorozatonként 
10 damiblg) Hams Bieger, Leipzig 
C. 1, Johanls-Gasse 10. II. 78M 

Bnekoktatás, olasz módszer. Nép-
szinház-utcA 28, Értekezés szerda 
d. U. 6—8. 7706 

VERTES államilag engedélye- | 
tett JAZZ-ZONGORATANFO-
LYAM. VI., Jókai-utca 16. 
Mérsékelt tandíj. 7261 

Koitanélküli leggyorsabb kíséret-
szerkesztéses songoraok tatás fel-
nőtteknek garanciával. Magyar 
nóták, táncslágerek. Szücsné. 
Pamjanieh-utca 54. 7888 

Uaugjztc-ÇcatHôfâ* 
Előlegnólkflli legcsekélyebb réss-
letre külföldi zongorák, pianlnók 
600 pengőtől: Fenyőné zongorater-
mében, Erssébet-körút huszonhat. 
Legolcsóbb zongorabérlet. 8061 
HEGEDŰ, viola, cselló részietflze-
tésre is. Tóth hangversenybegedű-
késwltö mesternél, Budapest, IV., 
Kossuth Lajos-utca 8. József fölier-
cég udvari szá l l í t ja 
Megúnt gramofóoilemezeit cserélje 
be új slágerekre. Előnyös feltéte-
lek. Használt lemezek, táskagra-
mofónok legolcsóbban: Központi 
Gépraktárbam. Rákócti-út 80., ud-
varban. Árjegyzék dij.talan. 6987 

tt&WfV 
Könyveket, könyvtárakat vásárol 
Keleti könyvkereskedő. VI., Le-
hel-utca l/e. Levélhivásra felke-
resem. 6898 
A nők fog«m**«n évente csak 6 6 

naoon l e h e t s é g e s 
M I K O R ? 

Dr, Tótig nőgyógyász 
„A FOGAMZÁS TITKA" 

könyvében Ogino japán egyetemi 
tanár nagy tudományos felfedezé-
sét ismerteti, amelyből megmond-
hatjuk. hogy minden nőnél ha-
vonta 20 olyan nap van, amikor a 
fogamzás teljesen lehetetlen. Csu-
pán 5 nap van pontosan, amikor a 
nők fogamzóképesek. Ezt az 6 na-
pot a könyvben leközölt táblázatok 
segítségével bárki könnyen meg-
állapíthatja. Ilyen módon a fo-
gamzás elkerülése ma már való-
sággá vált, 

»'Fogamzás titka« könyv 240 ol-
dal terjedelmű, számos magyarázó 
ábrával 8.60 pengő. Megrendelhető 
CSERÉPFALVI, Budapest, IV., 
VAci Utca 10. 4862 

JctmeMlcsäwsi 
TutUl jelmezkölcsönző. Gyönyörű 
alkalmi báli. műkedvelői jel-
mezeik jutányosán kaphatók. Wes-
selényi-utca 24. 6634 

Autó 
Karosszóriaépítéw, javitás, autófé-
tiyezé® legolcsóbban: Borosa, IX., 
Erkel-Utca 17. (Kálvin-tér mellett.) 

Dr. Kiss Károly v. rendőrfelügyelő, 
Rákócasi-út 68. Tel.: 1-451-86. Bi-
zalmas nyomozások. feltünésnélküli 
megfigyelések. 0225 
Dr. Gál Jeoő nyugalmazott állam-
rendőrségi felügyelő: Kossuth La-
Jos-utca 4. Tel.: 18-80-86. 8748 
MENTOR magánnyomozó. Buda-
pest—Wien. KRITZLER többszörö-
sen kitüntetett nyugalmazott detek-
tlvfőfetügyelő vezetésével. Buda-
pest, Apponyl-tér 4. Tel.: 18-80-01. 
Wien: Geyschlfigergasse 2. Tel.: 
P. 869-81. 4212 

ChAbada, Teréz-körút 64. Telefon: 
12-06-85. Nyugatinál. 4048 
Dr. Janda Miklós, Teréz-körút 33. 
Tel.i 1-239-99. 768« 

Cak&ccutdc&é* 
Braun László kárpitos és dlszitő 
müipari vállalat, V., Táíra-u. 20/b. 
Tel.: 1-129-00. 6791 

ÁGYNEMŰRE 
FEHÉRNEMŰRE 
ARANYEGYPT ttot 

Szőnyegantikvárium. Legol-
ctóbb mindenféle perzsa, gyap-
júszőnyegekben. Javitás, tisz-
títás, vétel, csere. Ráday-ntca 
egy. Telefon: 1 -876 -80 . 7071 

Szönyegjavitást, tlsztitá&t. fes-
tést művésziesen vállal laká-
son is: Goldmann Margit. 
VIII.. Erdélyi-utca 12. Telefon-
hlvó: 1-375-64. Legjobb referen-
clák. 6934 

Paplanokat kis gyártási hibával 
karácsonyig rendkívül olcsón áru-
sítunk. Elit-paplan. Baross-u. 61 és 
Üllől-út 54. sz. Teletón: 1-305-86. 

CsUlátok 
STILUS-OSILLAROK 

•úlnyomóréazt előkelő csiUárgyár 
átvételébői. Vilmos császár-út 54. 

CsiUárgyár,Doh-utca42. 
^ ^ ^ O ^ M á r i a Terézia üvegcsl l -

árok, styl és modern 
^ ^ ^ f «illái ok u - i 

Acatty és cksxcc 
Fogaranyat, ékszert tés tőrt ara-
nyat legmagasabb áron vesz fel-
dolgozásra: Winter nemesfémipari 
laboratórium, Király-utca 1. I. 7. 
Zálogcédulát, aranyat, ezüstöt, bri-
llánsékszert, perzsaszőnyeget. író-
gépet legdrágábban veszek. Baross 
ékszerház, Baross-utca 88. Telefo-
náljon: 1-347-70. 6964 
Briliáns ékszert, perzsaszőnyeget 
ruhákat, zálogcédulát legdrágább*" 
veszek. József-körűt 58. Telefonál-
jon: 8-886-90. 

50 éves cég 
Telefonhívó : Aut. 1-8S0-39. 

Maizó J. és Fia fífrő-, melltartó-
éi hastartóspeciallsta. Budapest, IV, 
Apponyl-tér 5. (Párisi udvar) 7094 

Hfe? 
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Rjg VASÁR lA's I alkalMAK 
Vásárlásainál vegye igénybe az oldal balsarkában levő szelvényt! 

ÉKSZER 
Garzó Gyula, Budapest, IV.. Vere* 
PMivé-utea 4. 6% engedmény. 7844 

A B L A K F Ü G G Ö N Y 
140 széles gitter tUll métere P 1.00. 
6% engedmény. Weis» Mariska, 
Y., Lipót-körút 22. 844Û 

AJ ANDßKTARG YAK 
Modern ékszerek, díszműáruk: 
Arkansas, a disztingvált ajándé-
kok háza, Budapest, IV., Václ-
utca 20. 5% engedmény. 8074 

A N T I K T A R Q Y A K 
Magyar ötvösékszerek, saját készít-
mény. Eíüst- és aranyárubán nagy 
választék. Biliig N. L., Kossuth 
Lajos-utca 3. 6—10% engedmény. 

A G Y T O L L 
Agytoll, pehelypaplan és ágy-
nemű. Higiénikus ágytoll gőztisz-
títás vMauyerőre. Kohn îréti. IX.. 
üllői-út Tel.: 1-863-59. 8% en-
gedmény. 6447 

B A B Y K E L E N G Y E K 
ruhák és cipők legnagyobb válasz-
tékban: Stékely Jenő cégnél, Petőfi 
SándOr-utoa 8. és Váci-u 7. 3% eng. 
Kérem dúsváílasztékú raktáram 
megtekintését. Bébi-kelengyékben 
la, vételkémyszer nélkül. Váradl 
speciális, fehérnethükészitö. IV., 
Hajé-n. 10., főienlelet 1/b, főlép-
cső. Belváros. Telafón: 1-829 42. 
6% engedmén» 7869 

B I J O U T E R I E 
A Markasit bijouteria új Üzletében 
modern ékszermás.olatok, ajándék-
tárgyak, kerámiák olcsón kapha-
tók. Tartós gyttngyffttések spec, 
fonálra meg is várhatók, ttarka-
*it bijouterie, Êgyetem-utca 11., 
10% engedmény. 

B ö R - R Ü H A Z A T 

Késtea vagy mérték után bőr-
kabát specialista Beck B u l l 
bőrruházat! üzem, Rákóczi-út 
60. I. ehielet. Telefon: 1-862-71. 
5% eng. 

B Ő R D Í S Z M Ű 
Alpár Ernő bördlszniüveüszalónja, 
IV., Apponyi-tér 4. sz. félemelet. 
Térés körút 4. és Baross tér 12. 
6% engedmény, floao 

B Ö B Ö K D 
Elsőrendű használt és új bőrön-
dök, neszeszerek, szekténykoffe-
rek óriási választékban. Csere, 
vétel, eladás. Weil, VHt., Népszin-
hái-utea 26. Telefon: 1-442-08. 
8% engedmény. 7102 

Hoffmann bőröndös, Károly-körút 
4., Kossuth Lajos-utca mellett. Te-
lefon: 1-896-.VÍ. Nöi táskák, úti bő-
röndök, neressalrek, aktatáskák, 
5% engedmény. 7061 

B ő r ö n d ö k é s k é z l t A s k A k . 
Jó anyagból legmodernebb for-
mákban a készítőnél: Pried Manó, 
Erzsébet-kőrút 1. 6% engedmény! 
Telefou: 1—872—05. 62U0 
Krén László bőldisamüáru- é s bő-
röndkészítő, Budapest, IV., Kos-
suth Lajos-utca 7. (az udvarban). 
5% engedmény. 7162 
Modelltáskák dús választékban, 
Ungár Imre bőrdíszműves, flttom-
árukészltö. Kizárólag: IV., Petőti 
Sándor-utca 6. félemelet. Belvár >al 
Színház-épület. Tel.: 1-889-84. Ja-
vítást, montirozást vállalok, 6% 
engedmény, 6914 
RetlkAl, pénztárca, bőrönd, Ol-
brich L.. Teréz-körút 8. 5% enged-
mény. 7701 
Weil Sándor, IV., Kossuth Lajos-
utoa 3i {udvarban). Tel.: 1-800-28. 
Salát készitményü bőröndök, reti-
ktllök, pénztárcák legolcsóbban a 
készitöhél. 6% engedmény. 6296 

