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JlefyuicM... ! 
ecsetet, vizet, lanolinkrémet, kölnit és púdert, ugyan-
ekkor gyorsan és a bőr teljes kímélésével borotvál-
kozni.., csak Dr. NOSEDA most forgalomba kerülő 

gyprsborotva krémmel (nem habzó) lehet 

A Dr. Noseda gyorsborotva-krémet fürdés vagy 
mosakodás után ujjunkkal vékonyan felkenjük, 
majd kis várakozás után borotválkozunk, arcun-
kat szárazra törüljük (mosakodás nélkül), mivel 
gyorsborotva krémünk nem szappan, hanem 
olyan összetételű krém, amely az arcbőrt puhán 
tartja és minden káros külső behatástól megvédi. 

A m i ##Dr. N o s e d a " — az mindig j ó . . . ! 
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60% visszautazás! kedvezményt) 
Igazán jól csak akkor fog tudni síelni, ha Ausztriában, a sísport 
hazájában, államilag vizsgázott síoktató vezetése mellett, meg-
tanulja az alpesi technikát. Kérje olcsó utazásaink prospektusát 

FORFAIT UTAZÁSI IRODA, V., Mária Valéria-u. 13 
OSZTRÁK FORGALMI IRODA, VI., Andrássy-út 28 

A Színházi Elet társasutazásai 
Február 14—21 
K ö r m t t c b á n y a P 8 9 
Január 30—február 2 
V í k e n d L i l l a f ü r e d e n . - P 5 5 
P a l o t a s z á l l ó b a n 
Február 20-március 8 
„ S a t ú r n i a " u t a z á s . • P 3 5 0 
C o l a s z o r s z á g l t a r t ó z k o d á s s a l ) 
Február 10-raárciu3 1 
Egyiptom, Szentföld és Konstantinápolyi 

utazás P 6 5 0 
Kérjen felvilágosítást és prospektust a Színházi Élet 
Utazási Irodájától, Erzsébet-kőrút 7. Telefon 1-362-84. 

H I P L Ä P 
6 f i l l é r 
f ü g g e t l e n 
b á t o r s z a v ú 
politikai napilap 

K é r j e n m u t a t v á n y s z á m o t 
10 napig ingyen küldi a lap kiadóhivatala 

Budapest, VI., Aradi -utca 10. 
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SZÍNHÁZI ÉLET 
SZÍNHÁZI, FILM, IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI SZAKLAP 

TORONYI IMRE, GREGUSS ZOLTÁN, DAYKA MARGIT 
Vígszínház: »Budai Nagy Antal« (Angelo foto) j 



BUDAI NAGY A N T A L : 
Csak azt a csavargó csikót | 
keresed itt nálam? 

Dayka Margit és i 
Gregus? Zoltán 

Vígszínház: 
»Budai Nagy Antal« 

(Angei'o foto) 

A Vígszínháznak legérdekesebb 
és legfontosabb idei feladata, az 
Erdélyi Helikon nagynevű, zse-
niális íróinak bemutatása. Új vi-
lág, új hang, új tehetségek a bu-
dapesti közönség számára. Érde-
kes és izgalmas színházi esemény 

ez, melycpt nem lehet eléggé érté-
kelni. 

Kós Károlyt, a ciklus első mű-
vének íróját, eddig• mint regény-
írót ismertük. Az »Or tr^ág építő« 
és a »Varjú nemzetség« az u-Jóbbi 
évek legnagyobb regény siker v>.i 

közt foglalnak helyet. 
Most nemcsak mint 
színpadi szerzőt, ha-
nem mint díszlet- és 
jelmeztervezőt is meg-
ismerjük ezt a minden 
téren kiváló költőt és 
művészt. 

Erdélyben nagy ma 
gyár tehetségek élnek, 
akik dolgoznak és 
nagyszabásút alkot-
nak. »Budai Nagy An-
tal« szerzője elhozza 
hozzánk a havasok le-
vegőjét. Teli tüdővel 
szívjuk magunkba a 
darab minden szavát 
és szívünk komoly 
dobbanással fogadja a 
»Budai Nagy Antal« 
sorsáról szóló drámát. 

A főszerepet Greguss 
Zoltán játszotta tisz-



BESE T A M Á S : A te 
ügyedbe járt itt, 

Dayka Margit és 
Köpeczi-Boócz Lajos 

Vígszínház: 
»Budai Nagy Antal« 

(Foto Angelo) 

BUDAI N A G Y A N T A L : 
. . E kehely az űj-testamen-

tum az én véremben. 
Toronyi Imre, Greguss Zol-
tán, Dayka Margit, Köpe-
czi-Boócz Lajos, Vértes 

Lajos 
Vígszínház: 
»Budai Nagy Antal« 

(Foto Angelo) 

teletreméltó tehetség-
gel, őszinteséggel és 
nagy egyszerűséggel. 
Az együttes pompás 
keretet alkotott körü-
lötte, de külön ki kell 
emelnünk Somlayt, aki 
hatalmas, nagyúri, 
emberi és igaz volt. 



PÂ.I» H A D N A G Y : De megnőttél, kis Anna. Már illene, 
hogy ïsagkérjBlek. 

Dayka Margit és Vértes Lajos 
Vígszínház: »Budai Nagy Antalv (Foto Angelo) 

A magunk részéről 
még csak annyit, hogy 
a színmű cselekménye 
1435-ben, Erdélyben 
történik. Budai Nagy 
Antal, a nép fia, a 
kelyhes protestáns 
mozgalom vezére. A 
dráma az ő szerelmé-
ről szól és hősies, re-
ménytelen küzdelmé-
ről, amelyet a job-
bágyság élén vív a 
nagyurak ellen. Dayka 
Margitot, Bihari Jó-
zsefet és Köpeczi Boocz 
Lajost kell még a ki-
tűnő és hibátlan sze-
reposztásból, külön dí-
csérőleg kiemelnünk. * 

A Terézkörüti Szín-
pad rendkívül sikerült 

kabaréelőadás m áso-



BÁLINT: Á kelyhességaek pedig szabadsága 
legyen! 
Somlay, Toronyi, Bárdi, Lengyel, Mátray, 
Várady, Fehér, Greguss, Bihary, Kédly 

Vígszínház; »Budái Nagy Antal« 
(Foto Pálházy) 
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dik részeként, László Miklósnak a 
»Vén szamár« című kis életképét 
mutatja be. A Vén szamár a Nem-
zeti Színháznak egy nagy mű-
vésze, akit egy kis fruska meg-
szólít a színházi kis kapuban és 
szerelmet vall neki. A lány olyan 
zavart és félénk és édes, olyan 
szűzies, sőt gyerekes — még ak-
kor is, amikor feljön a művész 
lakására és felajánlja magát neki, 

BUDAI NAGY ANTAL: Volna más utam is. A k t százezer kelyhes ós pór csinálna nekem, 
ha ón azt akarnám. 

Greguss Zoltán és Somlay Artúr 
Vígszínház; »Budai Nagy Antal« 

(Foto Angelo) 



BOGNÁR: Mióta ismer? 
LIDI: 1933 szeptember 13. Akkor voltunk allöször a Nemzetiben. 

Muráti Lili és Somlay Artúr 
Teréz-körúti Szinpad: »Vén szamár« 

(Angelo foto) 

hogy a színészben fel-
ébred a lelkiismeret. 
Bármennyire tetszik 
is neki a kislány, nem 
megy tovább egy apai 
csóknál és hazaküldi 
a leánykát szüleihez. 

Eltelik pár nap és a 
művész nem bírja a 
kislányt elfelejteni. 
Tudja a címét és fel-
keresi abban a külvá-
rosi kis boltban, 
amelyben a lány atyja 
szabóságot folytat. A 
lány nincs otthon, de 
a művész a véletlenek 
láncolatából megtud-
ja, hogy a kis ártat-

HUSZAR: Amibe az az apró 
szereped volt! 

LIDI: Nem apró — apródl 
Peti Sándor, Muráti Liü és 

Gárdonyi Lajos 
Teréz-körúti Szinpad: 

»Vén szamár« 
íAneelo foto) 



LIDI: Hol van a 
JOHANN: Szállod&ban al-

« ik . 
LIDI: Vén szamár I 

Muráti Lili ès 
Mihályi Ernő 

Teréz-körútl Színpad: 
»Vén szamár« 

(Angelo ioto) 
B B ^ B S S 5 S S S = = S 

lanság, a környék leg-
hírhedtebb démona, 
azonkívül színinöven-
dék, aki karrierje ér-
dekében játszotta ezt 
a tehetséges és vak-
merő komédiát. A szí-
nész most újból meg-
hívja a, lányt laká-
sára, előbb udvarol, 
elszédíti, majd szemé-
be vágja az igazságot. 
Körülbelül ennyi tör-
ténik. A darabot tar-
kítja egypár rendkí-
vül mulatságos ka-
baréjelenet. Egyik 
Gárdonyi Lajos és 
Peti Sándor közt, má-
sik kettő mikor a 
szerző — aki igen te-

BOGNÁR: Igazgatót már megvertem és egyszer egy 
szerzőt is. 

László Miklós és Somlay Artúr 
Terézkörúti Színpad: »Vén szamár« * (Angelo foto) 9 

hetséges színész — fellép Csortos 
maszkjában és kísértetiesen élethű 
lutánzatot ad. A főszereplők Mu-
Iráti Lili és Somlai Artúr. Előbbi 
\olyan gyermekded és csupa ár-
tatlanság, hogy nemcsak a közön-

ámítja, hanem bennünket 
is — becsap. Utóbbi rokonszenves 
és szeretetreméltó. Mindketten 
úgynevezett testhez szabott szere-
pet alakítanak és igen kitűnőt 

I produkálnák. 



Jómat Q/ufó 

A »Com en est. omen« nevezetű szállóige talán soha nem tagadta meg magái éle-
sebben, mint Komor Gyula esetében. A költő, esztéta, dramaturg, akit a pesti 
művésztársadalom most ünnepel a hetvenedik születésnapja alkalmából, egész életé-
ben derűt, a szívbéli kedvességet, a jószándékú jóakaratot jelképezte, Most, hogy 
Budapest író- ée színészvilága körülveszi őt a szeretet ezer jelével, a Színházi 
Élet egy kis emlékkönyvet nyújt át a hetedik X határához ért kitűnő írónak. 

Hetvenedik születésnapját Komor Gyula 
olyan időben ünnepli, amelynek az irodalom 
körül szerzett érdemek iránt nincs sok érzéke. 
Az írót magát sem becsüli túlságosan, hát még 
azti aki egyéni írói ambícióit elfojtva, szép 
lelkesedéssel írótársainaik javáért él csak, az 
ö útjukat egyengéti, az ő boldogulásukat segíti 
csöndben, szerényenH, láthatatlanul és majdnem 
névtelenül. Egy színháznak nevezett hatalmas 
ipartelep dramaturgi irodájában ül immár 
negyven esztendeje, tízezernél jóval több szín-
darabot olvasott el, jót, rosszat vegyesén. 
Sohasem úntet meg a munkát, sohasem fáradt 
bele, friss hittel fogott bele minden új darab-
nak az elolvasásába és száz csalódásért bősé-
gesen kárpótolta, hogy hébe-hóba rábukkant a 
tehetségre és kiharcolhatta számára a színpa-
dot. A magyar drámaírónak ezen a napon há-
lásan és megilletődötten kell meghajolnia Ko-
mor Gyula előtt, az előkelő gondolkozásnak, a 
nagy lelkierőnek széíp példája előtt, aki kivéte-
les helyzetét nem arra hasznáUa föl, hogy a ma-
ga számára elérjen valamit, mindig csak a más 
szekerét tolta. Félreállt, hogy másoknak több 
helyük legyen; egészen fiatalon, írói tehetsé-
gének teljességében hirtelen fölcsapott Komor 
bácsinak, gyerekdarabokat írt, mert erre a 
területre más író nem kívánkozott. És Komor 
bácsija lett azoknak az ír óg y er ekeknek is, 
akiknek a kezét megfogta, hogy bevezesse őket 
a drámairodalomba. Hálával, szeretettel', régi 
barátsággal szorítom meg ezt a jóságos kezet, 
megköszönöm Komor bátísinak, amit a ma-
gyar drámaírókkal, közöttük érettem is csele-
kedett. Mindnyájunk örömére és javára, Isten 
éltesse sokáig! 