B U T O R 
Streicher Royal bútor kft.: VÜL, 
Baross-utca 34. 6% engedményt 
Réstl. fis, kedvesmény. 6070 
Bútoráruink szépek, olcsók, jók: 
Hazai Bútoripar Áruház, Kerté-sz-
utca 2. 6% engedmény. 7570 

öTFff 
Faragó cipőkülönlegességek. A 
mindenkori legújabb modellek. 
Erssébet-kBrút U, 6% engedmény. 
Domonkos cipő fogalom, megbíz-
ható, jó. Teréz-körút 27. Hó- és 
sárcipők nagy választékban. 5% 
eng. 
Grinhttt cipőkülönlegességek árai 
elismertek. Belvárosi nivó. Teréz-
kőrút 6. 6% engedmény. 7614 
Cipő, Preisach, Krlsitina-târ 3, Te-
lefon: 1-680-98. 6% engedmény. 
Cipőt késsen és mérték után jól 
vásárolhat Gyöngyi cipttátuházban, 
IX.. ttllal-at 69. 6% engedmény. 
Yera-olpők, Budapest, IV., Kossuth 
Lajos-u. 11. Telefonszám: 1-869-88. 
3% engedmény. 6971 
Sportcipő-különlegességek : Rónai 
István, Irányi-u. 5. Tel.: 1-870-91 
6% engedmény. „ _ 7848 

0 8 I L L Á R 
Véstl László, IV.. Irányi-u. 18. 
Télflfon: t-871-68, 6% eng. 7809 

D R O G B B I A 
Irgang Drogéria, Budapest, IV., 
Egyetem-utca U. saám. T. 1-884-61. 
Márkás cikk kivéve 6% eng 
Spányi drogéria, Budapest, VIII., 
József-kőrút 88. Tel. 1-844-23, ö% 
engedmény a márkás cikkek kivé-
telével. 7717 
Vegyszerek, illatszerek. hAztnr-
tá*l cikekk: Fábián-drogéria. V., 
Vilmos császár-út 78. (Berlinü-
térnél.) Tel.: 1-116-78. 5% eng, 

7874 
Er. Blits-drosrérif», Vilmos csíT 
s«ár-út 23. 5% engedmény, már-
kás cikkek kivételével. 7659 

EGÉSZSÉGÜGYI CIKKEK 
t Keleti J. t Budapest. ÍV., Petőfi 
Sándor-utca 17. Tel.: 18-80-ifl. Láb-
hygienial service, gumiharísnya, 
cipő-, lúdtalpbelét, gép-pedlcüre. 
67c engedmény. 6087 

E S f c B K T Ö 
»Turul« Esernyő Üzem. Készít, ja-
vít, áthúz. IX., Ráday-ntCa 3., 
VIII., Üllői-út 48., XI., Horthy 
Miklós-út 8. Tel.! 1-888-19. 6% en-
gedmény. 6945 

E L Ő N Y O M D A 
Kézimunkatervező és készítő. Rajz-
müterem, elönyomda. Kelengye- es 
monogrambimzés. Függöny montl-
vozások. Gottlieb Gyula^ Iparmű-
vész, Budapest, IV., ftéglposta-
utca 7—9. Tel.: 1-811-26. 6% enged-
mény. _____ 6887 

F E H É R N E M Ű 
Clara iparművészet, pizsama, 
babyketengye, függöny, ágyterítő. 
VI., Andrássy-út 13. 6% enged-
mény. W41 

F É R F I P E H E R N E M O 
»Elegance« speciális angol férfi-
fehérnemükészitö, 8chleifer László. 
IV., Irányi-u. 26. Tel.: 8-866-24. 5% 
engedmény. 7811 

F É R F I R U H A 
Legszebb, legjobb, legolcsóbb férfi-
tubák készen é< mérték sserint: 
Platsohek Vllmüs férfiszabó, Buda-
pest. Kéroly-ktirút (Központi város-
ház). 10% engedmény. 6148 

P O G A 8 2 A T 
Trautmann Jenő fogorvoslásl mű-
terme. VI.« Nágymeaő-u. 41. II. & 
Tel. 12-81-01. t0% engedmény. 
Műfogat, fagtötnést P 8.—. Hóna L. 
fogászati műterem, Baross-utca 98. 
10% engedmény 7529 
SzéipadlAsttélküil müfogak. Balogh 
Rezső fogászati műterem, Báross-
utca 77. 10% erigedmény. 7684 

P ü G G ö N Y 
Hoepfnerné és Társa csipkék, fá-
tyolok, nöi divatcikkek, bútor-
kreíonok, függönyattyagok. IV., 
Harls-kBi 2. 1-878-08. 5% eng. 

P Ű G G O N Y T A B T d 
Függttnytartót minden színben és 
k 'vitelben: VlttCie József kere-
tczözőllzem: Király-utca 53. Tele-
fon: 1-859-84. 5% engedmény. 7169 

F t S O É S M E L L T A R T Ó 
Gaby modern- és gyógyfüzőssalón: 
Vád-utca 11/b. Tel.: 1-874-16. 6% 
engedmény. 7596 
Perónylné Vermes Aranka m all-
és vállfűzőkészitö ssaküzlete, dl-
vatfflzők készen és méret szerint: 
rv . , Haris-köt 8. 8% engedm. 6844 
Fried Márk, VI., Király-ütca 6. 
Telefon: 1-258-Ô0. fűző- melltartó-
és kesztyükésBitö. 6% engedmény. 

KEDVEZMÉNYES VÁSÁR-
LÁSI SZELVÉNY 

(Érvényes Január lS -21-ig)  
Ezen szelvény felmutatója e 
rovatban szereplő cégeknél a 
hirdetésekben közölt kedvez-

ményt kap]n. 



»Lady« fűxöíwtlón, IV., Kigyó-utca 
4—6. I. ein. 10. 6% engedmény. 
Wallensteinné párizsi füzőkülönle-
gességek új helyiség«! Váci-utca 
28.. bejárat Párisi-utca 1. ö% en-
gedmény. 6448 
»Tery« fűzőtzalónban: Margit-kör-
úl 13. f e l . : 1-573-28. Múzeum-körút 
27. Tel.: 1-856-78. Horthy Miklós-úi 
18. Fűző-, melltartó- éB kesztyű-
különlegességek. Eng, fr—10%, 

F Ű Z Ő S S M E L L T A R T Ó 
Legkiválóbb szabású gumibetétes 
melltartó P 1.68. Ssékely Jenő, 
Petőfi Sándor-u. 9. 5% engedmény. 

H A R I S N Y A 
Harisnya, kesztyű, kötöttáruk: 
FAth, Ferenciek-tere 2. Telefón: 
18-86-42. 8% engedmény. 607» 

Helllg-harlsnya, kesztyű, tinóm 
kötöttáru: RAkócsl-út 86. 6% en-
gedmény. 6081 

Sikk harlinya és nfllnadrág kü-
lönlegességek (IV., Hajó-U. IS—14) 
Belváros. 6% engedmény. 7796 
Hlriehler harisnya-, keaztyűkülön-
legességek, selyemfehérnemüek. 
Lipót-körűt 23. Telefon: 12-08-70. 
s% engedmény. , «7» 
•Idéal« harisnya-, kesztyű- és te-

/ hémemü-szaküzlei. Teréz-körút 46. 
Tel.: 1-298-08. fl% engedmény. 7688 
Schneider, IV.. Réglpósta-u. 12. 
Url-nöidlvat, téli áruk. 5% eng.  

H A Ï T A R T A 8 1 A R U 
I Lengyel Gézáné festék-, háztartási 

és piperecikkek, IV,, Réglposta-u. 
7—9. Telefon: 1-866-67. 9% enged-
mény szeszártt kivételével. 7788 

kátal József. Budapest. VIL, k i -
rály-u. 5. Konyhabútor, edények, 
evőeszközök. 6% engedmény, 7818 

TnTÍZÖTI FORMARüfaAK 
Iskolaruhák, Intézeti formaruhák, 
legújabb divatú bakfis és gyer-
mekruhák, előnyös áron, nagy 
választékban, ft százalék engedm. 
Streislnger Andorné. VAcl-tt, 9. 

I L L A T 8 Z B R T A R 
Hike Jenő illatszer, háztartási és 
egészségügyi cikkek: IV., Iráöyl-
tttca 21. 6% engedmény. 
Zoltán Illatszertár, Ráday-utca 13., 
bel- és külföldi pipere- 6a háztar-
tási cikkek, 6 százalék eng. már-
kacikkek kivételével. Parool-ké-
szitmények. IX. ker., lerakata. 
Illatszerek, kozmetikai és pipere-
cikkek. Adria lllatscertár, VIII., 
Rákóczi-út 41, Telefonszám: 
1-807-80. 6% eng. 7716 
Martna illatszertár és flipereclk-
kek. József-körűt 16. 6% enged-
mény. 7085 
Benkő finom háztartAsl és lUat-
szerkülönlegességek, VII., Király-
utca 79. Tel.: 1-870-47. 10% enged-
mény márkás cikkek kivételével. 

7708 
Siklóé parfümériák, Vili . , Sán-
dor-u. M/a. és József-u. 7. a vi-
lághírű Parcol készítmények le-
rakata. 10% engedmény (márkás 
cikkek kivételével). 7808 
Hankui parfümériáiban, Kecske-
méti-utca 8„ az összes kozmetikai 
cikkek nagy választékban 10% en-
gedménnyel, a márkás áruk kivé-
telével. 770« 

K E S Z T Y Ű 
Adler Károly kesztyűs, Budapest, 
IV., Szervita-tér 9. Tel.! 1-821-18. 
0% engedmény, 6875 

K É Z I M U N K A 
Ágoston és Pucher női kézimunka 
és hlmzökellékek üzlet. IV., Haris. 
bazár 6. 6% engedmény. 
Szőnyegalapok és fonatak, kész 
függöny, függönyanyagok, a*ztal-
teritök: Szekeres, Rákóczi-út 63. 
10% engedmény. 6083 
Késimunka pulóvereket hozott 
anyagból is mérték szerint válla-
lunk. Harlan yaszemfe'. szedés. 6% 
enged-miétiy. Magister, Üllöi-üt 1. 