Csortos Gyula karrlkatúr&ja 
Komor Gyuláról 

Komor bácsi egy a Víg-
színház épületével. iá. 
színház elképzelhetetlen 
nélküle. Jobban félünk 
tőle, mint bármelyik 
igazgatótól, ö képviseli a 
szigorú tradíciót. 

HATVANT LILI 
* 

Komor Gyulához igen 
kedves régi emlékeim fű-
ződ.nek. Amikor első da-
rabjaim színrekertiiltek a 
Vígszínházban, akkor ién 
egész fiatal ember voltam 
és ő is egész fiatal ember 
volt: ez róla az emlékem. 

SZOMORY DEZSŐ 
* 

Komor Gyula 70 éves 
legyen? Nem hiszem! 
Mindig őt tartottam a 
Vígszínház legfiata-
labb tagjának. 

ROBOZ IMRE 

10 



Mit írjak ebbe az 
emlékkönyvbe? Tiszta 
szívvel kívánok Komor 
úrnak, akit úgy meg-
szoktam a maga he-
lyén, mint egy jege-
nyefát, — még hetven-
öt születésnapot. 

HUNYADY SÁNDOR 

A »Jön a csősz« cimü darab-
jának premierjén. A két hölgy 
szereplő: Eggerth Márta ós 
Szécsy Hedi. A csősz: Sar-

kady Aladár 

Harminchat esztendőn keresztül egy és ugyanazon »zinháznál dramaturgnak 
lenni: azt hiszem, Komor Gyula a világrekordot tartja ezen a téren. 

Rátermettségén kivül, — amit elvitathatatlannak tartok — mennyi símulékony-
ság, alkalmazkodnitudás, mennyi diplcnnácia kellett hozzá! Szerzőknek >ngen«-t 
mondani, mikor »nem«-et gondolt, és viszont, — dicsérni, mikor gáncsolni szeretett 
volna és fordítva, — viselni tudni leadott véleményeinek felelősségét az igazgatóval 

szemben: harminchat esztendőn keresztül erre csati 
tehetséges ember képes. És még meddig fogja, csi-
nálni11... Remélem, nagyon sokáig, amit szívből 
kívánok!... 

Ha valaki elolvas 
háromezer darabot és 
attól komor lesz, azt 
értem. De hogyha már 
valaki amúgy is Ko-
mor, hogy minek olvas 
az, szegény feje, még 
darabot ist Nem túlzás 
ez, Gyula bácsi? 

Féltő szeretettel : 
ZAGON ISTVÁN 

Fejére havat nem ve-
tett 

A magas kor, sem bút, 
sem árnyat, 

Én imádom a bajuszát, 
Ezt a két komor varjú-

szárnyat. 
MURATI LILI 

Komor Gyula 40 évvel ezelőtt 

Komor Gyulára csak 
a legnagyobb szeretettel 
és hálával tudok gon-
dolni. Ami szerény si-
kerem volt a rendezés 
terén, azt neki köszön-
hetem, mert egy ne-
gyedszázadon át vol-
tam munkatársa gyö-
nyörű gyermekdarab-
jai előadásában. 

És ő az, akivel a leg-
hosszabb ideje szolgál-
juk a Vígszínházát. 
Hogy mióta már, azt — 
tekintettel hölgyisme-
rőseimre — nem va-
gyok hajlandó beval-
lani BÁRDI ÖDÖN 

il 



Garbo ékszerei 
Huszonnágyórás szenzációt 

láthattak az emberek a Fifth 
Avenuen, a legnagyobb new-
yorki ékszerész kirakatában: 
Garbo új ékszereit, amelyeket 
az ékszerész egy napra köz-
szemlére tett. Tiz detektiv őriz-
te egész nap & kirakatot. Az 
ékszereket Adrian, Amerika 
leghíresebb divatművésze ter-
vezte Garbo számára. Az első: 
gyémánt-fejdisz. A második: 
csodálatos gyémánt és sma-
ragd nyaklánc, ugyanolyan 
fülbevalóval és gyűrűvel. A 
harmadik (balra): gyémántcsil-
lagokból készült nyaklánc, 
gyűrű és fülbevaló. A negye-
dik (jobbra): aranylánc, hat 
külön arany karkötővel és 
gyémántgyűrűvel. Az, ötödik 
{balra lenn): zöld aranyláncból 
készült gallér. Az utolsó: gyé-
mántból és smaragdból készült 
fésű. Az értékük szinte fölmér-
hetetlen . . . 



Mi J á n o s csGl ldmüvßs 
A newyorki St. Georg- templom-

ban tíz nap előtt érdekes magyar-
amerikai esküvő volt: Scholz Já-
nos csellőművész, a világhírű Roth-
vonósnégyes tagja vezette oltárhoz 
Miss Anna Bigelow Rosen-t Wal-
ter T. Rosen multimilliomos ban-
kár tizennyolc éves leányát. A sze-
relem — amely a fiatalokat össze-
hozta — a zene imádatán keresztül 
született meg Schumann D-moll vo-
nósnégyesének hangjainál. A Roth-
kvartett konzert-meghívót kapott 
Charles Stuart Davis Dodge nagy-
iparos fith avenue-beli lakására egy 
nagy estélyre, amelyen több fiatal 
lány között bemutatták a társaság-
nak a kékszemű, sötét-
szőke Anna Rosent is. 
Itt ismerkedtek meg a 
fiatalok. Miss Rosen 
rajongva ibeszélt Buda-
pestről, ahol két év 
előtt együtt járt édes-
anyjával, aki akkori-
ban végigutazta .az 
európai metropolisokat, 
amelyeknek bemutatta 
saját feltalálású fur-
csa hangszerét: az éter-
zenét. 

•Scholz és Miss Rosen 
között az estély után 
sem szakadt meg a (ba-
rátság; és Mr. Reusen, 
leánya kérésére, több-
ször meghívta házához 
a csellómű vészt, aki 
azonkívül, thogy igazi 
mestere hangszerének, 
nagyiműveltségű fiatal-
ember és műgyűjtő. 
Keresetét évek óta mű-
kincsek vásárlására 
fordította és szüleinek 
— apja Scholz Julian 
tűzéralezredes — sop-
roni lakását valóságos 
kis múzeummá vará-
zsolta. 

A Roth vonósnégyes 
amerikai turnéja során 
azután néhány hónap-

pal ezelőtt megbetegedett Scholz. 
Súlyos gyomormérgezéssel szállítot-
ták be az egyik szanatóriumba és 
Miss Rosen úgyszólván egész ide-
jét a csellista ápolására fordította. 
Scholz még betegágyán megkérte 
Miss Rosen kezét, a boldogító igen-
hez a szülők is hozzájárultak és 
így lettek egymásé a magyar 
csellőművész és az amerikai millio-
mos kisasszony, aki egyébként uno-
kája John Bigelownak, Lincoln el-
nök első párizsi nagykövetének. 
Scholz, aki már öt éve járja a vi-
lágot Rothékkal, továbbra is tagja 
marad a kvartettnek. Persze, ezen-
túl őt is elkíséri felesége. 

Scholz János és feleség« 
Anna Rosen 



31 y,jÓ fiú" 
Irta: HUNYADY SÁNDOR 

Harminc egynéhány éves, jó-
alakú, világosbarna hajú, kékszemű 
férfi. Emiékeztet kissé Lukács Pál-
ra, a szerepköre is olyanféle lesz 
körülbelül. A profilja, az orra, az 
állának a rajza nem oly klassziku-
san szép, mint Lukácsé, de ezzel 
szemben több benne a szín és .a me-
legség. Ha ő lenne Hollywoodban, 
vele azokat a derék s'herifeket ját-
szatnák, akik sok, veszélyes kaland 
után legyőzik gonosz ellenfelüket és 
feleségül veszik a babos ruhájú kis-
lányt. 

Igazuk is volna. Greguss »jó fiú«. 
Emberséges, hűséges. Ez a döntő 
vonása. Meg az, hogy egy kicsit 
szomorú, mint az olyan emberek, 
akik sokat szenvedtek. 

Mert ez a derék fiú rengeteget 
szenvedett valaha. Megérdemli, hogy 
most hosszú ideig melegen süssön 
rá a nap. 

íme életének két legjelentősebb 
dátuma: 

1929 március 17-én, délben, ponto-
san háromnegyed kettőkor, .a Nem-
zeti Szinház színpadán, a »Krisztus 
követése« című passiójáték főpróbá-
ján, páncélba öltözve, lezuhan egy 
magos deszkaemelvényről. A bukás 
olyan szerencsétlen, hogy eltöri a 
nyakcsigolyáját. Eitka dolog, de 
nem hal meg ott a helyszínen, csak 
elájul. A Rókus->kórbázban tér ma-
gához. Kifeszítve az ágyban. A feje, 
a Ciisson-toknak nevezett bőr-ko-
sárban. Hogy ne mozdíthassa meg 
a nyakát. Jóformán a szemét sem 
forgathatja. A legkisebb mozdulat 
a rögtöni halált jelentené. A sérült 
nyakcsigolyának a legtökéletesebb 
nyugalom kell, hogy összeforrhas-
son. Három teljes hónapig fekszik 
a hátán, a dereka kisebesedik. Az-
tán fölkelhet. Micsoda fölkelés! 

Hunyady Sándor1 és Greguss Zoltán 
(László foto) 
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Greguss Zoltán színész korában 

Ujabib tizennégy hónap nyomorék-
ság, ia nyaka gépben, a hóna alatt 
mankó. A szerződése a hosszú beteg-
ség alatt önmagától fölb omlik. Mire 
a mankót leteheti, nincs kenye-
res. Sétál, facér. Kis, alkalmi 
»dzsab«-okról álmodik. Pedig amikor 
elkezdte, arról ábrándozott, hogy 
Hamletet fogja eljátszani. 

Elmúlik majdnem hét év. Az egy-
kori Ádám és reménybeli Hamlet 
sok vergődés, szégyen, kültelki ven-
dégszereplés után, jóformán az éhe-
zés küszöbén, 'boldogan vállalja el, 
hogy a Royal Színiház szezonnyitó 
detektív darabjában eljátssza egy 
jóindulatú gengszter szerepét. 

1936 november 17. Ez a második 
dátum. Most este van. Megint csak 
legyünik pontosak: 9 óra 45 petrc. 
Ebiben a peroben kapta a fiatal szí-
nész a főpróba közönségétől az első 
nyíltszíni tapsot, amely olyan 
spontán volt, annyira teli arannyal, 
hogy a legszőrösebb szívű férfiszabó 
is hitelezett volna rá egy duplaso-
ros szmokingot. 

Ami innen kezdve történt, nem 
különös. Fölemelték a fizetését a 
háromszorosára. Es a szerződése ér-
telmében, jövőre fölemelik az ötszö-
rösére. Ez már a rendes karrier 
film. Még aibban a tekintetben is, 

hogy a hitelezők, akik zseniálisak 
a pénzhez jutott adós kikutatásában, 
az ő gázsijára is rátelepedtek. De 
mindennél jobban bizonyítja a fiatal 
művész sikerét, hogy alaposan be 
van rekedve. Sokat kell használnia 
a torkát! Ez a legbizonyítóbb erejű 
jel. Akiiknek nincs dolguk, olyan 
tisztán szoktak beszélni, mint ahogy 
a pacsirta fütyörészik. 