K O N Y H A F E L S Z B R E L E H 
Székely János vas- és konyhasze-
rek szaküzlete, IV.. Vámház-kőrút 
12. Tel.: 1-846-24. ö% engedmény. 
Konyhafelszerelési szaküzlet, Ki-
ráiy-u. 78. Király SzitthAzzal szem-
bea. 5% engedmény. 7826 

K O Z M E T I K A 
•Aida« kozmetika. Telefon: 8-821-15. 
Károly-körút 5. C-Iépcsö, III. em. 
7. ß—10% engedmény. 7512 
Tranger kormetika, IV.. Ferenciek-
tere 4. I. 4. Telefon: 1-882-77. 10% 
engedmény. 7571 
AroápoIAa, esti kikészítés, sie-
mölcsirtás. Langer Livia, Vilmos 
császár dt 51. 10% engedmény. 
»Miroir« kozmetikai intézet, IV., 
PArizsd-U. 2. Egyéni szépségápolás, 
bérletrendszer. TanitvAnyok kikié-p-
zéae. 10% engedmény. 7582 
Areápoláe, »zemölcsirtAs, hajszál-
irtás garanciával. Tolnai kozme-
tika, Vötösmarty-tttca 5. 10% en-
gedmény, 5638 

K Ö T Ö T T Á R U 
Trlvlco kötött tuhakUlöhlegessé-
gek, Budapest, IV., Ha]ó-u .12—14. 
Tel.} 1-807-19. 5% engedmény. 6843 
Mftry KBtöüzem. Saját késiitmé-
nyfl kötöttruha, pulóver stb., .ere-
deti bécsi modellek. IV., Régi 
posta-utca 17., váciutcai sarokház. 
Tel.: 1-889-06. ft% engedmény. 6872 
Lipótvárosban finom kötöttáru, 
fehéröemfi, pongyola, harisnya: 
Freudnál, V., Lipót-körűt 11. 5«/« 
engedmény. 684» 

L A K A S B E R E N D f i Z Ö 
Szflcs A. kárpitosmester, lakásbe-
rendezö, Semmehvels-u. 17. Tele-
fón: 1-898-88. 40 éves oág. Spectá-
lis bőrbútorkészités. javítás, fes-
tés. 6% engedmény. 7050 

MENYASSZONYI KELENOYE 
Mössmer József rial, * Budapest, 
IV., VáBl-utoa 1. Nfli, férfi, gyer-
mek és csecsemő fehérhemflek. 
Ágynemű, asztalnemű, meftyasszo-
nyl kelengye. Telefon: 1-881-32. 
8% engedmény. 7082 
BlumentW Oszkárné és Társa, ke-
lengye, fehérnemű. vászon- és da-
masztárük. Budapest. VII, Klrály-
utea 41. Teletón: 1-878-7«, ö% en-
gedmény, 7772 

MŰOTVOS 
Bronoigy Rezső mflötvös és éksze-
rész. IV., Váol-utoa 10. (udvar-
ban), Specialista eredeti magyar 
Ötvösmunkában. antik és modern 
ékszerekben. s% engedmény. 68t7 

M Ű R E O l S E O — S Z Ő N Y E Q 
Keleti és perzsa szőnyegek, antik 
bútorok. műtárgyak, Antikart Bt. 
IV., Pilvax-köz (Városház-n. 14.). 
Az előirt árakból 6% engedmény. 
Schwarct régiségkereskedő, Dob-
utoa 1. Telefon: 1-415-68. Antik 
bútorok, bronzok, porcelláttok. ké-
pek vétele-eladása. 6% eng. 7808 

M Ű V I R Á G , D Í S Z T O L L 
Szekulesz R. volt üzletvezetője t 
Sándor László művirág- és dlsz-
tollgyár, IV.. Hajó-Utca 8—1«. (Bel-
város), az Udvarban. Tel.: 1-894-84. 
10% engedmény. WftO 

N Ő I S Z A B Ó 
Tegyen próbát Fodorné divatsza-
lonjában. Vilmos csá=zár-út 24. 
Telefón: 1-337-5. 5% eng. 763» 

N Ö I D I V A T 
Llpoaei Vilmos, Budapest, IV., Ap-
ponyl-tér 4. 5% engedmény. 607» 
Bon Marché divatszalon, cégtulaj-
donos: Jokel Margit, Váci-utca 
íl/b. 6% engedmény. 7804 
Rózslka tiöikalap és ruhamodellek. 
Ruhamodellek P 80-től, kalnpala-
kitAs P 2-től. IV., Kigyó-utca 4 -6 . 
félemelet. 5% engedmény. 7548 
Rlohler, Budapest. VII.. Király-tl. 
23. Tánc- és délutáni ruhák, blú-
zok, aljak, pongyolák, télikabátok. 
5% engedmény. 7804 
Erdőt Imre nfll komfekcióAruhAa: 
VII.. Király-utca 21. Tel.: S-386-2il. 
Folyószámlahitel. 5% eng. 

N O t D I V A T C I K K E K 
Nőikalap, sálak, művirág, dlsztollt 
Kőszegi H., Budapest, IV.. Appo-
nyi-tér ». Tel.: 1-881-88. 8% erngr. 
Ruhadiszek, sálak, övek. gyön-
gyök. gombok: Flesch 6» Fisoher, 
IV., Deák Fereflc-útca 17. 8% eng. 
Albacháry és Korát, gomb, csatt, 
rÖvldArú, divatárú. V., DeAk-tér 1. 
5% engedmény. 7710 
Szabó Aladár csipke-, szalag-, rö-
vidáru: VII., Király-utca 98. 5% en-
gedmény, 7865 

N 0 I F E H É R N E M Ű 
Stranu, IV., Kristóf-tér 6. Tel.: 
1-814-82. Allftn dó nagy raktár vá-
szon. dnmasttArttk, törülközők és 
zsebkendőkben. Kelengyeköhség-
vetés díjtalan. a% Ongedméhr. T000 

N Ö I K A L A P ~ 
Vafi kalapház. IV., Pártsi-Utea 
női kalapkUlönlegességet árban, 
minőségben utolérhetetlenek. 8% 
engedmény. tlWI 
Révéstné, nőt kalapkülönlegessé-
gek. Budapest. IV,. Petőfi Sán-
dor-utca 7, (BejAfa-t Pilvax-kÖ».) 
Tel.: 1-890-81, 5% efageflmèny. 7031 

O F T I K A - F O T Ö 
Fehér optika-. lAíszer- és fényké-
pészeti szaküzlet, Múreum-körút 2. 
Tel.: 1-421-81. Engedmény 8%. Í6S8 
L. Door L , Petőfi Bándor-titca 7., 
bejárat a Pilvax-közben. 8% enged-
Libái és Mákt optikus-fotószaküí-
let és műhely, Ví., Tcréz-kfirtU * 
Tel.: 1-290-56. to% engedmény. 

ÓRA 
Precíz órajavltás. IV., Haris-köz 8. 
Ilsndverker Dezső órás. Schaft-
hausen, Omegx Zenith, Movado, 
Doxa Arák. 8—5%' engedmény. 7816 
Váradl, Veres Pálné-u. 8. óra, 
ékszer javltAs, eladás — vétel. 
8% engedmény. 7812 

m 



RADIO fiS VILLAMOSSÁG 
Romáit Vilmos és Társai -villamos-
cikkeket árusító kori. f. t., II., 
Margit-körűt 8. Tel.: 1-576-18. 5% 
engedmény. 7744 
Véstt László elektrotechnikai és 
rádió kft. Budapest, IV., Irányi-u. 
18. Telefon: 1-871-58. 5% enged-
mény, 

S E L T E H , B Á R S O N Y 
Oyárl maradákok! DivatkeJmék, 
selymek, bársonyok, duvetinek, 
flanel lek szenzációs olcsó téli ki-
áruaitiáts». Rózsa divatáruk, Királv-
utca 65. (Halló-büfé mellett.) 6% 
engedmény. 
Megyatfi és Társa, selyem, szövet 
és bársony: IV., Bécsi-utca 8. 5% 
engedmény. 6088 
Lakos, Bzékely, Fenyves, VT, 
Petőfi Sándor-u. t/b. Selyem, ezö-
ret, mosóáruk és gallérkülönleges-
íégek. Tel.: í-880-48. 5% enged-
mény. 7074 

Pajor László, IV., Régiposta-u. 19. 
(Petőfi Sándor-utcai sarokház.) 
Szücg és szőrmeáruk. Alakítások. 
Javítások. Megóvás. Tel.: 1-880-53. 
5*/t engedmény. 8878 
Czikó szücsszalón, VárashAz-u. fi. 
Tel.: 1-895-24. »zörtn&bundik. Át-
alakítás. Javítás. 8—5% eng. 7511 
Kaposi István szőrme és bunda-
különlegességek, szörmefestés, ja-
vítás. Párlst-u. 6. Tel.: t-876-10. 
8—0% engedmény. 7568 
Szabó F. szűcs és szőrmeáru. IV., 
Váci-utca 48. 5% eög. Dús kész-
áruraktár, átalakítás, ja vitás. T.: 
1-885-57. 7569 
Tóth István szűcs, Budapest, IV.. 
Eskü-út I. Telefon: 1-879-55. 5% 
engedmény. 6918 
Szőrmebutidák a legújabb modellek 
szerint: Orüflbut, Váoi-ütoau 31—33. 
Telefon: 1-881-86. 5% kedvezmény. 

S P O R T R U R A K 
•Orkán«, Budapest, V.. Bálvány-
ütea 20. Î. em. 5% eng. 7808 

S t Ű O S O K 
Rókák festése, eserzése, korona-
szörpótlás készítőnél. Pollák, 
Alsóerdösor tizenkettő. Divatcsar-
noknál, 5% eng  
Dr. Weiner Lajosáé, VII., Király-
utca 81. Bundák, szőrmék, alakitá-
sok, javítások. 6% engedmény. 

Adler és Gasztonyl képesített 
szflosmfesterek. IV.. Váci-u. í8. 
Tel.; 1-888-0«. tt% engedmény. 

S Z Ö H T E O 
Magyar perzsa, torontáli modern 
szőttesek, gépszőnyegek. Fischhof 
<?s Reichmanh, V., Lipót körűt 19 
5% engedmény márkás cikkek ki-
vételével; 7786 

C t t X S S A B d 
Régi, hírneves szabómester az 
úri közönséghez 111 Szolid elegán-
cia. Figyelmes kidolgozás. Ked-
vezményes fizetési feltételek, le-
mérsékelt árban. Noszlopi Hen-
rik Tamás, Llpót-kSrút 1«. Tele-
fon; 11-48-95. Alapíttatott: 1867. 
5% eng. 6481 

Heller űriszabó: Budapest. Rá-
kóczl-űt 13. 5% engedmény. 6070 
Ferenci Ernő angol úriszabósága, 
Erzsébet-kőrút 17. 5% eng. 6843 

BRI ES HÖLGYFODRÁSZAT 
Bernhardt és Tóth űrt-, női fod-
rász, manikűr. IV., Kossuth Lajos-
utca l. T.: 1-S52-88. 10% eng. 1564 

Ü R I . E S N Ö I D I V A T 
Tetőtől talpig legolcsóbban felru-
ház a félszázados Perl Áruház, 
VII., Thököly-út 9. 5% eng. 6513 
Fábián József, Krisztina-körűt 
8-10., Széli Kálmán-téri sarok. tJri-
női divat. Férfi, női, gyermek fe-
hérnemüek, kötöttáruk, méter-
árnk. 5% engedmény. 697» 
Uombtól harisnyáig mindent Scher-
tingernél vehet, Ráday-utoa 11—18. 
T. 18-78-97. 5% engedmény. 7684 

V Á S Z O N 
Takarékos háziasszonyoki Zálog-
házból kiváltott vásznak, sifónok, 
törülközők nagyon olcsón besze-
rezhetők. Bolgár, VI., Vilmos osá-
szár-űt 8. Tel.: 1-178-62. 5% eng. 
Örmény-Magyar Kereskedelmi Rt. 
IV.. Bécsi-utca 2. Telefon: 1-811-61, 
NÖI és férfi fehérnemflefe. Meny-
asszonyi kelengyék. 5% eng. 