Szemben ülünk az íróasztalomnál. 
Greguss észreveszi, hogy nagyon 
kutatva nézek rá. Erre elmosolyo-
dik és kezdi forgatni a nyakát. Azt 
mondja: 

— Hála Istennek nine's semmi baj. 
Szépen összeforrt az eltört nya-
kam» Nem is látsziik sehol semmi-
féle nyom. Az esetem — remélem — 
azé a bizonyos összetört csuporé, 
amit megragasztottak és visszarak-
tak a polcra, még az ember nagy-
apjának az idejében. Köröskörül el-
vész, elpusztul minden. Csak a csu-
por tart. Kiböjtöli /három vizeskan-
csónak az életét. A végén híre tá-
mad a famíliában, mint elpusztítha-
tatlan ibögrének. Hol van már az, 
aki eltörte, amikor még mindig ká-
vét isznak belőle. 

(Angelo foto) 
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. . Másfél óráig tartó próba, 
ruhástól a kádban, Jacques 

Feyder rendezővel 

így olvasásra egé-
szen egyszerűnek lát-
szik a dolog, holott a 
gyakorlatban elég 
komplikált. Elvégre a 
világ egyik legféltet-
tebb művésznőjének 
egészségéről volt szó, a 
produkciónak tehát ga-
rantálnia kellett, hogy 
a stúdióbeli fürdésnek 
nem lesznek káros utó-
következményei. Meg 
is tettek minden intéz-
kedést. A stúdiónak azt 
a részét, ahol a jelene-
tet leforgatták, már 
napokkal a felvétel 
előtt elkerítették, kü-
lön fűtőtesteket állí-
tottak be és ellenőriz-
ték, hogy a levegő hő-
mérséklete az egész he-
lyiségben egyforma le-
gyen. Amikor a díszlet 
teljesen készen állt és 
. . . Kész a hab, indulhat a 
felvétel, de a fodrász még 
Igazít valamit Marlene haján 

Tfadeu&díetcicU wydU-

ócas 

London-Denham, január 
Az idei angol filmgyártás legna-

gyobb filmjét, a Knight without ar-
mour-t fejezték be a héten a den-
ham-i stúdióban. A film első számú 
érdekessége, hogy Marlene Dietrich 
játssza a főszerepét, második számú 
pedig az, hogy a világsztárról elő-
ször készült fürdőkádas felvétel. 



. . nyolc orán 
át tartó próba 
után, ttéff min-
dig; a vízben 

a fürdőszobába beszerelték a hideg-
meleg vizet, hívták Marlenet, aki-
vel előbb másfél óra hosszat elpró-
bálták a jelenetet, egyelőre ürea 
kádban és természetesen pongyolá-
val. Utána sor került a felvételre. 
Harminchat fok hőmérsékletű vizet 
engedtek a kádba, elkeverték a sztár 
által hozott fürdősóval, majd jó, 
sűrű mesterséges habot készítettek, 
hogy a víz ne legyen átlátszó és ne 
gőzölögjön. 

A nagy jelenetnél csak Nelly 
Manley magántitkárnő, Jacques 
Feyder rendező, két operatőr, az öl-
töztetőnő és e sorok írója volt 

jelen. De a fotografálógépet előbb 
elkobozták tőlem és csupán azt en-
gedélyezték, hogy az egyik operatőr 
elkészíthetett részemre ^ három, az 
én intencióim' szerint készült felvé-
telt. 

Magának a fürdő jelenetnek for-
gatása egyórai megszakítással két-
szer négy óra hosszat tartott. Mar-
lene a nyolcórai kényszerfürdő után 
annyira kimerült, hogy bundákba 
pólyálva azonnal az autójába ült 
és londoni lakására hajtatott, ahol 
két napig ágyban maradt. 

Hiába, a filmsztárok élete sem 
színig tejfel! GYENES JANOS 



Az elmúlt héten három külföldi ven-
dége volt a Városi Színiháznak: Flesch 
Ella, a bécsi Staatsoper tagja, Medák 
Sári és Alfred Fischer, a prágai Opera-
ház művészei. A három vendégművész 
közül a két hölgy régi, kedves ismerő-
sünk, itt kezdték sikerekiben gazdag pá-
lyájukat Budapesten. Egyiküknek sem 
volt oka panaszkodni a pesti fogadtatás 
miatt, de a sikerült vendégjáték örömét 
az a vacsorameghívás tette teljessé, 
amely egy kiváló és lelkes pesti kollega-
nőjük, Tutsek Piroska részéről érte őket. 

Tutsek Piroska, a pesti Opera tagja, 
nemrég Bécsben vendégszerepelt és a 
szíves fogadtatás, ajmelyben az ottani 
művészkörök részesítették, még most is 
emlékezetében él. Ezért úgy érezte, hogy 
revánssal tartozik minden külföldi éne-
keskollégának, iakit sorsa mostariában 
Budapestre hoz. A három vendégművész 

a Városi Színháziból egyenesen Tutsek 
Piroska lakására hajtatott, ahol pompás 
vacsora várta őket. A hangulat pedig 
méltó volt a vacsorához. A háziasszony 
elmesélte kollégáinak, hogy annak ide-
jén, amikor első sikerét aratta a pesti 
Operában, a Színházi Élet horoszkópot 
készített róla, amely idáig kísértetiesen 
bevált. A csillagjós megmondta, hogy a 
művésznő igazi karrierje 1937-ben kez-
dődik, közben azonban két megszakítás 
lesz pályáján. Mind a három jóslat va-
lóra vált. Csakugyan kétszer hagyta ab-
ba az éneklést, először édesanyja halála, 
másodszor pedig eikedvetlenedés miatt. 
A horoszkóp harmadik jóslata is beiga-
zolódott. Első külföldi vendégszereplése 
1937 januárjára esett és Bruno Walter, 
a világhírű karmester ezzel a kérdéssel, 
búcsúzott tőle: »Mit akar legközelebb 
nálunk énekelni?« 

A két vendéghöligynek is 
sok meséinivalója volt, 
mert hiszen, hál'Istennek, 
a siker velük is állandó 
barátságot tart. Flesch 
Ella a bécsi Operaház 
egyik legjobban foglalkoz-
tatott énekesnője, Medák 
Sári pedig a prágai Opera 
ünnepelt tagja. Talán haj-
nalig is együtt maradt 
volna a társaság, de ope-
raénekesek menetrendsze-
rűen élnek. Adolf Fischert 
másnap Szegedre szólította 
szerződése, Medákot Prá-
gában várták, Flesch Ellát 
pedig Bécsben. 

Meg lehet azonban álla-
pítani, -hogy Pest vendég-
művészei nemcsak a ven-
dégjátékkal, de a vendég-
látással isi meg voltak elé-
gedve. 

Adolf Fischer házi hangver-
senye Tutsek Piroskánál 

(László fotók) 

Vendégjáték után vendéglátás 
Tutsek Piroska, Flesch Ella és Medáfc Sári 



INTIM PISTA, hogy milyen da-
rabokat kapunk a farsangi szezon-
ban? 

— A Művész Színház — mint már 
jelentettük — új szerzőt avat Bi-
hari László dr. személyében. A fia-
tal orvos Halász Imre, — illetve 
pardon, most már Eri-
Halász Imre társaságá-
ban írta első színdarab-
ját, amelynek a címe: 
»Kezdete nyolckor, vége 
tizenegykor«. 

— Miről szól ez a fur-
csa című darab? 

— Egy fiatal lánynak, 
akit a darabban Ágai 
Irén alakít, megengedik, 
hogy egyedül színházba 
menjen. ö azonban 
nyolc órakor színház 
helyett randevúra megy 
és az előadás időtarta-
ma alatt, tehát a füg-
göny felgördültétől egé-
szen a lámpák kioltá-
sáig furcsa és különös 
kalandokon megy ke-
resztül. Amíg a rival-
dák mögött emberi sor-
sokat intéznek el a 
szerzők, addig az ő 
sorsában is lényeges 
változás áll be, úgy, 
hogy a három óra 
alatt ósaknem meg-
ismeri az életet. A sza-
kadék széléről menti 
meg aztán az a vélet-
len, mire tizenegyet üt 
az óra. Az előadás után 
hozzátartozói várják a 
színház előtt és\ ő oda 
is érkezik az utolsó pil-
lanatban. Bár a színda-
rabból nem látott sem-
mit, az élet sokkal ér-
dekesebb és tanulságo-

sabb színjátékkal szolgált a szá-
mára. 

— A Vígszínházban próbálják 
Bús-Fekete László »János« című 
darabját? 

— A bécsi Deutsches Volkstheater 
nagy vígjáték-sikerét nemsokára a 
mi közönségünk is megismeri. A 
miniszterelnök szerepében Somlay 
Artúr lép fel a darabban. Felmerült 
az a gondolat is, hogy a kitűnő szí-
nész egy híres politikus és volt 
miniszterelnök maszkjában mutat-
kozzon, ezt a tervet azonban elejtet-
ték. Somlay csak sajátmagát fogja 
ábrázolni az újdonságban. 

RÁKÓCZY IMRE Dr. 
Akik az új sajtófőnököt közelről ismerik, tudják róla, hogy 
a legszerényebb ember a világon. Hivatali pályáján fiatalon 
lett méltóságos, de e méltóság semmit sem vett el szívélyes 
és közvetlen egyéniségéből. Eddig szinte személytelenül el-
vonult hivatása mögé és új állásában, amikor ezt már ke-
vésbé teheti, bizonyára ez lett a legnagyobb áldozat részé-
ről. Szereti az otthonát, boldog férj és ha hivatali elfog-
laltságából marad szabad ideje, azt könyveknek, művésze-
teknek szenteli. Ha nem sodorja magával a közpálya, b'zo-
nyára író lett volna belőle. Még pedig a legjobbak közül 
való. De vigasztalásul' megmarad számára az a jó érzés, 
hogy arról a magas helyről, ahova tehetsége és embersége 
révén jutott, szeretettel vigyázhat a magyar újságírás vi-

lágszerte elismert magas szintjére 

(Fotó Halmi) 
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Érdekes páholy a »Budai Nagy Antal« Vígszínházi premierjén 
Gróf Bethlen Margit, Harsányt Zsolt, Paulay Erzsi és Berezeg Ferenc 

(Pálházy foto) 

— Bús-Fekete megérkezett már 
Hollywoodba? 

— Hogyne! Nagy örömmel fogad-
ták a Metro vezető emberei. Első 
estéjét a magyar kolónia tagjaival 
töltötte. Herczeg Géza már talált is 
a számúra egy pompás kis villát. 
Ezt bérelték ki és amíg az író a 
filmvállalatnál tett tisztelgő látoga-
tásokat, a felesége elrendezgette a 
lakást, úgyhogy Bús-Fekete Holly-
woodban is otthon érzi magát. 

— Milyen magyar darabokra ké-
szül még az idén a, Via színház? 

— Bús-Fekete darabja után be 
akarja mutatni Vadnai Lászlónak 
»A családban marad« című vígjáté-
kát. Az író Sopronba utazott, ott 
fejezte be az utolsó simításokat az 
újdonságon. 

— A címe már nagyon jó. Mi tör 
ténik a darabban? 

— Egy mai bankár dinasztiát visz 
a színpadra az író. Az egykor dús-
gazdag család már teljesen tönkre-
ment. Mindössze ötszázezer svájci 
frank megmentett vagyonuk ma-
radt. 

— Na ebből egész kényelmesen le-
het nyomorogni! 