V A S K E R E S K E D É S 
Diósy János fém- é»s vasárukeres-
kedés, Budapest, VII.. Rákóczi-
út 24. Alapititatott 1889. 6% eng. 

V E G Y T I S Z T I T O 
Szathmáry Ferenc kelmefestő és 
vegytisztitó. Dohány-utca 1. Tel.: 
1-842-53. 5% engedmény. 6887 

Peuzitk 
JELMAGYARÁZAT : Központi fű-
tést K, hideg-meleg folyó viz: HM, 
szobák számai Sz. 

FŐBB ÚTVONALAK 
Centrum penzió, Budapest, Vil-
mos csásiár-út II. Tel.: 1-188-08. 
Kellemes szobák, kitiinö ellátás-
sal már 4 pengőtől. 6»n 

Szoéa-lakás-cttáéás Kutyav&sát 
Berlin-szállodában központlfQtéses. 
folvóvlzes szobák kettő pengőtől, > 
Révay-utca Í4. Tel.: 1-219-05. Für-
dőszobás sppartementek. 4844 
Vidékieknek, külföldieknek úri 
o'.thon napokra is: Erzsébet-kőrút 
2. Hl . 19. (Ernke-épűlet). T. 1-829-00. 

Rudolf-penzió. V., Rudolf-tér S. 
Tel.: 1-181-08. Dunaparton, Margit-
szigetnél, összkomfort, elsőrangú 
konyha. KHM, szobák száma 8. 

HA BVDAPB8TBN Is űri ott-
honában akar iaknl, a 

FESZEK PENZIÓBAN 
szálljon meg. Szobái, kosztja 
minden igényt kielégítenek és 
meglepően olcsó. 

KAROLY-KÖRÜT 24. 
Telefon; 18-94-49. 550 

Udsza&á - Cipés* 
Ács József elsőrangú úriszabóság. 
Olcsó árak. Nagymező-st. 37. Te-
lefon: 1—157—88. 6927 
Tembel Mátyás angol úriszabó. 
Akácfa-utCa 59. I. em. 6643 
Rácz. Wesselényi-utca 85. Angol 
úriszabóság, jutányos árak rész-
letre is. "OS 

Uránia Penzió, V., Sas-utca 27. 
Tel.: 1-201 07. KHM, szobák szá-
ma 10. &&S4 
Club. Penzió. Teréz-körút 84. ŰJ-
rendszerű kedvezményeink: T. 
vendégeink vásárlásoknál, színhá-
zakban. gyógyfürdőkben ce» 20% 
kedvezményt, legalább 10 napi tar-
tózkodásnál 20% varttl kedvez-
ményt élveznek. Legmodernebb 
úri otthon, központi fűtéssel, folyó 
melegvízzel. kitűnő konyhával. 
Polgárt árak. Tel.; 1-204-15. 8890 

Paizs László pnskaraűves, József-
utca 50. Bármily rendszerű fegy-
vert fe el ősséggel javit. 72H 

7 u f a t U u * 
SVÁBHEGYEN legkésőbb má-
jusra. KISEBB KOMFORTOS 
VILLÁT KERESEK. Ajánlato-
kat kérőm a kiadóba »Májasra« 
jeligére küldeni. 7893 

B C D A 
Rózea Penzió, II-, Tapolcsányi-út 
S. Telefon: 1-522-00. H, szobák szá-
ma 8. 8874 
Lánohid Penzió, II., Pala-utca 11/a. 
Tel.: 8-666-50. Központi fúté», hi-
deg. meleg víz, 7sss 

Eladó Kővágóörsön (1 hold,, 8848 
négyszögöl) kiterjedésű ansőlő, eme-
letes villa, gazdasági (épületek és 
pimce a ftilöpl pusztán, bírói becs-
lés szerint 41.000 pengő értékű, 29 
ezer pengőért. ÉrdeklMtéa: telefon 
l-SfM-02, dé'elött 10—11 között. 

Budai 
kutyafürdő 

Higiénikus 
kutyakozmetika, 

FOrösztés, nyírás 
fertőtlenítés 

szakszerű trimmelis 
DrótsztirO foxik, skótterrierek, 
oirsdale-tsrrierek, tacskók és 

sealyham terrierek • l a d ó k . 
I.f Margit-körűt 56. T: 1.527-61 

Belvárosi kutyafűrdő 
IV.. Váci-u. 11/b. (Bejárat Arany-
kéz-u. l.) T.: 1-809-08. Trimmelés, 
nyírás, fürősztés. Fajkutyaeladás. 

Kutyakozmetika 
(Gróf) Váci-utca 44. megnyílt 
Trimmelés, fürösztés. Fajkutyák 
állandóan kaphatók. 7609 
10 hónapos dogg pedigrével olcsón 
eladó. Zenker. Győr, K. Árpád-út 
217. *» 7881 

Kutyafelszerelések 
nagyban, kicsinyben, ünger, Kos-
suth Lajos-utca 8, 

T ü n é s t ' f á k 
CSAK PAJTISZTA KtlTYÁT 

VÁSÁROLJON! 
AIRED ALLE TERRIER 

Dr. Bagyó Jánosné, It.. Arankia-
utcn 8. Tol.: 1-522-05 



S Z E R K E S Z T I I D A R V A 9 R O B E R T 

(8. folytatás) 
Az aiLábbi figuraelosztásnál bizony első 

ránézésre az ember nem is gondol arra, 
hogy itt biztonsági játékra volna szükség, 
pedig enélkül felvételünk könnyen elöüly-
lyedhet egy kedvezőtlen elosztás zátonyán. 

fi: 10 9 8 7 

D : A 4 3 2 
E színben két ütést kell szereznünk. Ha 

van két asztali átmenetünk, átmegyünk az 
egyikre és meghívjuk a színt. Ha Kelettől 
figurát kapunk, beütünk és már csak a 
másik két hiányzó figura üthet. Ha Kelet 
kis lapot adott, kiengedjük. Ha az Ütés 
rajtunk marad, máris meg van a második 
Ütés, ha pedig Nyugat ütni tud. az im-
passzt megismételjük. Ha most is Nyugat 
kerül ütésbe, az ellenjdtékosok kezében 
csak egyetlen lap marad, mely az ászba 
beesik. 

* 
FÍ: A 8 5 S 

D : D 10 » 4 
E figuraelosztás mellett ajánljuk) az im-

passzra való játékot, későből a dáma kijlát-
szását. Ha a dámát fedik, nyilván csaJk 
egy ütést !kell kiadnunk. Ha Kelet ütné a 
királlyal, ismét Bélről játszunk impasszt a 
bubi ellen. A tapasztalat és statisztika iga-
íolja ezt a játékmódot. Az egyetlen elosz-
tás, amelyik esetén a játékmódunk nem jól 
fizet az. mikor a K B Keletnél van. Meg-
jegyezzük, hogyha egy szín játékának töibb 
lehetősége van, az elhangzott licitet, pél-
dául kontrát, erősen figyelembe vesszük. 

* 

fi: 6 4 8 

D t A D Í S Í 
Ha ennek a színnek a játékáról van szó, 

követik el a felületes játékosok a legtöbb 
hibát. Átmennek) az asztalra é* megadják 
az Impasszt. Ez rossz! he kell hívni az 
ászt, és ha a király nem esett, akkor kell 
átmenni és onnan kis lapot 'hívni. Bárhogy 
Is fekszenek a hllányzó lapok, annyi biztos, 
hogy egy ütést ki kell adnunk. Ez a játék-
mód azon eset ellen szól, hogy hátul van 
a blank király és dámánkat elütvén még 
két. összesen három ütést veszítünk. Kivé-
telt csaík az az eset képez, amikor színjá-

tékot játszván ez egy mellékszínünk, ebben 
ütést nem szabad kiadnunk és az asztal 
egyiik lapját valamelyik kézi magas lapra 
eldobhatjuk. Ez a helyzet az impassz mel-
lett szólna. 

* 
E : 9 6 3 

I): A D UTi 
E színben egy ütést szabad kiadnunk. A 

tapasztalat legjobban a következő játék-
módot ajánlja; lejátszani az A-t. Ha bár-
melyik ellenféltől figura esett, már legfel-
jebb a másik figura üthet. Ha mindkét 
ellenféltől kicsit kapunk, átmegyünk az 
asztalra és újból meghívjuk a színt. Ha 
Kelet kicsit ad, impasszolunki a 10-sel. 
Az egyetlen eset, amikor rosszul járunk e 
játékvezetésnél, ha Nyugatnál a duibl bubi 
és Keletnél a tripl király van. 

Ha nem szabad e színben ütést feladnunk, 
a mély impasszra vagyunk kényszerítve. 

* 
Ê: A D B 6 3 

D: 7 5 2 
Ha e színben csak egy ütést veszíthetünk, 

a legjobb játék az ász lehívása. Ha a ki-
rály nem esett, átjövünk Délhez és onnan 
meghívjuk a szint, ha Kelet nem adott, ezt 
meg kell ismételni. 

* 
FI: B 6 4 3 

D: A D 9 7 5 2 
Északról a B-ot hivjulk és nem fedés ese-

tén átengedjük. Nem helyes az Impasszra 
kicsit játszani. Ha Keletnél van a K 10 8, 
ez a bubi hívás esetén azonnal elárulódik. 
Ha kis lapot hívunk és a D-mal adunk 
impasszt, Kelet esetleg megmaradó K 
10-ével még egy ütést szerez. 

* 
fi; A B S 

D : D 7 4 3 2 
E színben nem szabad ütést kiadnunk. 

Egyetlen kedvező elosztás az. ha a duibl 
K Nyugatnál van. JlátékUhk kézből kicsit, 
lm,passz a B-bal az asztalon és utána le-
hívni az Á-t. 

135 



fi: À B S 
D: D ft 8 3 2 

Ez a figuraelosztás legalább azt a san-
szot nyújtja, mint az előző, sőt annál töb-
bet Is. Most iá kicsit hívunk a kézből és a 
B-bai impasszolunk. Ha most azt a lehető-
séget játsszuk meg, hogy Keletnél maradt 
a K 7, Nyugatnál pedig a 10-es, akkor 
kézbe kell jönnünk és a D-ot kell Játsza-
nunk. 

Ha Nyugat erős licitjéből, esetleg kontrá-
jából arra következtetünk, hogy úgy a ki-
rály, anint a 10-es nála van, az impasszo-
lást a dáma kijátszásával kezdjük. Ha 
Nyugat fedte, átütjük^ Idegen színben 
kóabe jövünk ós a Ö-est játszuk ki, melyet 
ha Nyugat nam fed, átengedünk. 

* 
fi.' D 6 4 
D: K 8 5 3 2 

E színben csak egy ütést szabad kiad-
nunk. ö t lapunk hiányzik, köztük az ász, 
Négyet Ütni csak akkor lehet, ha valame-
lyik ellenfélnél dubl ász van. A licitből, 
vá ty az ellenjátéknJál már látott ütőlapok-
ból feltételezzük egyik oldalra az ászt. Ha 
Keletihez »adjuk«, akkor így játszunk: A* 
asztalról hívunk egy kicsit és kézben üt-
jük a királlyal, Most kicsit hívunk, de 
nem megyünk be a dámával. Ha tényleg 
dubl volt az ász Keletnél, annak most tir fi-
ién (nem figurát Ütve) kell elmennie és 
Nyugat utolsó lapja a dámába beesik. 

A Nyugatnál vélt ász ellen kézből hí-
vunk kicsit, ütünk a dámával, majd kicsit 
játszunk és kézből is kicsit teszünk rá. 

* 
É : * D 9 2 7 5 3 O A 8 5 3 2 4 1 0 4 2 

D: • A B 103 A K D tí 10 0 O K 4 • A 
Felvétel 7 kőr, Nyugat káróval indult. 

A teljesítés nyilván a pikk király helyze-
tétől függ. Kézben ütünk a királlyal és le-
aduzunk. A pikk impassz megjátszása vé-
gett káróval az asztalra megyünk. Meg-
hívjuk a pikk Ö-est! Impasszolunk vele. 
Ha sikerült az impassz, a pikk dámát 
játsszuk ki, nem fedés esetén kézből a 
10-est adjuk rá. Harmadszor a pikk 2-es 
hívásával impasszolunk. 

Lényeges az első menetben a 9-es (kiját-
szása, mert osak ily módon lelhet Kelet 
negyedleges királyát elfogni. Ha az első 
menetben a dámát játsszuk és kézből kicsit 
adunk, a második menetben 9-esünket kéz-
ben át kell ütnünk és átmenet hiányában 
többé nem impasszolhatjuk a szint. Az 
sem jó, ha az első menetben kijátszott D-ba 
kézből egy figurát dobunk, mert Kelet 
most a 9-es fedése által szerezhet negyed-
leges pikkjével egy ütést. Az impasszolás-
nak; ezt a sorrendjét »standard« impassz-
nak nevezzük. 

* 
A biztonsági játékmódok gyakorlása 

néha egy-egy szürtrikk elvesztésével jár, 
ez lényegtelen kár, szemlben azzal, hogy a 
blítonsági játék elhanyagolása a kész parti 
elvesztését jelentheti. A jelenlegi Írásmód 
mellett harminc saürtrikk sem ér fel egy 
robbeorel. 

(Vége) 

A bridzstanfolyam hallgatóinak első ko-
molyabb gyakorlata, mondjuk úgy: az első 
szabadúszás. 

A licit: 
— Passz. 
— Passz. 
— Passz. 
— Kontra — mondja meggyőződéssel a 

komoly mérnök úr. 
— Tessék! — kérdi csodálkozva a mester, 

mint aki nem jól hallott. — Holgyan ment 
a licit! 

Megismétlik. 
— Hogyan tetszik érteni ezt a kontrát! 
— Ez információs kontra. Három és fél 

tiikkes lapom van, a partner mondja be a 
leghosszabb színéti 

BRIDZ8FELADVANY 

0 A 1 0 5 2 

» 6 3 

• 9 8 5 2 g • -
S? D" N 9 5 
OK 0 8 6 3 
• D P • 108 2 

• 7 
<3>A4 
O -
• B 97 5 

Treff az adu. Dél hiv és hat (6) ütést 
csinál. 

Qátauvc&eny, a íé&aeáAen 
Január 30-án és 31-én rendezi a Fészek 

vegyespáros versenyét, Nagy társadalmi 
esemény lesz ez a verseny, melynek első 
napját szerencseverseny formájában játsz-
sza le a mezőny. 

24 pár kerül a döntőbe« mely már kiose* 
tottlapú verseny. Az első napon úgy a ver-
senyzők, mint a nézők részére estélyiruha 
kötelező. 

MEGFEJTÉSEK 
»I 1937. l -es Hámból. 

£U»n Játék fslsdát, Kelet adja a pikk dám Ait 
Az nyilvá/nvaló, hogy Kelet esRk pikk szinben 
kerülhet Ütósb«. Ha a partner harmadlagos babi, 
vagy királyból bnditott, a felvétel buktatható 
esetleg, de •caak akkor, ha Kelet megöríi betlté-
i'át a pikk Ásít. Ha a pikk KB 10 felvevőnél van, 
a teljesítést valószínűleg nem lehet megakadá-
lyozná, M r m é g ügy ls van egy «anse, ho.gy 
Nyugat kéts&ar Ütésbe kerül és mindannyiszor 
pikket hiv. 

J u t a l m a k a t n y e r t e k i 
PIATNIK: MATYÓ BRIDZSKÂRTYA : 
KOVÁCS GTORüYNÉ. Bp.. Nagymezö-u. 12. 
DARVAS brldzsköny v : 

HORVÁTH ANNI, Bp., Kccskemétl-U. 19. V. 
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9« A d a d o g ó k k l u b | q 
Hót igen. Ha nem is fogták még ei a 

•Hiiling-gengsztereket, de legalább meg-
akadályozta negyedszer is a rendőrség, 
hogy a kincseket átadhassa a rabló! Most 
már a rendőrségi központban is elhitték 
Ted Burtonnak, hogy a titokzatos fcotörő 
riemosak a rendőrség elől menekül, hanem 
mindent el is követ, hogy megszabaduljon 
a rablott értékektől! 

Ez az utolsó eset nagyon izgalmas volt 
Ted Burton számára. Közelharcot kellett 
megvívni a gengszterekkei és kis híja, 
hogy golyót nem kapott! Egy sarokfqlyosón 
lepték meg a HiUing-bandát és a fickók 
géppuskákkal védekeztek, Ezúttal az isme-
retlen betörő nem jelent meg a találkozón. 
Szimatot kapott! 

Ted Burton szinte óránkint kapta a je-
lentéseket Newyork óriás területéről, hol 
hajszolják a Purwey-ház rablóját? A nyo-
mok átvezettek most a Hudson-riveren ós 
Hoboken útvonalai között vesztek el. Bur-
ton kisietett Hobokenbe, hogy ott legyen, 
lia a leggyorsabb intézkedésre van szük-
ség. Hiílingóknek nem szabad annyi időt 
kapni, hogy a kincseket átvehessék, mert 
különben megint legfeljebb a betörő kerül 
ké?re, a nagyhatalmú banda sértetlen ma-
rad! 

Amíg elzvigott kocsija a Hudson alatti 
hatalmas alagúton, a fiatal rendőrtiszt el-
gondolkozott a felcsillanó lámpák világá-
nál. 

— Meddig bírom még ezt a szakadatlan 
hajszát? A Hilling-banda nem mindig a 

Sellére céloz üldözőinek, ahogv eddig tette! 
szreveszik, hogy én is használom az Arm-

strong mellpánoélt és azontúl a fejre céloz» 
nak majd, a szemem közé! 

Eszébe jutott, hogv öonnyvan: parancs-
nokot éppen itt, a Holland-alagútbnn. érte 
a halálos lövés, Öonnyvan is a Hilling-
írenget üldözte akkor, másfél évvel ezelőtt, 
Egyedül ült az autóján, maga vezette. É k -
szerre az utánafutó nagv koosi megdöb-
benve lassított, amikor Öonnyvan autója 

nekirohant az alagút falának és keresztbe-
fordult a roncsaival az úton. 

A parancsnokot holtan emelték kl a ko-
csijából, Golyó röpült a szívébe és a 
fegyverszakértő megadta a magyarázatot 
is arra, hogy miért nem hallottak semmit 
a merényletből a közelben száguldó kocsik: 
légpuskából lőttek Gonnyvanra valahon-
nan és pontosan eltalálták a szívét! 

T»d Burton kíváncsi borzongással bá-
mult szerteszét a kivilágított alagútban. 
Itt nem lehet előzni ós a bemélyedések 
egészen világosak, seíbol sincs alkalmas 
hely a merénylők megtelepedésére! Külön-
ben is, Öonnyvan halála után ezt a részt 
azonnal elzárták, innen nem lehetett elme-
nekülniük a gyilkosság után! Ted Burton 
átpillantott a túlsó oldalon vele szembe-
rohanó autósorokra és elöntötte a veriték a 
homlokát. 

Most egyszerre megértette, amire nem 
jöttek rá eddig! 

Gonnyvant a túlsó oldalról lőtték le! Va-
lamelyik szembefutó kocsiról, amely a 
többi autók között Hobokenből a Manhat-
tan felé igyekezett! Ezt nem is vette eddig 
számításba a rendőrség, hiszen raesterlövő-
nek kellett lennie annak, aki a száguldó 
autóról olyan távolságban is biztosan talál 
át egy másik, ugyancsak vágtató koosi ve-
zetőjére? Pedig csak ez lehetett a magya-
rázat! Eszébe jutott a raultkori gyilkosság 
a Park Avenue 27, szám előtt, 

Ted Burton most egyszerre lekapta a fe-
jét. A túlsó oldal kocsjjai közül az egyik-
ből mintha feléje villanna valami! A szél-
vécW üveg megpendült a feje fölött, pat-
tant a hátsó bőrülés is és Ted tudta, mit 
jelent ez! 

Rálőttek! Neki is Gonnyvan sorsát szán* 
ták. De ő már gyanakodott. Figyelt és ki-
kerülhette a halált. Sajnos, tehetetlen a 
nagy forgatagban, Előtte, mögötte autók 
százai sivítanak, a túlsó oldalon, szintén. A 
merénylő HiHing-kocsi nyilván egérutat 
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kap, mire a túlsó végen lezáratja az alag-
utat, Kár vele az időt tölteni! 