— A család egyelőre jól is él. Fia-
tal lányuk egy előkelő svájci ma-
gaslati helyen síel és ott ismerkedik 
meq a bankcég egyik ifjú gyakor-
nokával 

— No végre, hogy nem vezérigaz-
gató a hős! 

— Lesz belőle! Vadnai műve sok-
kal eredetibb história, mint azok, 
amelyekben vezérigazgatók játsszák 
a főszerepet. Az ötszázezer frank, a 
családi vagyon utolsó tőkéje, várat-
lanul eltűnik. Minden jel arra mu-
tat, hogy a fiatal gyakornok sik-
kasztotta el. A bölcs családfő most 
ahelyett, hogy vádat emelne a fia-
talember ellen, igyekszik megmen-
teni a családnak a pénzt. Ezt a célt 
úgy lehet a legjobban elérni, ha az 
ifjú feleségül veszi a most már tel-
jesen szegény bankárkisasszonyt. 
Ebből az alapszituációból keletkez-
nek a legmulatságosabb bonyodal-
mak. végül is kiderül, hogy a gya-
kornoknak észeágában sem volt sik-
kasztania de azért, — mindenki meg 



Kós Károly és darabjának főszereplői megköszönik a tapsokat a »Budai Nagy Antal« 
bemutatóján, a Vígszínházban 

Somlay Artúr, Greguss Zoltán, Dayka Margit, Kós Károly 
{Pálházy foto) 2 1 

csodálatosan szép hűvösvölgyi vil-
lát. 

— Mi igaz abból a hírből, hogy a 
primadonna rövidesen férjhezmegy 
Berlinben? 

— Illetékes körök a leghatározot-
tabban cáfolják ezt a pletykát. A 
művésznő egyelőre nem foglalkozik 
a házasság gondolatával. 

— Hogy vannak a színházi világ 
betegei? 

— Odry Árpád állapotában lénye-
ges javulás állott be. Naponta sétál 
és rövidesen újból megkezdi a mun-
kát. 

— Szőke Szakáll? 
— ö is tréfál már a betegágyon. 

Egyelőre csak egyenként engedik be 
hozzá a látogatókat és mindenkinek 
szigorúan meghagyják, hogy két 
percnél tovább nem maradhat a be-
tegszobában. 

— Nem hallott a héten valami jó 
történetet? 

— Harsányi Zsolt olyan kitűnő 
rögtönzési bravúrt teljesített, ami 
általános feltűnést keltett. A Szá-
zak társaságának jólsikerült esté-

lehet elégedve, — mégis csak elveszi 
a hősnőt. 

— Farsangi utazások? 
— Gombaszögi Ella Párizsba uta-

zott nővérének, Gombaszögi Fridá-
rmk a látogatására. Pontosan be-
tartva a szabályt, harminc pengő 
magyar pénzzel indult el az útra. 
mire azonban Hegyeshalomra érke-
zett, ez az összeg ötven pengőre 
emelkedett. Kiderült, hogy az úton 
ismerősöket talált és azokkal brid-
zsezett. A határon aztán könyvekre 
költötte a különbséget. 

— Mi újság az itthoni primadon-
na-fronton? 

— Bársony Rózsi a háztulajdono-
sok sorába lépett. Bérházat vásárolt 
magának. 

— Bizonyára nagyon szigorú 
»háziúr« lesz belőle! 

— Rökk-pa/pa viszont vidéki bir-
tokra alkuszik. Marika a közeljövő-
ben sokkal több időt fog tölteni 
Berlinben, mint eddig és a család 
most azon gondolkozik, hogy inkább 
vidékre vonuljon. Ha a birtokvétel 
sikerül, akkor esetleg el is adják a 
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HÁROM MARIA »»EGY POHÁR VIZ«-BEN 
A véletlen úgy akarta, hogy Scribe-nek a Művész Színházban felújított klasszikus vígjátékában 

három Mária játssza a női főszerepeket és pedig Mezey Mária, Lázár Mária és Egry Mária 
(Angelo fotók) 
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lyén az író vezette be Bethlen Mur-
ait grófnő pompás előadását. A hi-
vatalos műsor lepergése után Har-
sány i vállalkozott arra, hogy a je-
lenlevők minden kérdésére válaszol. 
A legkülönbözőbb társasági, szerel-
mi és politikai problémákat vetet-
ték fel a jelenlevők és az író min-
den egyes kérdésre azonnal meg-
adta a frappáns választ. Hunyady 
Sándor és Karinthy Frigyes elha-
tározták, hogy megtréfálják kollé-
gájukat és ezért az ismert verscitá-
tum klasszikus kérdését írták fel 
egy cédulára: »Ki áll amott a szirt-
tetőn Huny ad magas falánál?« 

— No és erre mit felelt Harsányif 
— Pillanatnyi gondolkodás nélkül 

kivágta: »Regényhősömnek, Mátyás 
királynak édesapja. A. könyv kap-
ható díszkötésben tizenkét pengő-
ért.« 

— Min nevettek a héten legjob-
ban a Fészekben? 

— Sigfried Geyer mon-
dott el egy kedves törté-
netet a népszerű bécsi 

operettszínházról. A primadonna 
kétszáz schilling esti gázsiért vállalta 
az operett főszerepét. Egy hétig 
minden este pontosan megkapta az 
öltözőjében a pénzt. Egy hét múlva 
az igazgató siránkozva jelentette be, 
hogy nem tud^ fizetni és arra kérte 
a művésznőt. hogy játsszon hitelbe, 
őnagysága a következő feltételt 
szegezte az igazgatónak: »Rendben 
van, én játszom hitelbe is, de nem 
akarom, hogy ennek híre menjen, 
éppen ezért minden délben átadok ön-
nek kétszáz schillinget és este küld-
je le az öltözőmbe.« Így is történt, 
néhány napig. A huszonötödik elő-
adáson hiába várta a művésznő a 
saját kétszáz schillingjét: nem kapta 
meg. Idegesen hívta telefonhoz az 
igazgató titkárját és érdeklődött, 
hogy mi van a pénzzel. A fiatal-
ember rezignáltán válaszolt: »Ne 
haragudjon művésznő, de az igaz-
gató úr megtartotta magának. Nagy 
szüksége van a pénzre, holnap 

ugyanis új színházat 
óhajt kibérelni!« Kezei-
ket csókolom! 
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Vihar a Pesti Sxínháibán 
FEDÁK KAPITÁNY A FEDÉLZETEN 

(Qetietádóá hwiea) 
Első felvonás 

Fedák: Csend legyen! Ne óbégas-
satok. Az előbbi hajó elsüllyedt, 
hát elsüllyedt. Azért hívtak ide. 
Átveszem a parancsnokságot. Di-
rekció: a Siker Réve. Bevisszük a 
színházat. Bízzátok rám. 

Beregi: Jaj, Zsazsa... 
Fedák: Shut up, Oszkár, ha be-

szélek. Itt valami biztos dolog kell. 
Magyar szerző: Kérem, művész-

nő, nekem volna egy izé. . . 
Fedák: Nézze, fiam, majd ha 

kérdeztem. Nem érünk rá kísérle-
tezni. Hideg van, mindenki dide-
reg. Reggel is tizenkét fok volt. A 
közönség valami jó meleg környe-
zetet szeretne. Nyáron fagylalt, té-
len kandalló. Tehát először is: az 
egyenlítőn vagyunk. 

Somló István: De hol kapunk 
most hirtelenében egy olyan... 

Fedák: Silentium! Nem az a kér-
dés, hogy kapunk-e, hanem hogy 
legyen. Könnyű olyan darabot elő-
adni, ami már meg van írva. Mi 
majd előbb eljátsszuk, aztán, ha 
valakinek tetszik, megírhatja. 

Orsolya Erzsi: De szerző csak 
kell . . . ;, 

Fedák: Ebben igazad van. Még 
hozzá helybeli, odavalósi. Még 
hozzá fehér cseléd, a brave ameri-
can young woman, telivér mexi-
kói. Bízzátok rám, ismerem azt a 
vidéket, meg a business-üket. Úgy 
hívják: Edith Elljté/ 

Ladomerszky: Ki az? 
Fedák: Nem mindegy 

Lesz olyan jó, mint a Bús. Hát ide-
figyeljetek. Az egyenlítőn va-
gyunk. Rettenetes hőség. Nemcsak 
odakint. Bent is. Csupa forróvérű, 
tüzes izé. . . tudom már, tüzes spa-
nyol. Két lány. Az egyik rajongó, 
regényes, a másik vallási hiszte-
rika. Hiszterikáról jut eszembe: a 
helyszín Costarika. 'Mindenféle ka-
lamajkát csinálnak. Egy ravasz 
vén dajka vigyáz rájuk. De ez nem 
elég. Egy vadspanyol — te leszel, 
Rád ai fiam — rémisztgeti az egész 
publicityt. Ám egy jóképű kamasz 
— lássuk csak (körülnéz), te leszel, 
Zátony fiam — beleszeret a me-
nyecskébe, ő vagy más valaki le-
lövi a misztert... a többit majd 
meglátjuk! Na gyerünk, gyerünk, 
kezdhetjük!... És ide figyeljetek: 
spanyol etikett és spanyol szilaj-
ság! Meg valgyok értve? Indulás! 
Második generáció, előre! Harma-
dik generáció, tartalékban! 

Beregi: De Zsazsa... kell valaki-
nek lenni, aki rendet csinál a vé-
gén! Esetleg egy tűzrőlpattant, bá-
tor kis unoka... vagy egy barátnő, 
az te lehetnél... 

Fedák: Micsoda? Egy nyálas? 
Egy ilyen kőporos?! Szó sincs róla! 
Majd a lányokí nagymamája, ta-
pasztalt, okos, bátor, rendes nő. 

Somló István: Igen. de hol ve-
szünk... Bécsből kelle-
ne hozatni... Senki se 
vállal nálunk szívesen 
nagymama szerepet. 

Fedák: Micsoda? Nem 
vállalni szerepet? Hát 
idenézz, öcsém! En le-
szek a nagymama! 

Mind: De Zsazsa... 
egy mellékszerepet... 

Fedák: Micsodá?Mel-
lákszerep? Na, majd 
meglátjuk! Felemelni a 
horgot, teljes gőzt a 
kazánba! Mindenki a 
f edélzetre ! 

FEDÁK: Csend legyen! Ne 
óbégassatok! 



Második felvonás 
(Üriház Castarlkában, Rochecour-

téknál.) 
Felicia: Irtózatosan tetszik netkem 

ez a Vicente Alcantara. Az tetszik 
nekem íbeime, hogy . . . 

Nagymama: Hogy olyan szilaj, 
csinos, erősakaratú, szenvedélyes 
spanyol férfi. Hát ez igaz is, de ez 
a fajta csak első 'blikkre jó. Nem 
szolid áru, mutatós, Ikixakatíbavaló. 
Körúti vásár. Ezek egy-két év alatt 
elromlanak, lekopnak, rossz a sza-
básuk, nem testhezállók. Colorádó-
ban volt nekem egy ilyen, a nyolc-
vanas években, egy hónap múlva 
kiadtam az útját. Aztán még há-
rom, Patagóniában, ahol a petró-
leumbányát csináltam, azokat is be 
'kellett főzni az olajba. 

Ana: Igaza van a nagymamá-
nak, Felicia. Nem érnek semmit a 
férfiaik. Legjobban tesszük, ha el-
vonulva a világtól egy kolostor... 

Nagymama: Ilyet se karattyol-
tam soha, fiatal koromban, car-
ramba! Szerelem kell nektek, tak-
nyosok, taknossos, nem kolostor. 
Egyszer, Andalúziában egy fiatal-
ember . . . signorinas, mars ki a ter-
raszra! Ezt nektek nem kell hall-
gatni, majd a közönség... 

Alcantera: Fandangó, bellas 
gróssmutteros ! Jöttem Feliciáért, 
tudniillik •.. 

Nagymama: Ollea potrida! Ne 
Êof ázz, ha én beszélek. Az úgy volt, 

ogy az illető fiatalember botrányt 
akart miattam csinálni, ott Skan-
daluziában. Hát én éppen azt az 
indiánfőnököt gyúrtam, a cukorná-
dak. miatt. . . 

Alcantera: Igenis, nyanyoska, fi-
gyelek. (Megszökteti Feliciát.) 

John: Kézit csókolom, nagyma-
ma . . . éppen jövöki Patagóniából. 
Ez a barátom, Van Remen, aki 
beleszeretett a hajón egy ismeret-
len . . . 

Nagymama: Ismeretlen? Olyan 
nincs. Én mindenkit ismerek, per-
nambucco, torrero! Volt nekem egy 
férjem, Dos Passosban, taki isme-
retlennek adta ki magát, de mikor 
elkergettem, az un amu nó-s zállí tás 
miatt, kisült róla, hogy cigány az 
istenadta. 

John (beleszeret Anába és lebe-
széli a kolostorról). 

Nagymama: Hát erre, azt a fűz-
fán fütyülosszosz, megcserdítem a 
karikást, oszt a John Cucoricosz... 

Felicia (aki közben visszaszökött 
férjétől, beoson): Nagymama, ne-
kem.. . • nnwi 

Nagymama: Tudom, tudom, min-
denki azt hiszi eleinte. Volt nekenr-
Casamatában két sajátszületésű 
gyerekem, hát nem kiderül, hogy 
nem is tőlem voltak, hanem az 

unokahúgom barátjától az egyik, 
a másik a negyedik férjem harma-
dik feleségének a . . . gyerekek, ki a 
terraszra! 

Alcantera ( visszajön): Hol az 
asszony? 

Felicia: Ja j ! . . . csizma van rajta! 
Spanyolcsizma, ebből inkvizició 
lesz! (Menekül, Van Remen utána.) 

Alcantera (vérben forgó szemek-
kel): Ki az a barrazda billegetoszl! 
(U tánarohan.) 

Nagymama (szigorúan): Hogy 
mertek itt szaladgálni, lármázni, 
mikor én gorombáskodok? Garban-
zós, murillós! Volt nekem egy 
belga impresszárióm, aki . . . 
(Kint pisztolylövés, dajka bejön 

füstölgő revolverrel.) 
Dajka: Alcantera meghalt. 

Harmadik felvonás 
Békebíró: Itt nem arról van szó, 

hogy kié a revolver, hanem hogy 
ki ölte meg Alcanterát. 

Van Remen: Kérem, nem én vol-
tam, nem is lehettem, hiszen ne-
kem Feliciának kellett udvarolni. 

John: Békebíró úr, kérem szépen, 
száz tanút tudok állítani, aki nem 
látta, hogy én voltam. 

Felicia (durcásan): Ha senki nem 
akarja vállalni, én se vállalom. 

Alcantera (kajánul): Na és ha én 
voltam? öngyilkosság is lehetett. 

Nagymama: Kuss* maga halott, 
maga fogja be a száját. (Bék<ebiró-
hoz.) Hát idesüss, öcsém, de bele 
ne kottyanj, amíg én beszélek. 
Seniki más nem ölte meg, csakis én-
Viszont engem nem fogsz molesz-
tálni, mert rám szükség van, hogy 
a következő sikerhajót is révbe ve-
zessem — és a közönség az enyém, 
nem a tied, ha én akarom, nincs 
közönséged. Most pedig idetartsd a 
csőröd... (Feltalálja a spanyol-
viaszkot és beragasztja vele a béke-
bíró száját és fülét.) 

Közönség: Bravó, bravó! (Óriásj>, 
taps.) 

NAGYMAMA bókebiróhoz) : -fiát ^ 
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Bánky Vilma elmondja a tripoli és a knock-
knock játékszabályait 

A mult héten Intim Pista járt 
Bánky Vilmáéknál és kikérdezte 
mindarról, ami most Hollywoodban 
történik. Bánky Vilma töbíbek közt 
elmondotta, Ihogy van egy divatos, 
új kártyaszenvedély: a tripoli. Az-
óta gyakran csengetik fel az olva-
sók ia Színházi Elet .szerkesztőségét 
és azt kérdezik, hogy mik a tripolá 
játékszabályai? 

Elmentünk tehát újra Bánky Vil-
mához és megkértük, hogy mondja 
el a tripoli szabályait, s 'hogy mit 
játszanak ezenkívül Hollywoodban1? 

— California valóságos játékor-
szág — felelte. — Minden hónap-
ban (kitalálnak valami új játékot, 
amelyből három nap alatt tömeg-
szenvedély lesz. Általában <az a 
helyzet, hogy most újra nagyon di-
vatos Amerikában a társasjáték. A 

legújabb ezek között a knock-knock 
(kopognak ̂ kopognak). En jobban 
szeretem a tripolit; talán azért, 
mert ezt pénzben játsszák és na-
gyon sokat lehet nyerni — vagy 
veszteni. 

Tehát, hogyan kell tripolit és ho-
gyan kell knock-knock-ot játszani? 

— A tripolit közönséges römikár-
tyával játsszák; de kell hozzá egy 
posztó, amelyen rajta van a nyolc 
»gips« és középen a »pat«. A nyolc 
»gips« tulajdoniképpen nyolc külön-
böző kártya, minden játékos előtt 
egy. Középen a »pat«, a pénz helye. 
Ez a kellék tulajdonképpen nem is 
feltétlenül szükséges. Meg lehet ol-
dani egy másik csomag kártyával, 
még pedig úgy, ihogy osztás előtt, 
a második csomagból, mindenki elé 
kitesz az osztó egy fölfedett lapot. 
Ezt a kártyacsomagot aztán félre-
teszi. Most minden játékos előtt ott 
fekszik a »dzsipsz«. Osztás előtt 
minden játékos megfizeti a belépő-
díjat, ami azt jelenti, hogy minden 
játékos minden kitett kártyára ki-
tesz egy bizonyos összeget — any-
nyit, amennyibe a játék folyik. Ha 
tehát az alap egy dollár, minden 
játékos minden kártyára tesz egy-
egy dollárt. Ugyancsak egy dollárt 
tesz elbben az esetben mindenki az 
asztal közepére, a »pat«-,ba. Most 
szétosztják a csomag kártyát. Aki-
nek olyan lapja van, ami kinn fek-
szik az asztalon, az ezt a lapot 
rögtön leteszi a dzsipsz-re és haza-
viszi a rajtalevő pénzt. Ha négyen 
játsszák .a tripolit, négy dollár 
(vagy ha, mondjuk, két fillérfbe 
megy a játék: nyolc fillér) fekszik 
minden kártyán. Ez már nyereség 

1 
Bánky Vilma ós fórje, Rod la Rocque, 

átutazásuk e l ő t t . . . 



. megtanulták az új pesti slágereket 
(László totók) 

Stuart Mária vár kinn az ajtó 
előtt. Sok helyen úgy játsszák, 
hogy a színész a kopogás után .be-
jön és őt magát kérdezik; sőt sok 
helyen a színész valamilyen ügyes 
ötlettel átmaszkírozza magát a sze-
repre, de mindenesetre hozzá ha-
sonló módon viselkedik. Ezt a já-
tékot egészen kis köriben is szelle-
mesen lehet játszani, de néhol va-
lóságos színházat csinálnak belőle. 
Természetesen nem kell mindi© tör-
ténelmi alakokat választani a já-
tékhoz, lehet az egy közös ismerős, 
vagy éppen .a társaság egyik jelen-
lévő tagja is. Ebiben az esetben nem 
mondják be a valódi keresztnevet 
sem, hanem egy másik jellemző ne-
vet választanak helyette. En, meg-
mondom őszintén, nem nagyon sze-
retem a knock-knock játékot; szíve-
sebben golfozom kinn, amíg a tár-
saság a knock-knock ötletein hatal-
masakat nevet. De még nagyon sok 
érdekes társasjátékot játszanak 
Amerikában, amit ideát nem ismer-
nek. 

Aki ebből a cikkből nem érti meg 
teljesen a tripoli és a knock-knock 
szabályait, .annak Bánky Vilma szí-
vesen ad telefonon részletesebb fel-
világosítást. Telefonszáma: Murray 
21-41. Hollywood. 

p. ». 
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A patban lévő pénz 
bentmarad. Ezért az ösz-
szegért most a kézben 
lévő kártyákkal — az 
osztó egyszerre szét-
osztja az egész csoma-
got a. játékosok között 
— közönséges póker-
játék indul meg. Aki 
nyer, az elviszi a pénzt. 
A póker szabályait 
aligha kell elmonda-
nom, ez a játék öre-
gebb, mint Hollywood. 

(Rod la Rocque ki-
tűnően mulat ezen a 
megjegyzésen; ő tudni-
illik, már egészen jól 
ért magyarul. Általá-
ban az a helyzet, hogy 
kitűnő német, francia és angol, de 
azért mindenkivel magyarul akar 
beszélni.) 

A tripolit már értjük, most hall-
juk a knock-knock szabályait! 

— Ehhez a játékhoz semmiféle 
kellék nem kell, csak nagyon sok 
jó ötlet. A játék úgy kezdődik, hogy 
kiválasztanak a társaságból két sze-
mélyt; az egyik lesz a színész, a 
másik a kérdező. A kérdezőt kikül-
dik ta szobából és a színésszel meg-
állapodnak a többiek abban, hogy 
ő most ki legyen. Mondjuk: .Stuart 
Mária Amikor ez megtörtént, be-
hívják a kérdezőt és kiküldik a 
színészt. A társaság leül és a szí-
nész kinn kopog az ajtón. 

— Knock-knock — kopognak-ko-
poknak — mondja a kérdező. 

— Yes, ez Maria — feleli valaki 
a társaságból. (Megállapodhatnak 
a személyében.) 

— Maria wiho? — Melyik Mária? 
— kérdezi a kérdező. 

Erre «a játékos úgy felel, hogy 
Mária neve mellé egy olyan szót 
mond ibe vezetéknévnek, ami Stuart 
Máriára jellemző. Például azt 
mondja: »Szerencsétlen Mária«, 
vagy »Véripad Mária«, vagy »Sze-
relmes Mária«. 