A rendőrtiszt szeme felvillant. Miért 
csak az alagútban törnek az életére, ha 
olyan fontos nekik az ő elpusztítása? Nyil-
ván, mert nagyon értékes személy a' ban* 
dában az, aki a légipuskát kezeli, őt nem 
kockáztathatják! Talán éppen a titokzatos 
Főnök vette őt célta és az hibázta el egy 
ujjnyira! 

Amikor kocsija kisurrant a hobokeni 
13-ik street forgalmába, megállt egy pil-
lanatra, Egyszerre hirdetésszerű lapocskák 
röppentek a kocsijába. Burton kedvetlenül 
dobta volpa ki a röpcédulákat, ha nem 
látja, hogy a Manhattan felől jövő minden 
autót szinte elborítanak ezek a színes cé-
dulák. Elolvasta az egyiket: Hudson bu-
leward 177! Thekténny! — olvasta róla. 

— Thektennyl t>e hiszen akkor ez a jel-
zés nekem is" szól! — ujjongott. És hama-
rosan maszkozta magát. Nem kell, hogy 
felismerjék! Szürke polgári ruhája úgysem 
árulta el a rendőrtisztet. Amikor azonban 
a jelzett házhoz ért, elolvasta a felírást 
rajta és őszintén bosszankodott: 

- DADOGÓK KLUBJA. Érdeklődőket 
szívesen látunk! 

Sok kocsi állott már a ház előtt, ő is be-
ment. A fekete egyenruhás néger klubszol-
ga fáradhatatlanul beszélt a nevetgélő kí-
váncsiaknak. 

A rendőrtiszt autótülkölést és zajt hallott, 
Azt látta, hogy egy autóból ismét röpcé-
dulákat. dobattak. Ugyanolyanokát. 

Egyszerre csak észrevette, hogy az autó 
hátuljára egy kis cédula van ráragasztva. 
Odaugrott, letépte. Hátul egy »H« betűt lá-
tott. Ránézett a papírlapra és rögtön tud-
ta, hogy hova kell neki este menni. 

0 9 Á H E V 
R E Z 

» 
U N A 

A T E h U K 
K S L Ä E R. 
0 E 

» « 0 z 2 A 
R T T s 7 P 

1000 pengős rejtvénypályázal 
Karácsonyi számunkban izgalmas detektívregényt kezdtiinfk RDR címmel, En-

nek minden folytatásában egy-egy rejtvény va«, melyeket a pályázóknak meg kell 
fejteni. Segítségünk ebben a munkában az, hogy a megfejtés, a regény folytatásban is 
megtalálható. A nyerésre mindenkinek nagy esélye van, mert 

51 nyereményt .osztunk ki & megfejtők közt. 
Első díj 500 pengő készpénzben 

Tovább! ötven díj s 10-10 pengő készpénzben 
A 12 rejtvény megfejtése »együtt«, a teljes regény megjelenése után küldendő be, 
Minden pályázónak egyenlő esélye van az pengős első díjra. Az összes jutal-

makat közjegyző jelenlétében, érdekes és be fo lyáso l t a tkm módon ítéljük oda a helyes 
pályásatokat beküldőknek. " 

T r ü k h S k é s f o g á s o k 
NEM IS CSALAS,. . 

Bevezetőbe elmondjuk azt a régi viccet, mely számtalan hársával együtt így 
kezdődik; Kohn és Grün utaznak egy vonaton... « 

Mikor utazásuk végcélja felé közelednek, Kohn rémülten veszi észre, hogy az 
elfogyasztott libacomb papírjával együtt menetjegyét is kidobta az ablakon. Ré-
mülten jmnaszolja el Grünnek, aki fölényesen legyint: 

— Majd én segitfk rajtad. írd csak rá az én jegyem hátára a nevedet! 
Kiszállásnál Grün előre ment s bedobta jegyét az erre a célra szolgáló ládába. 

Néhány perccel utána Kohn is megérkezik a kijárathoz és sietve előre tolakszik, de 
az ajtónál álló vasutas visszahívja: 

— Kérem a jegyet ! 
Kohn magából kikelve kéri ki magának a feltartóztatást; 
— Éppen most dobtam be a jegyemet, megismerheti arról, hagy a hátára rá-

írtam a nevemet: Kohn Mór. 
A jegyet « rajta az aláírást megtalálják, nagy bocsánatkérés, stb. 

* , ' 
Most pedig'elmondjuk, hogyan oldotta ezt meg sokkal simábban és lényegesen 

kevesebb feltűnéssel egy apa, aki 3 gyermekével utazott, Az egyik gyerek kidobta 
játszás közben a 3 jegyet az ablak&n. Miikor leszálltak, az apa átadta csomagját 
egy hordárnak, ő kiment, kimenet leadta jegyét, aztán váltott négy p er r ón-
jegy et, újra bement, s a perrónjegyek felmutatása mellett simán kiengedték őt 
és gyermekeit... 
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RÁÉR EGY ÓRÁRA? 
Ha igen, fejtse mag ezt a rejtvényt! 

10. 
17. 
19. 
18. 

20. 

21. 
22. 
23. 
27. 
28. 
30. 
31. 
34. 
38. 
»8. 

VIRSZINTES: 
Mtít 
rianóv 
Jákob ée 21198 lia 
Igekötő 
Asszír eredetű csillagászati és 
csillagjóslás! táblásat (az »Al-
manach« arab őse « név) 
Könny«, »ágy kő 
Lánynév 
Nem akarok — latinul 
Thomas Moore hires költemé-
nye Leila — . . . 
Diarbakr, Moszul és Bagdad 
folyója 
Alsórész 
Vissza: nótabeli indulatszó 
Skandináv íérllnév 

Íszó 

««tagok 
Oldható lerm«ntumok 
Kezdetleges állat 
Nótát rendel 
Nem 
Nem begy békén 

szerzője 
megalko-

! 

37. Vissza: ezeket — latinul 
38. Nagynevű francia rajzoló 
40. Gyermek 
41. Mrccshakatika mesés 
42. A horvát helyesírás 

tója 
43. Kapocsspórás gomba 
44. Barium vegyjele 

FÜGGŐLEGES: 
1. Tiarájáoak története a legérde-

kesebb hamisítási esetek egyi-
ke a művészettörténelemben 
(fon.) 

2. Jelentéktelen svájci falu 
3. Ptolemaios »Megalé syntaxis 

tés astromias« című müvének 
Al-Mamum kalifa által Honéin 
ben Izsák ée Irsák ben Honéin 
útján készíttetett arab földol-
gozása 

4. Pestmegyei nagyközség 
5. Osele lett halála 
8. Fondorlatosan jár el 
7. Egy helyen sem 

Nép 
Szin 
Buzgó 
Vissza: torkolatánál nagyobb 
főfolyójánál 
Tragédia kezdete 
Király — óperzsául (ebből jön 
a »sab« szó) 
Vissza: egykor aranyáról hi-

res. eredetileg a photnikiaik ál-
tal gyarmatosított égei sziget 
Megveszik 
Igen — olaszul 
Khovarezm része 
vissza: tojás — németül 
Egzotikus madár 
Majomkenyérfa 
Elavult súlymérték 
Filmalak 
E nyelven szólott Jézus 
Magyar irodalomtörténettudós 
Addig mássalhsQgsól 
Vissza: kinal űrmérték 
fis —- latinul 
Ver 
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O P E K A I E O D A L O M -
Beküldendő: vízsz. X, 51, 107 és függ. 1, 50, UQ. 

38. 
37. 
38. 
39. 
40. 

41. 
43. 
44. 

VÍZSZINTES; 
Hubay Jenő gyönyörű operája 
Mutatószó 
Wagner hires Nászlnduléja eb-
ből a müvéből v«ló 
Való ténykörülmény 
Mindent jól meg tud csinálni 
Aki - betűi keverve 
Ö — távirati nyelven 
Neki — német nőnemben 
Erősen remeg 
Korngold, a béosi zeneakadé-
mia tanárának operája 
Az ismeretlenség homályába 
burkolózó 
Katlanban van 
Csepű 
Becenév 
Angol köszöntés egyik szava 
Vissza: dohányspeoialitás 
A wagneri zenodrémastilus* to-
vábbfejlesztőjének, Strauss Ri-
chárdnak műve 
Vissza: sZamárorditás 
Kutya 
Főütöér 
Villantott val« 
Abesszin rang — ékezetfölös-
léggel 
. . . a léghajón — Verne műve 
Evés igéje - angolul 
Középkori hit szerint: edény, 
melyből Krisztus és kővetői a* 
utolsó vacsorán ittak és amely, 
be a kerosztrofeszítolt Jézus 
vérét felfogták. B mondakört 
dolgozza fel Wagner főleg • 
Parsifalban 
Verdi legdallamasabb operáié 
Bibliai név — rossz hír hozó]« 
Wagner műve — a Oral legen-
da feldolgozása 
Lortzing német leneszerző mű-
ve egy igen nagy űrról és agy 
iparosról 
Olasz Üdvözlő felkiáltás egyik 
szava 
Esküvőre indul 
Kéz mássalhangzói 
Ózon Jele 
Abrak 

. Szívnivaló 
Vissza: csonthéja« gyümölcs 
Kerget 
Lő. fcúx — franciául 
A 36 éves korában élbunyt 
Mozart egv operája. Hivatalos 
magyar oime nincg 
Mindegy, egyenlő -
Verdi operája az asszony in-
gatagságáról 
Rafael mássalhangzói 
Masina 
Anoona, olasz hadikikötő eleje 
A vizsz. 58.-cel kapcsolatos ige 
A jó pezsgő angol Jelzője 
(— száraz) 
Német komikus felkiáltás 
. . . -buck = özbak, angolul 
Profil 
Vissza; Északi ország. . Hamlet 
hazája 
Lnszek — latinul 
Francia birtokos névmis nő-
nemben 
Fejnélküli boa 
öld —'betűi keverve 
Bugó magánhangzói 

87. Csapattest 
88. Mindig ez van 
89. . . . és Juliska, Hujnperdinck, 

német zeneszerző meseoperája 
90. Személyes névmás 
91. Irodalmi műfaj 
92. Karl Maria Weber operája 
96- Vissza: Aristide , . ., 1306-tól 

1931-ig csaknem megszakít«» 
nélkül francia miniszterelnök 
vagy külügyminiszter, Nobat-
dijas, a lccárnói egyezmény 
létrehozója 