A kérdező addig kérdez, •amíg' a 
sok fejletből ki nem találja, hogy 



/hj& futtok*t 
Véletlen összetalálkozom valamelyik barátnőmmel 

és elhatározzuk, hogy legközelebb alaposan kibeszél-
getjük magunkat. Nem hívunk senkit, hisz annyi a 
mondanivalóink. óvatosságból a megbeszélt nap reg-
gelén felhívom. — Drágám, csak azt akarom kérdezni, 
nincs-e mégis valami más programod! Valami jobb. 
A jobb alatt persze mind a ketten férfire gondolunk. 
Hevea tiltakozás. Jobb? . . . Uigyan, hogy képzeled, 
hiát mi lehet nekem kellemesebb, mint veled végre 
jó sokat diskurálni. Hát van neked arról fogalmad, 
hogy torkig vagyok Pistával... És valaki új? 
Ugyan ki? Senki. Hol vagyok én már az efféle dol-
goktól. Lévén e percben magam is férfiunó ihiangu-
latban, megvagyok győződve a szavak őszinteségé-
ről. Örömmel indulok a látogatásra. Már a belépés-
kor megvagyok hatva, a fogas üresi, nem csüng 
rajta vendégkabát és milyen kedves a barátnőmtói, 
hogy az én kedvemért ilyen gonddal felöltözött, a 
teaasztalról nem sajnálta a legszebb szervizt, a vá-
zákból a virágot. A legkényelmesebb fotölybe bele-
telepszem, elhatározom, estig innen el sem mozdu-
lok, azrt isi elmondom, milyen helyes, hogy mostaná-
ban nincs folyton együtt ezzel a Pistával, lehetet-
len alak vo l t . . . Még 3d se nyitottam a számlat, 
csengetnek. Barátnőm arca felragyog. Ez Pista, kicsit 
késett, de csaki azért, hogy ne zavarjon minket. Va-
lamit dünnyögök. És azon töröm a fejem, mi ez? 
Tegnap ugyainíigy tett velem Ilona is. Meghívott 
kettea beszélgetésre és én kénytelen voltam megros-
tálni mindéin szavamat, nehogy lerontsam §, betop-
pant legújabb udvarló nőkbe vetett hitét. Gizi mult 
héten hozzám jött ki teára, de még meg sem érke-
zett, egy izgatott férfihang legalább ötször Ikereste 
telefonon. Később is pereemkint hívta fel. Képzeld, 
ez az őrült Jancsi innét az utcáiból telefonál, tudom 
furcsa első látogatásnak, de úgy-e nem haragudnál, 
iba meghívnám. Alig, hogy letette a kagylót, jött a 
fiú, rosszkülsejű, érdektelen valaki. Pirivel is csak 
ezért szüntettem be a találkozásokat, mert ahányszor 
randevút adtunk egymásnak, a szomsizéd asztalnál 
egész biztosan megjelent a viUámlószemű szerelmes, 
ellenőrizni, Piri tényleg velem van-e? Ha kimentünk 
a szabadba, a bokrok mögött tiint íel a feje, ha 
hotelben teáztunk, a hallban posztolt. — Látod, ilyen 
féltékeny, — magyarázta Piri részvétet követelő büsz-
keséggel — utánam jön, les és nézd az arcát, nézd, 
most boldog, látja, nem hazudtam. 

Szóval így sikerülnek ezek a szigorúan csak »ket-
ten leszünk« délutánok és mindegyik után megbánom 
hogy nem töltöttem el ezt a pár órát egy férfival, 
akivel legalább értelmesen hallgathattunk volna és 
aki biztosan nem hív harmadikat. 

Rossz lelkiismeret 
Az autóbuszra felszáll 

egy volt, nagyon szigorú 
tanárnőm. Félénken üd-
vözlöm, ő is megbólintja 
a fejét. Csak volt taná-
rok tudnak ilyen bizony-
talan kedvességgél vissza-
köszönni a hajdani nö-
vendéknek. Gondolkozva 
nézeget, keresi rajtam a 
régi gyerekvonásokat. Biz-
tosan találgat az évjára-
tok között. Vájjon meg-
ismer-e? Ezen tűnődöm 
zavartan. Egy pillanat 
alatt végigvillan bennem 
mindaz, ami azóta tör-
tént, hogy kikerültem az 
intézetből. Minden, ami-
ről érzem, megbotránkoz-
tatná ezt a derék Vilmiaj 
nénit. És a gondosan ki-
készített arcomat úgy sze-
retném ledörzsölgetni, 
mint amikor szilvalekvá-
ros, maszatos képpel ál-
lottam előtte... 

Szavak és zenék 
Nem először figyelem 

meg, hogy a harmadren-
dű zenei produkciónak 
mindig nagyobb sikere 
van, mint az elsőrendű 
prózai előadásnák. Vala-
melyik matinén három-
négy kiváló író tartott 
előadást, okosan, színesen, 
frissen. Aztán szavalatok, 
felolvasások váltakoztak, 
egyik jobb volt, mint a 
másik. Nem is tudtam 
megérteni, ebbe a művé-
szi műsorba miért iktat-
tak egészen dilettáns zon-
gora- és énekszámokat is. 
De nem volt igazam, 
mert a közönség, amelyik 
épp hogy udvarias taps-
sal jutalmazta a gyönyö-
rű szöveget, magánkívül 
követelte a zeneszámok 
ismétlését. Mi lehet ennek 
az oka? Ennyire hálásak 
az emberek, ha nem kény-
szerítik őket .gondolkozni? 
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AJÁNDÉK. .. 
Csak nagyon szerelmes 

asszony találhatta hi és 
ez is csak végső elkese-
redésében. Egy könyvkö-
tőnél került a kezembe. 
Térkép. Egy szerelem tér-
képe. A régi és a mai ál-
lapotában. öt évre visz-
szamenöleg minden ked-
ves emlék, bolondság, ami 
két ember között megtör-
ténhetik, rá van rajzolva 
erre a térképre. Fogal-
mak, közös utazások, 
együtt átélt élmények, 
együtt olvasott könyvek, 
együtt látott színdarabok, 
dalok, lemezek, ételek. A 
régi szerelem térképén 
ilyen romantikus címeket 
olvastam: »Genovai reg-
geli«, »Velencei tuba-
rózsa«, »Ígéret a sétaha-
jóm, »órás telefonok« ... 
A boldog időket piros, 
zöld, rózsaszín, világos-
kék színek jelzik. De a 
makikat csak fekete és 
szürke pacnik. A mai tér-
kép főterülete bizony a — 
»Meg nem értés szigete«, 
Városai: »Jaj sietek«, 
»Tárgyalásom van«, »Ta-
lán holnap«, »Majd, hét-
főn« ... »Gyanú mocsár«., 
»Közöny csúcs«, »Bánat 
tó«, »Reménytelenség hegy-
lánc«, »Féltékenység fo-
lyó«, »Könny-ten g er« ... 
Szegény nő, félek, hiába 
rajzolta éjszakákon át ezt 
a térképet, Mába kötteti 
gyönyörű bőrtokba és 

hiába adja át mementó-
ként ajéndékba; ezt a 
férfit és az elszakított 
régi időket, semmiféle öt-
let sem tudja többé visz-
szaszerezni. 

EZT A SÓHAJT EOT NA-
GYON CSINOS, ELVÁLT, 
ÖNÁLLÓ ASSZONT SZÁJÁ-
BÓL HALLOTTAM. MILYEN 
JÓ A FIATAL LANTOKNAK, 
HA TÁVOL AKARNAK MA-
GUKTÓL TARTANI EGT 
FÉRFIT, VISSZA SZERET-

NÉK UTASÍTANI A VIKEND-
MEGHI VASAIT — HIVATKOZ-
HATNAK A LÁNYSAGUKRA, 
AZ ASSZONYOK A FÉR-
JÜKRE, TISZTESSÉGÜKRE. 
DE ÉN, MIT MONDJAK ÉN? 
CSAK AZ IGAZAT, HOGT 
NEM. MERT MAGA NEM 
TETSZIK NEKEM? MELTIK 
FÉRFI TUDJA EZT ELHIN-
NI, MEGÉRTENI ÉS MEG-
BOCSÁTANI? ELLENSÉG 
LESZ, MÉGPEDIG A LEG-
VESZÉLYESEBB FAJTÁBÓL. 

3{uc 3\ivdi 
Nom tudok leszokni a lelke-

sedésről. Nemrég egyik lapban 
felfedeztem néhány nagyon 
szép verset. A költő neve is-
meretlen volt, de én megje-
gyeztem és ettől kezdve figyel-
tem, mikor és hol olvashatok 
tőle valamit. Nem volt termé-
keny iré, de én ebbe nem nyu-
godtam bele, kinyomoztam a 
címét, irtam neki, mi van vele, 
miért hallgat? ő válaszolt, 
okosan, kicsit talán túlfáradt, 

hangon, panaszkodott a rette-
netes megélhetési viszonyokról, 
hogy már mi mindent próbált 
eredménytelenül. A következő 
leveleiben még őszintébb volt, 
megirta, hogy beteg, egyetlen 
ruhája a zálogban, kilakoltat-
ták s t b . . . . Már nem restelte 
a segítségemet kérni, persze 
nem sokat tehettem, itt-ott el-
helyeztem egy-két versét, há-
laltaim aláírásokért, megjelenő 
könyvéhez, nagy ritkán küld-
tem neki valami kis pénzt is. 
így ment volna ez tudja Isten 
meddig, ha meg nem haragí-
tom. A legutolsó levelembébi 
amiben megint bátorítani igye-
keztem és szerényen közöltem 
vele, hogy ismét feladtam 
poste restante eimére tiz pen-
gőt — nem vigyáztam a levél-
papírra. Csak a szavakra, bogy 
azok gyengédek és tapintato-

sak legyenek, de mit ért mind-
ez, ba a finom bélelt levélpa-
plrosról a költő egy unatkozó* 
kényeskedő asszonyra követ-
keztetett. — »Megkaptam par-
főmös, lilaszin levelét, a Rue 
Rivoli boltjából és igéiretét a 
rózsaszín utalványról« — irta 
gúnyosan. Minden sorából 
kiabált a fogcsikorgató kese-
rűség. Büszkén dicaskedte, 
mennyit koplal, most már ba-
rakban lakik, de nem baj, 
amúgysem szeretem a zsíros 
dolgokat — tette bozzá megve-
téssel. Ez nekem szólt. Ne-
kem, aki párizsi levélpapíron 
merek tanácsokat adni egy 
éhező, de >igazi< költőnek. 
Mosolyogtam és estembe ju-
tott, amikor Párizsban néhány 
utolsó frankomból utcai Solde-
árusításban pengő húsz fil-
lérért vettem ezt a bizonyos 
csomag levélpapírt. Micsoda 
pazarló fényűzéssé dagasztotta 
ezt az apró bevásárlást a köl-
tői fantázia . . . 

Sziámi macska 
A múltkor beültem a legiközetóbbi cuk-

rászdába, 'átjavítani néhány versemet. 
Nagyon elrösteltemi maigam, a páholyok 
tele voltak szerelmes párokkal, én meg 
egyedül ültem a nyersanyaggal. Szenve-
déllyel hallgatom, aimit az emberek be-
szélnek, persze itt is jobbra-balra fülel-
tem. A legjobban az a beszélgetés tet-
szett. amivel egy kitűnően kinéző, negy-
ven körüli asszony kínozta a húszéves, 
szédülésig szerelmes fiúcskát. — Nézze, 
Lacika, én már nem vagyok olyan naiv, 
sem még annyira romlott, hogy magát 
szeressem. De ha nem akarna több lenni 
az életeimben, mint az a két sziámi macsi-
ka, akiket két évvel ezelőtt Franciaor-
szágból hoztam és körülöttem lenne, hal-
kan, csendesen, azt nem bánnám. Ügy 
mint Leila és Omár. Török nevük van, 
mert ők is olyan titokzatosak, ott ü'lnek 
a zongorámon, amíg játszom és csak néz 
nek. Ügy ugrálnak fel a könyvespolcok-
ra, a vitrinekre, hogy még csak hozzá 
sem érnek semmihez.. És milyen szépen 
mozognak, milyen neszitelenül a párká-
nyokon. Gőgösek, sziámi macska sohasem 
alázza meg magát, nem úgy, mint a ku-
tya, amelyiket dresszírozni lehet éa 
amelyik meglapul, ha a gazdája rá-
emeli a kezét. Hát akarja ezt Lacikai 

Csak így, csak ennyit? A íiú boldogan 
bólogatott, elfogadta a tisztséget. Azóta 
se láttam őket, de nem tudom miért, néha 
magam elé képzelem Lacikát, nyakában 
máslival, ahogy ott mászkál egy polgári 
lakás szekrénypárkányán, nesztelenül, 
hogy 1© ne üsse a virágvázákat... 
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Dobay Livia akár szubrett 
üt lehetne 

Dobay Livia ós Latabár 
KálmAn (László fotók) 

Rékay András, Laurisin Lajos, Latabár Kál-
mán és Dobay Livia a Sybill táncpróbáján 

eredményfe, a Sybill két főszereplője 
akár operettszínpadon is produkálhatná 
magát. 