97. Kicsinyítő rag 
98. Vissza» növény 
99. A legnagyobb magyar zene-

szerzők egyikének, Erkelnek 
hires operája 

109. Állóvíz 
101, Bog vége 
103. Kezdet kezdete 
105. Vissza: fonetikai betű 
106. Por és víz egvUtt, de ékezet-

hiánnyal 
167. A magyar zenei élet vezető 

alakjánaki Hubay Jenőnek 
orosz tárgyú müve 

108. Személyes névmáa 
110. Rossini 37 operájának egyike, 

Karinthy igy irt* le tartalmát! 
civil Jél lő, mire államforma 
megváltozik 

111. Delibes opera, a hires csen-
gettyü áriával 

112. Sir Robert . . . angol politikus, 
többízben minisitereOnök. Hí-
veit, akik a toryk és whigek 
közt álltak, peelistáknak ne-
vezték 

113. Keresztűlér 
114. Megtalál 

FÜGGŐLEGES: 
1. Wagnernek egyik legszebb és 

leghíresebb operája 
2. Johann Strauss bécsi zene-

szerzőnek magyar tárgyú ope-
rája 

3. Richard Strauss opera 
4. Lehár egyetlen, rendkívül 

népszerű operája 
5. Meglepetés felkiáltás« 
6. As ő résükre 
7. Leánynév > 

8. Járom 
9. Húr mássalhangzói 

10. Tojás — németül 
11. Idétlen törpe 
12. Itt — németül 
13. Szomjas embert B friss viz 

f e l . . . 
14. Perzsa uralkodó 
15. A kaméliás hölgy oparavál-

tozata. Verdi dolgozta fel 
17. Nagyzol-ban van 
18. Széteső, elernyedő 
22. Mikszáth regényhőse tárgy-

esetben (. . . Miklós) 
23. Klasszikus iskola volt itt. 

Xenophanes alapította. Az 
«Iealsták szerint csak elvoni 
gondolkozás útján Juthatunk 
el a megismeréshez 

?9. Kettős mássalhangzó 
28. Halpete mássalhangtói 
20. Színpadon rendkívül fontos, 

hogy ezt pontosan adják — 
névelővel 

so. A tyúk' itt lakik 
31. Odanyújtani . -

34. Abnormálisan alacsony embe-
rek 

35, Térkép 
3s! . . . Dávid, az Operaház meg-

nyitása után rövid idővel an-
nak első basszistája W* 
(t = y) 

38. öoldmark látványos operáj« 
Salamon király idejéből 

39. A rómaiaknál Juno, islennö 
42. Kófic mássalhangsót 
43. Kisebb rang jelzése 
45. Ordít a szamár 
46. Más néven szkíta, — mely 

elnevezést több nomád népre, 
így a régi magyarokra w 
alkalmazták (névelővel) 

49. Háziállat 
50. Rossini leghíresebb operája 

a vízsz. l i a mellett 
51. A nibelungi mondakörből 

Wagner első operája 
52. Ütőkártyát 
54. Rag 
55. Orca mássalhangzói 
56. Ennek az úrnak a házassá-

gát irta meg Mozart Wolf-
gang Amadeus 

57. Angol számnév 
58. Ver 
60. Offenbach közölte velünk egy 

müvében, mit csinált e* as 
úr a pokolban 

61. Sporteszköz 
62. Itt dolgoznak és énekelnek 
83. Embergyűlölő — egy Moliére-

vígjáték hatása alatt 
64. G'.acomo Puccini, a legdalla-

mosabb olasz operák szerző-
jének egy világhíres operája 
az inkvizíció korából 

68. Boris . . . . MusszorgszkiJ mo-
dern orosz zeneszerző ope-

69. Vissz«: a skál« kezdöhangj« 
70. Viszont ez az ábécé utolsó 

betűje fonetikusan 
74. . . . lovag, Stranss Richárd 

operája 
77. Király — franciául 
73. A teljes ábécé része 
81. Járunk rajta 
82. Havasi pásztor — németül 
83. Flotow opera 
85. Menyasszonysággal kezdődő 

női név 
86. C. N. 
88. A siker kezdete 
89. Csekélység, meghonosodott 

idegen szóval 
90. Francia általános alany 
91. A p'kk . . . Csajkovszkij ope-

rája 
93. Mussolini keresztneve 
94. Egysejtű állati véglény, -

rothadó vízben bámulatos 
gyorsasággal szaporodik 

95> Mozi német neve 
99. Kihasít 

100. A várba visz fel 
102. Halókorlát — angolul 
103. Nála — mássalhangzói 
104. Vissza: Női név ' 
105. Kérdőszó mássalhangzói 
10t. Malá'a németül 
108 Lopva néz, figyel 
109. Férfi — an gel többes szám-

ban 
110. Puccfnj onerája a távol ke-

let életéből (megtörve a nyíl 
szerint) 

HL Fás mássalhangzói 



P É N Z B E S Z É L . . . 
(Bokor Lajos rejtvény».) 

38. Mell'passtillája hire* 
i l . Pán van 
43. Heverő bútor 
44. Kebeledben hordod 
49. Orosz fizikus, aki már Marconi 

előtt is kisérleteeett a drótnél-
küli távíróval 

46. Lásd 37. vízszintest 
47. Németországi folyó 
4«. A skála egy hangja kiét b-vel 

mélyítve 
49. Igekötö 
50. Észtország fővárosa lakóinak 

nyelvén 
51. Gazos 
53. Híres fllmssinésx keresztneve 

(t) 
53, A vadon gyermeke 
54. Tanár, tanító dolga 

FÜCKtöLBOBS: 
1, Tanítvány 
3. Iskola 
3, A mult században élt nagynevű 

osztrák biológus 
4, Azt kivánja, hogy éljen 
9. Semmi — franciául 
6. B. K. 
7, Angol fiú 

Az ábécé réssé 
6. Szédít, bódít, mámorít 

10, befelé tart 
11. Hív 
13. Kereket old 
16, Tánc 
18, Isten Veled 1 
10, Újságban van 
M. Vezényszó 

fat:"" néj)Mtt0'mfr *«» 
35. Házimunkát kifej«*ő ige 
36. Nappal Jelzője lebet 
87, Tyúk — angolul 
38, Sovány — idege® ssóval 
39, Méhek lakják 
31. Jugoszláv vasúti gócpont 
32, Ilyeq a fagylalt 
34, Halványsrínü 
35, Festőeszköz 
36, Igen gyúlékony valami 
38, Bizonyos méretet feje« ki 
40, Saláta — idegen ssóval 
41, Trója 
43, I. Ferenc József főhadsegéde 

volt 
44, As afrikai Cead-tóbn »ml« folyó 
46, Féttfí — idegen'sióval 
49. Z. A. 
50. Béazvénytársaeág idegen rövi-

dítése 

VÍZSZINTES; 
12. A pénz b e s s é l . . . iga*, de -

érteni kell a nyelvén. (Angol 
mondás, folytatása a 33. visssin-
tes sorban) 

13. Meleg téli viselet 
14. Magához szorítja 
15. Blblfai név 
17. Has — latinul * 
18. MUT? 
19. Aki ide kerül, balálfia 
20. Német város 
21. Egyik oldalad 
22. A nikkel magyar neve 
23. Szegecs — idegen ssóval (as 

E-betünek már nem Jutott hely) 
24. Például a gépkoosi-karosszériá-

nak is fontos eleme 
35. Volt miniszterelnök monogramja 
27. Hangosan nevet 
29. Kőnyomatos tudósító 
30. Időegység 
31. ökör-kommandó 
32. Kérdőssó 
33. A 12. vízszintes folytatása 
34. Vonal — idegen szóval 
35. Pajzs — idegen szóval 
36. Ô. A. 
37. Nedves helyeket kedvelő nő-

vény 



S A K K 
(Böhm Ferenc, Pestszenterzsébet) 

Matt 2 lépésben. 
F E J T O R N A 

Egy barátom mesélte: 
— Későn éjjel érkezem haza. Egyedül «1> 

szom egy szobában. Meggyújtom a vil. 
lányt, zsebeimben lévő eékmókot — órát, 
kést, ers2ényt stb. és egy mé# fel nem bon. 
tott extrás dobozt az éjjeli szekrényre te-
szem, levetkőzöm, lefekszem. 

Olvasni kezdek, de közben eszembe jnt, 
hogy másnap egy nagy szakcikket kell ír-
nom. Gondolkozás közben néhány jó esz-
mém támad és hogy el ne felejtsem, az éj-
jeli szekrényről ceruzát és valami papír-
félét veszek fel, melyre a slagvortokat fel-
írom. Jól megy a munka, ízlene egy ciga« 
retta, keresem az éjjeli szekrényen. 

Biztosan tudom, hogy odatettem, még 
sem találom. Vájjon hol vant 

A K E R E S Z T ÉS A FÉLHOLD 

Vágjuk a keresztet 6 részre, úgy, 
hogy pontosan elférjenek a darabjai a 
félholdban. 

2. 
Vágjuk a félholdat 6 részre, úgy, 

hagy pontosan elférjenek a darabjai a 
keresztben. 

r i t O r E I T C S E H 
4» 1936. »3. Mámbó) : 

Há»7 «xínészt ós színésznőt ismer fel ön « 
rajzon? El»ő oldal: (Fent) Fejes, Rózsahegyi. Fe-
dák, (Közép) : Cáorto', Titkos, Szalay Karola. PA-
ger, Homár Julia, Muràti, Turay. (Asztal körül): 
IJray. Bajor, Bárdi, Kiss Ferenc. Alpár. Második 
oldal: (Fent.) Dán Etelka, Dajbukát. Bársony, 
Somló. Binary. (Közép):" Pataki, Rökk Marika, 
Palló. Kai)os, Lehotay, Töké». Tiraár. (Lent) : 
Törzs, Darvas. Balla, Herceg, Komlós. 

Mint egyik tojás a másikhoz: El.sö oldal 8. sor 
8 kép, sor 4. kép és a második oldal 4. sor 8. 
kép.' 