Lesz egy liftboy szám, ezt a Dobay— 
Laurisin—Komáromy trió járja kilenc 
énekes és táncos liftboy kíséretében. 
Lesz egy nevető szám és egy gavotte, 
mind. a kettő Dobay—Laurisin alakítás. 
A Szibéria-szám merev, babaszerü, já-
tékos tánc lesz. Az Operaház énekesei 
óriási lelkesedéssel készülnek a szokat-
lan szerepre. Walter Rózsi és Pálló 
Imre szintén keményen belefeküdtek a 
munkába, ők valcert táncolnak a Sybill-
bem. Szóval vége a harmonikus munka-
megosztásnak, amikor az énekesek éne-
keltek, a balettkar pedig táncolt. Most 
az énekesiek is táncolnak. Csak az hiány-
zik, hogy a balettkart viszont énekre 
fogják. 

1937 
ELSŐ FELFEDEZETTJE : 

Somogyvári Rudolf, aki 
a Magyar Színház »Szűz és 
a gödölyea premierjén tűnt 
fel. Somogyvári a Színész-
egyesületi iskola növendé-
ke, 21 éves, ez az első sze-
repe. A fiatal színészt több 
próbát játszó növendék 
közül a Magyar Színház 
színpadán Zilahy Lajos 
választotta ki. Hogy jól 
választott, azt igazolták a 

kritikusok és a közönség. 
A fiaital Somogyvári min-
den este nyíltszíni tapso-
kat kap. 

Beszélgettünk a Magyar 
Színház legfiatalabb sztár-
jával, aki a következőket 
mondja: 

— Kimondhatatlanul bol-
doggá tesz a siker, már 
csak azént is, mert most 
már édesapám sem bánja, 
hogy színész lettem. A fő-
próbán és a premieren 

Somogyvári Rudolf 
(Angelo foto) 

egyáltalán nem »drukkol-
tam«. De annál jobban fo-
gok félni azon az estén, 
amikor az édesanyám és 
édesapám jönnek el meg-
nézni az előadást. Első 
szerződésemről most tár-
gyal velem a Magyar Szín-
ház igazgatósága. 

Somogyvári Rudolf cialádl 
körben 

(Pálházy foto) 
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A könnyűlábú ballerinák 
valószínűleg mosolyognak, 
amikor ezt a nagy tánc-
dühöt látják, amely a 
Sybill próbáival együtt 
vonult be az Operába. Itt 
is, ott is táncoló csopor-
tokat l'át az ember. Az 
egyik próbateremben La-
tabár Kálmán dolgozik 
Laurisin Lajossal és Do-
bay Liviával. Munkájá-
nak, máris megvan az 



Vidéki SzínháziHét 
Miskolci Nemzeti Szín-

ház mutatja be a vidéki 
színházak közül először az 
»Úrilány szobát keres« cí-
mű .operettet. 

Cegléd: Vasárnap este 
fejezi be Bánky Eóbert 
társulata nyolcnapos ven-
dégszereplését. 

Szegedi Színiház : két pre-
miert ad a héten. Január 
27-én a »Bikfic tanár úr«-at 
mutatja be Erényi Bösklé-
vel és Mészáros Bélával a 
főszerepekben, január 29-én 
pedig Csathó Kálmán víg-
játéka, a »Szakítani nehéz 
dolog« kerül színre. Ja-
nuár 31-én délelőtt a Fő-
városi Gyermekszínház 
vendégszerepel. 

Pécs: Szabó Ernő ját-
szotta nagy sikerrel a 
»Bikfic tanár úr« címsze-
repét. Bródy István ren-
dezi az »Egy lány, aki 
mindenkié« pécsi elő<adá-
sát. 

Kollár Béla »Egymill ió pengő« cimü darabjában Páger fű-
szerest, Bulla Elma pedig szerelmes kis cselédet játszik. 
Az itt bemutatott három páros kép a darab három fe lvo -
násának hangulatát tükrözi vissza a főszereplők arcjátékán 
keresztül. Az első a reménytelen férfit és a reménykedő 
lányt, a második a reménytelen l'ányt és a reménykedő 
férfit, » harmadik pedig az egymásra talált, boldog szerel-

mespárt mutatja 

Dr. S Z A N T O ISTVÁN 
nagy sikerrel énekelte Tonio-t 
a Városi Színház »Bajazzók« 
előadásán. A most debütált 
operaénekes tulajdonképpen 
gyakorié ügyvéd, aki azonban 
jogi tanulmányaival párhuza-
mosan állandóan énekelni is 
tanult. Délelőttönként komoly 
jogász, aki aktatáskával a hó-
na alatt tárgyal klienseinek 
válópereiben, esténként azon-
ban partiturával a keiében, 
zongora mellett készült az 
operaszínpadra. Dr. Szántó Ist-
ván esete nem szokatlan, mert 
Lauri-Volpi is az ügyvédség-
ről tért át az operaénekesi pá-
lyára és a pesti Operaháznak 
is van jogi diplomával rendel-
kező tagja: dr. Palló Imre. 

Dr. Szántó Istvánnak a Ba-
jazzókban, a közönség és sajtó 
egybehangzó véleménye sze-
rint, átütő sikere volt. A kri-
tikusok egyhangúan kiemelik 
kivételes erejű, szép bariton-
ját és fejlett színészi tehetsé-
gét. Amire Marcel Journet fel-
lépte óta nem volt példa, dr. 
Szántó Istvánnak első fellépte-
kor meg kellett ismételni a 
»Bajazzók« prológját. 

(Angnln fntril 



Kiszely Ilona, a Színművészeli 
Akadémia egy ik legtehetsége-

Pöldes Klári a »Sok hűhó «ebb növendéke, a Művész és 
Emmiéri« nöi főszerepét ját- Belvárosi Színházakhoz szer-
szotta sikerrel az Erzsébet- ződött három évre 

városi Színházban (Foto Solti Kató) 

S MAGYAR DARAB 
BUKARESTBEN 

Bukarest idei színházi sze-
zónjában domináló szerepet 
játszanak a magyar szer-
zők. Jelenleg öt bukaresti 
színház ad táblás házak mel-
lett magyar darabokat. Igen 
nagy siker Vaszary János 
»Házasság«-a, amelyet a »Teat-
rul Regina Maria« mutatott 
be. A »Teatrul Comediá«-ban 
Bús Fekete László »Több, mint 
szerelem« című darabja fut, 
Musatescu-nak, a legkiválóbb 
román szerzőnek átdolgozásá-
ban. A »Teatrul Modern«-ben 
László Aladár »Becsületes 
megtaláló«-ja már túljutott a 
hetvenötödik előadáson. Buka-
rest legfiatalabb színháza, a 
»Teatrul Ligii Culturale« Szán-
tó és Szécsén »120-as tempó«-
jával arat sikert. Közben meg-
volt az ötödik magyar darab 
premierje is, Ábrahám Pál 
»Haway rózsája«, amely a ro-
mán főváros legpazarabb re-
vüszinházában, a »Carabus«-
ban került színre. A siker 
minden eddigit felülmúlt. Ta-
nase igazgató, a román Che-
valier, a legnagyobb lelkese-
déssel vitte ki a közönség elé 
Ábrahám Pált, aljit a zenekar 
élén is ünnepelt a publikum. 

Osbematatfi a debreceni Csokonai Szfnhâzban 
A debrooeni Csokonai-színházi ünnepi 

előadás keretében mutatta 'be az új olasz 
drámairodalom legkiválóbb képviselőjé-
nek, Rino Alessi drámáját. A feldíszí-
tett városi páholyban foglalt helyet 
Rino Alessi, báró Vay László főispán 
és dr. Kölcsey Sándor polgáron ester, va-
lamint gróf Széchenyi külügyminiszté-
riumi osztályfőnök, a külügyminiszté-
rium képviselőjének a társaságában. Az 
előkelő közönség soraiban ott láttuk 
Siegler iGéza dandárparancsnokot, Vin-
cze András tábornokot, Tankó Béla 
egyetemi rektort, Zöld József poSgár-
mesterhelyettest, Mellau Márton pápai 
kamarást, Ruffy-Vargha Kálmán felső-
házi tagot és száonos más katonai, egy-
házi és társadalmi előkelőségeket. 

Rino Ales rí, a szerző, Horváth Árpád igazgatóval és a 
szereplőkkel 

(Foto Burg) 

Beleznay Margit és Thuróczy 
ßyula, a »Dr. Hirn esete« fő-

szereplői 
(Foto Burg) 

Commend atore Rino 
Alessi drámájában az or-
vostudós és az ember üt-
közik össze, egy személy-
ben. Horváth Árpád ren 
dezte a darabot mesterien. 
Beleznay Margit 'Laurája 
élményszerűen hatott. Thu-
róczy Gyula a tudóst áb-
rázolja, akit félrecsábít hi-
vatásától a szerelem. Sár-
mássy Miklós az ipar-
mágnás férj, Halassy Ma-
riska a doktor cselédje, 
Kőmives Sándor papi sze-
repében művészi alakítást 
produkáltak. 



S z í m s foccadatou* U d l ^ w d b a u 

(Hollywood, 1937 január) 
Joe Schenck szerint ugyanolyan forra-

dalom előtt áll most Hollywood, mimt a 
Singing fool, az első 'beszélőfilm idején. 
A pesszimisták szerint egy év múlva 
megint hazaküldik a hollywoodi sztárok 
felét és újakat hoznak helyettük — akik 
alkalmasak a színes filmre. 

A színes veszedelemtől úgy félnek az 
amerikaiak, mint a sárga veszedelem-
től. A filmvezérek szerint egy év 
múlva több színes filmet fognak csi-
nálni Hollywoodban, mint feketét. 

A forradalmat két érdekes színes siker 
indította el. Az egyik Marlene Dietrich 
első színes filmje, a másik a Ramona, 
amely szebb és színesebb, mint a Cu-
caracha volt. 

A színes film súlyos veszedelmet je-
lent a sztárokra, mert nem tűri úgy a 
festéket, mint a fekete film. Csak a ter-

mészetes színek jönnek ki jól a szines 
filmen. Valószínű az is, hogy a színes 
forradalom új fogyókúrahullámot indít 
el, mert a színes ruhák kövérítenek a 
vásznon. 

Loretta Young, a »Ramona« női fősze-
replője érdekes nyilatkozatot adott a 
színes veszedelemről. 

— Egy indián férfi játssza a Ramó-
nában az egyik férfi főszerepet — me-
séli. — A legkülönfélébb típusú színé-
szekkel próbálkoztak, de egyik színes 
próbafelvétel sem sikerült, mindegyi-
ken látni lehetett a sminket. Végül kény-
telenek valtunk valódi indián férfinak 
adni a szerepet. Ez a színész lesz egyéb-
ként a »Ramona« egyik meglepetése. 

A pesszimisták azt mondják, hogy a 
színes film dicsősége sem fog nagyon 
soká tartani, mert rövidesen elsöpri ezt 
is a plasztikus film. 



Harmath Imre új játékot kreált, 
amelyhez, mint valami artistának, »un-
termannra« van szüksége. Az Unter-
mann rendszerint, Eric, a rajzoló. 

Megállnak például egy cipőkereskedés 
kirakata előtt, ahol már ott nézegelő-
dik a játék kiszemelt áldozata. Rend-
szerint közrefogják a palit. Harmath 
nézegeti a kirakatot, egyszerre lelke-
sedve megszólal: 

— Nézd azokat az isteni narancsokat! 
Eric fitymálva legyint: 
— Mi az ezekhez a gyönyörű baná-

nokhoz képest! Az ember szájában 
összefut a nyál. 