Soigne latina? (346): 
V IDEANTCONSULES 
IBISREP IB IS UB I 

ROMALOCUTA SKOT 
IL BEN D 0 1ER V 
BYE C fAGAT AHE 
UAL CG TOR ETON 
S ÉHES RA L ID I 
UPAN I SHAD PAVIA 
NOMENESTOMEN EV 
IPAROS ENER 1MB 
TUZ LAK ELSIR 
ILO SVAY A AE HB 
S INB IRAETSTUD 10 

Hatan vagyunk hölgyek, hatan: 
A megfejtés megkezdéseképpen megrajzoljuk 

az a z t a l t és beleírjuk, amit az első pontból tu-
dunk. Klsnével kísérleteznünk kell. A 3. pont sze-
rint a rossjmájú és az Acsnét gyülölö közt ül. 
Tegyük fel, hogy az Acsnét gyülölötöl jobbra Ül. 
Máfik szomszédja a ros?zmájú. vizavija pedig » 
süket. Lássuk most a rajzot: 

$ u K £ T 

4CSNE/T GYOi-ÖLo A S u V u ^ N t 

R o S U M A J U fcÜSSNE 

Az Acanét gyülölö balszomszédja a kövér. En-
nek vizavija Vereasné, balszomszédja viszont a 
süket. (4. pont.) A 6, pont szerimt Nagyné a kö-
vér hölgy mellett ül. Tekintve, hogy ő (6. pont) 
Acsnénnk a legjobb barátnője, nem ülhet a kö-
vér jobboldalán. mert ptt az Acsnét gyülölö ill. 
Toh4t Nagyné a kövér halszomszédja, Nagyné vi-
zavija. akiről tudjuk, hogy Klssnének hívják: a 
háziasszony. 

,. * WAG.VWE 
KoVER SOVCET « • 

ACSN 

HÁZI AÍSXŐNV 
ßoSJZMAJU 
VE ft-ESÍNé 

Nem tudjuk még, hogy ki az, aki Acsnét gyű-
löli. kl a kövér s hogy mi Asztalosné jellemző 
tulajdonsága. Ezekkel már köuinyü végezni. Csak 
egy Jelző maradt hely nélkül: a fecsegő. Ez tehát 
AsztalQsné. A két felmaradt nevet (Aesné. Feke-
téué) Is könnyű kiosztani: az Acsnét gyülölö hölgy 
nem lehet maga Acsné, ő tehát Fekeiéné. a kö-
vér hölgy viszont Acsné. A végső ábra tehát: 



»CÖVéGL t 
ifAc-VNe 

# 

F f c s e o o 

H Ä I l A ^ Z O H y 

• t 

feCííZM^JU 
(H» a következtetés elején abból a föltevés-

ből indulnak ki, bogy Kisané a» Acsnét gyűlölő-
től balra üj, akkor a 4, pontból -kiderülne, hogy 
Ki&sné azonos VeresanéveJ,. í gy tehát ha előbb 
pem, akkor rájövünk, hogy KtMIté a» Acsnét gyű-
lölőtől jobbra ttl,) 

ADJA Ö8WB KEBEaXTBEJTVENYí 
Ftgy&leqibp véve mindazokat » számokat, me-

lyeket nem ttUflyakatekert Indokolással vagy 
éppen a toolyeaíráson elkövetett erőszakkal nye-
rünk a szövegből, a« eredmény! 13.724>1*15« 
£zt legjobban megközelítette s áttekinhetően rész-
letezte: Városi KamiUó, Sieged és Bonyhády 
Juo|, Kaposy4r. (Értékes jutalmakat nyertek,) 

B 

ap 1037. 
Ismerlek szép maszkl 

U4fr~141): 
SZERELEMDALA CS IRÓ 
ZALASPUTASA B^DOB 
ILONA R IZTÁRA 1 0 
VA KR U B *B ORR 
ABB 1 1IJQA EZT ö 
OG TBOÏI É1BB ALJ 
ybs,A AZOK ZOG OK 
IRKÁLÓ B0ÏBT8BM U 
M T SÇ AB» B i t 
• Z íTKÍI t | EM IL IA 
he h b t é v b s m o l l C 
AGYA BPS Zt i BZ8 
J TJhWKO SARK H 
HOB 0 I» IAHB COM 0 
AK MEGÓV YS SZOIZ 
I A R I N Í N I 50B »HB 
IPSKl Kp ö ÖPBP A 

JÁSZAI M IVO ABZ _ . — A 
OL 

VI 
i f D 0 MT IHAT 

PATÓPÁLPB SBZII -
TRADES SB ÜK UPL 
BB AT BASDUKOL ÍP 

ÏOB TBB8 B DÓBA AIDA OL 
BL AMTS 8ZÁRIT0 " 

SBVBGBK AZ0B8IT0I 

Í. számból 1 
Aristophanes '(142-143): 

AZACHARNAEBEL IEK 
NEMZET I SZÚNYOGOK 
OA . I IB OK BA 8 Y ö 
K a l l i tq lag izgat 
ÜA LA IT BLTÜ880L 
KL BIT OP HATALOM 
V IB I ADD IPB BN l 
BOYS* AAA AKADOZO 
PAISZU8 D TITAHOK 
BL ALT PETE AB BB 

I OH OKO 8 B 8 0000 
KO UTRAK B ZOK AL 
IRÁN U HALLÁS 08 
00 Y TBATRUM BSZJ 
TP-AUP LEA TOLAT 
OüóD sbo K8A Sled 

Y ILLA T ZK JÓRA 
LISA ELKENI KSK R 
S IKAHD IHÁVIA A SA 
KAI D wl PB BT ZZ 

S HO IBTO PLUTO 9 
gBVA ASATRIUM IDA 
0 SZTÖN I J» AUTOR 
USïAS F MBOIBTAM 

1KB S ! Z I AB 

A L 1 A N D 6 HETI J U T A L M A M 
(Postán kaidjäk $},) 

DREHER MAUL luxuskeverék, diszdoboz: 
KOBN HERMANNE. Miekolc, Széchenyl-u. 89. 

HUNGARIA (ezelőtt Püspöki Uradab 
borpince 1—1 palack Dobról hirsleve 
Nemes kadar és Galagonyást bor; 

VARGA ZSIGMONDNÉ, Bp„ HidegkiMi-út 81/a 
l lit- GSCHWINDT-téle AQUA VITAE» 
K&RTßSZ TERUS. BP., Klauzál-tér 6. II. 8. 
RADIUS filmszínházba 2—2 mozijegy; 
OVEJANQV SZVETOZAR, Bp.. Hernád-u. 

II. 87. 
HENCZE KITTY, Bp., Cs4ky-u. 80. 
TIJRNLIGHT PALABA komplett zs 

lámpa (Pála és tsa, Váciét 66); 
HZ ÉKEL Y FERENC, Kiskunhalas. Internátus. 
\ pér GFB aranyviráe harisnya; 
DANCZINGER DEZSÜNE, Bp., Hajó-u, 8. III. ym DUNA psemegekeverék; 

FKQVICS M4IKLÓSNÉ, BP-, Hajt»ár-iit 164 
pçgy doboz világhírű N1VEA crórat 

ABA. Möháos. 
nagy doboz VALERY pouder: 

EY ILA, Cegléd, Kossutb-tér 10. 
OSMO púder: 

Y ÏMRENÊ. Sashalom. Jóíset főben 
űt 4. 

GE-Yl harisnya: 
ÔÏV. MATYASSY REZSÖNE, BP-, Mester-u. ÖJ 
U GLADIATOR Saper Fine penge: 
KAJDY FERENC, Bp., Aggtelekl-u. 11. 
VELLES35 illatszertár (Vilmos császAi 

4TJ[ Marvel-Chlore, Toft-ptfderi SCBWARCZ ENDRENÊ. JAszárofcsziMUt». 

BOON's kakaókUlönlegesség, Vi kg: 
WEILL LAJOSNÉ, Cegléd, RAkiVozt-üt 2. 
t DIANA sósborszeszszappap é« fogkrét 
HERBST LtJJZA. B a m n á w á s . 
I nftgv doboz SULFAMYL kénpóder? KREBSZ RÓZSI, Bp.. Jókai-tér 10. Félem. 

Dr, Nosed» COLOSSAL saappani 
pOROSS LAJOS, Jászirftkszálláa, 

KÖNYVEíCET N Y E R T E K : 
(VIBBK és KÜLFÖLD) 

HUSZÁR IREN. Csehszlovákia. 
Í E I 4 N P A MARIETTA, Románia, 
BACK JOZ&EF, JugOTzWvJa. 
HERCZEG ALICE, Csehszlovákia. 
LEÖB OLGA, Románia. 
PAUL KREUZER, Wien. Tbeoboldgasse lö. II, 30. 

¥ 

1IZAPA 
LH LBCH S^ A ALAK 
OHE KÖRKERDS S KA 
MADARAK A LOVAGOK 

SSINBAZI fiLBT asinbázl, film, Irodalmi és művésietl «»akiap, megjelenik minden héten. Kiadótulajdo-
nos: Színházi ftfet f . t. Bzerkwztősóg és Kiadóhivatal; Budapest, Ensfcbet-kflrüt 7. Tel.ŝ t—410—60. S«la-
bá»l Élet Bolt, Ersséíjet-körút 7. T 1 1—888—84, *1—418—80, Po»tatftk»rékpén*t4rl Makkszámi»; 41.85«. 
Felelős szerkesztő éf kiadós I N C B B SÁNDOR. Szerkesztő, LUKACS GYULA. 

Kéziratokat, képeket, stb. nem Őrsünk meg 1 nem adunk vissza még akkor sem, ha arra bennünket 
külön felkérnek vagy yfoszportót küldenek. Nem vállalunk értük semmiféle felelős »éget. 

HIRDETÔSHK müllmétersora « színdarabban 80 f., mái élboly eiésben l f , páratlan oldalán LIS F (Auslands-
tarif V 1.20 prp mnt-Seile), FÖBIZOMÄNYOSOK; Administration wnd Redaktion für Oesttrrelobi Paul 
Pereszlényi (Verantwortlicher Redakteur), Wien, II- Sterneokplats U, Telephon: R. 48—680. — Romániai 
Slova, Oradea-Nagyvárad. Csehszlovákia; „Novltas, Pwony-Bretislava, Jugoszláviai Avala, Beográd. 

(MINDEN KIFIZETE8 ES ELŐFIZETÉS BIZOMAN YOSAINKBOZ KÜLPENPÜ!) 
BOYES SSAM ABAi Magyaror»íág[ 60 fillér, — Ausztria; 0.80 «chilling. — Jugoszlávia: lO dinár, 
- Osehszlovákla: 5 ŐK. — Jtománla: 20 leu. — Olaszországi 8 Ura. — Anglia: 1 shill ing, — Német-

országt 60 pfennig, — Amerika: 86 cent. 
V* ÓVJ ELŐFIZETÉS: Uagyarország: 8.60 pengő (félért 12.60 pengő). — Ausztriai 8 nchUUng. — 

Jugoszlávia; liO dinár, — Csehszlovákia; «0 «K. — Románia; 860 leu, — Olaszország: 8« Ura, — Angliai 
10 shilling. - Németország s 8.60 aranymárka. — Amerika: 2.80 dollár. A többi országok 1 lo pengő. 

ATHENAEUM NYOMDA BT., BUDAPEST. Felelős nyomdavezető: KÁRPÁTI ANTAL 