Az áldozat nyugtalanul néz egyikről a 
másikra 

— Te. — mondja Harmath — fogj 
meg, mert bemegyek és megveszem azt 

a sonkát! Az üvegen át érzem az il-
latát. 

— Jó, de nekem is végy tíz dekát 
abból a disznósajtból. 

— Akarsz marhanyelvet is? 
— Nem. de ezt az üveg tokajit okvet 

lenül vásároljuk meg. Manci is nálunk 
vacsorázik. 

így megy a diskurzus perceken keresz-
tül és mialatt megtárgyalják az ügyet, 
jobbról ós balról egyre jobban beszo-
rítják az áldozatot, aki végül kisiklik 
kettejük közül és futólépésben hagyja el 
a terepet 

Mostanában, ha siető ember megy az 
utcán, a humorista ismerősei azt mond-
ják, biztosan Harmath Imre játszott 
vele »csemegefüzletet«. 

ÜJ JÁTÉK 
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Lovászy Károly, a ki-
tűnő humorista »Szamár-
fül« címen vidám gúnyla-
pot indított. Mivel nem-
csak a szerkesztés, d,e a 
kiadóhivatal gondjai is őt 
terhelik, a tehetősebb is-
merősök figyelmét ő maga 
hívja föl a lapra. így ta-
lálkozott nemrégiben a 
legtehetősebb magyar írók 
egyikével. 

— Előfizetnék, — mond-
ta az író — de, sajnos, 
nincs nálam pénz. 

— Nem baj, postacsek-
kel is el lehet intézni — 
felelte Lovászy és átnyúj-
tott egyet. 

Másnap csakugyan meg-
érkezett a pénz. Mégpedig 
két egymásutáni számra, 
összegszerűen egy, mondd 
egy pengő. Lovászy elsa-
vanyodva vágta zsebre a 
pengőt (egyelőre ebben a 
zsebben foglal helyet az 
egész kiadóhivatal), ami-
kor újabb levélhordó jött 
és egy Londonból érkezett 
levelet kézbesített. Lo-
vászy felbontja a boríté-
kot. Egy tízfontos bank-
jegy hullik ki belőle, ma-
gyar pénzben mintegy 

kétszáznegyven pengő. 
Mellette egy sor írás: 

»Huszonnéffyévi előfize-
tési díj. Szeretettel Korda 
Sándor.« 

Szóval a legfiatalabb 
magyar lapnak már van 
egy kéthetes és egy hu-
szonnégyéves előfizetője. 

KISAUTÓ-VICC 
Megy a kisautó az 

országúton, mögötte egy 
nagyautó robog. Egy-
szer csak a nagyautó 

vezetője észreveszi, 
hogy a kisautó tíz-ti-
zenöt méterenként ug 
rik egyet. Egy darabig 
csodálkozva figyeli a 
szokatlan tüneményt, 
aztán elmegy a kisautó 
mellett és amikor egy 
vonalba kerülnek, meg-
kérdi: 

— Mi az, kérem, va-
lami baja van a gép-
nek? 

— Nem, csak csuk-
lóm — feleli a kisautó 
vezetője. 

A NAGY SZERELMI JELENET 

— Egyszer végre szeretném már, ha a sze-
relmi jelenetet nem a cenzúrának játszanánk 
meg, hanem a közönségnek! 

(Esquire) 
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SAKK-MATT 

Van egy pesti közmondás, amely úgy szól, hogy 
»kibicnek semmi sem drága«. De néha előford,nl, 
hogy a kibic előlép: játékos lesz belőle. Erről szól 
a következő tanulságos történet. 

Néhány évvel ezelőtt, amikor Márkus László 
volt a Nemzeti Színház igazgatója, egy roppant ter-
mékeny írónk, aki a sikerrel következetesen hadi-
lábon áll, darabot fejezett be és véleményezés vé-
gett elvitte Vojnovich Gézához, a kiváló esztéta 
íróhoz. Vojnovich végigolvasta a darabot és hogy 
szabaduljon a szerzőtől, így szólt: 

— Remek! Én a maga helyében sürgősen békül-
deném Márkus Lászlónak, a Nemzeti Színház igaz-
gatójának. 

— Gondolja? — kérdezte kétkedve a szerző. 
— Természetesen! Ez a d,arab egyenesen arra 

született, hogy az ország első színpadján kerüljön 
színre. 

— ön előadatná? 
— Habozás nélkül! 
Az író elment, Vojnovich nekifeküdt a rendes 

munkájának. Három nap múlva óriási változás tőr-
tént. Márkus László lemondott a Nemzeti Színház 
igazgatásáról és a kultuszminiszter Vojnovich Gézát 
nevezte ki utódjává. Amikor az új direktor első íz-
ben lépte át az igazgatói szoba küszöbét, a délelőtti 
postával vaskos paksaméta futott be: a néhány nap 
előtt véleményezett darab. 

— Sakk-matt! — mondta sóhajtva a direktor és 
mert nem hazudtolhatta meg magát, kénytelen volt 
előadásra kitűzni a darabot. 

Egyébként ez volt az a kivételes sorsú színpadi 
mű, amely, összesen egy előadást ért meg. Csak fő-
próbán került színre, premierje nem volt. 

NÉVŰJÍTÁS 
A névújítás, mint jár-

vány, most már csak 
szórványosan jelentke-
zik, ezzel szemben az 
irodalom és művészet 
világából átharapódzott 
a pénzvilágra is. Az 
egyik legnagyobb pesti 
pénzintézet elnökének 
szívét például ú g y hív-
ják, hogy »Dobogókő«. 
E g y nagy textilesünk 
új neve: Méterlink. Az 
író- és ujságíróvi lág-
ban Kellér A n d o r ka-
pott ú j nevet, a Kellér 
testvérpár szeniora. Te-
kintve, hogy remek 
előadó, ú j $eve : »az 
idősebb Duma«. 

DÉLAMERIKA 
F U T B A L L T 

— Mi volt az eredményi 
— 2:1 a mi javunkra! 
— Ilyen kevés gól esettf 
— Ki beszél gólokrólf 

Ez a lábtörések száma ... 
(Candide) 

ORVOSI 
KONZULTÁCIÓ 

A mulatóknak az egész 
világon van egy különle-
gessége, a sós mandula, 
amellyel maximumra le-
het fokozni a vendégek 
szomjúságát. A napokban 
megbetegedett Jimmy, az 
egyik pesti mulató rende-
zője. Rögtön telefonálta-
tott a háziorvosának, aki 
sietve eljött és miután ki-
kopogtatta páciensét, így 
szólt: 

— Mutassa a torkát! 
Jimmy megmutatta. 
Mire az orvos így szólt: 
— Sós a mandulája. 
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í! ^ 
—" Maradj ott és ne 

mozdulj. A férjem azt 
fogja hinni, hogy öt pere 
múlva félnyolc . . . 

(London Op.) 

TÚLZOTTAN 
SIKERÜLT ÜGY 

A fegyenc tűnődik a 
priccsen: 

— Nem értem, nem 
értem . . . Igaz, elloptam 
az aranyórát, de bele 
volt gravírozva, hogy 
»3 év garantálva«. Miért 
kaptam akkor 4 évet? 

Beküldte : Benedek Sári, 
Budapest 

TERMÉSZETES 
MAGYARAZAT 

— Alfréd, mit jelent 
ez a fekete hajszál a 
kabátodonf! 

— Azt, hogy azóta 
nem kefélted ki, ami-
óta átfesttetted a haja-
dat szőkére-

Beküldte: Braun Káro ly , 
Budapest 

A GONDOS FÉRJ 
A férj: Ha netán nem 

jöhetnék haza vacso-
rára a hivatalból, majd 
levelet küldök az al-
tiszttel. 

A feleség: Fölösleges, 
drágám. A levelet már 
megtaláltam a zsebed-
ben. 

Beküldte: Áldor Béla, 
Pestszenterzsébet 

HOLLYWOODBAN 
— Nem emlékszik 

rám, művésznő? Pedig 
másfél évvel ezelőtt 
jegyben is jártunk. 

— Várjon csak... 
úgy-e olyan csíkos, bar-
na ruhát viselt piros 
nyakkendővel? 

Beküldte: Szász Erzsi, 
Budapest 

JÖN A FÉRJ! 

HAJÓTÖRÖTTEK 

— Nem kell félni, szívecském! A benszü-
löttek, hál' Istennek, nagyon barátságosan 
viselkednek... 

(Lorndon Op.) 

M O Z T R A N 

A szerző: Ez a Smith megint elfelejtette a 
szerepét. Ahelyett, hogy nyávogna, folyton 
ugat... 

(London Op.) 
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— Igen. A közönség viszont nagyon tanulékony... 

(Punch) 
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GYEREKSZÁJ 

— Ha nagy leszek, 
férjhezmegyek a 

Karcsihoz. 
— Hja, kicsikém, 

a házassághoz ket-
ten kellenek. 

— Jó, hát akkor 
férjhezmegyek a Pa-
likához is. 

VÁRÚR 

IflUW« 
— Mondd, drágám, nem jobban szerettük 

egymást, amíg nem volt ilyen jó szem-
üvegünk? 

(Esquire) 

A CSÖBÚTOR-
KORSZAK ELŐNYEI 

IZGALMAS 
VADÁSZAT 

— Legyen szerencsém 
nyúlvadászatra. 

— Csak az olyan va-
dászatot kedvelem, 

amely veszéllyel jár. 
— Jöjjön egész nyu-

godtan. A sógorom a 
mult vadászaton is meg-
sörétezett valakit. 

A JÓ SZEMÜVEG HÁTRÁNYA 

Szenes Ernő és Makláry Zoltán nagy téli sétát 
csinálnak a ligetben. Megállnak Vajdahunyad vára 
előtt. Szenes felsóhajt: 

— Nézd, milyen gyönyörű! Istenem, ha az enyém 
lenne! 

—- Mit csinálnál vele? 
— Eladnám 
— Â! — mondja Makláryr — Ilyen drága épüle-

tet nem lehet ma eladni! 
Mire az optimista Szenen: 
— Húsz pengőt csak kapnék érte! 



Mindenki ismeri Balzac 
híres regényét, »A har-
mincéves asszony«-t. A 
regény a miilt század köze-
pe táján készült. Meg- iin 
írása óta azonban a harmincéves asszony csak tíz évvel lett idősebb! A balzaci 
probléma ma a negyvenéves asszonyra vonatkozik. Miután a film olyan népszerű, 
mint a regény volt Balzac korában, Keinliold Schünzel nem, regényt írt, hanem 
filmet csinált »A negyvenéves asszonyiról. A főszerepet Lil Dagovernek adta, — 
aki olyan fiatal, liogy a harmincéves asszonyt is eljátszhatna. Partnere az érdekes 

Ivari Schönböek 



Az én tánciskolám 
írta: ELEANOR POWELL 

Hollywood, 1937 január 
Nem dicsekvésképpen mondom, hogy 

mostanában nagyon felnövekedett a 
postám. Azt hiszem, az én bránsom-
ban mindenki így van vele, aki egyik-
másik filmben sikert aratott és a kö-
zönség szemében sztárrá avanzsált. De 
biztos, hogy a legtöbb filmsztárnak 
speciális levelezése van. Tőlem, aki a 
Broadway Melody ban tűntem fel, a 
levelezők nagy része azt kérdezi, ho-
gyan kell a táncművészetet elkezdeni? 
Tekintve, hogy a sok levélre külön-
külön nem válaszolhatok, azt ajánlom 
mindenkinek; tanuljanak balletet! 

Pardon, — mondanák erre az én leve-
lezőim — mi nem klasszikus balletet 
ákarunki előadni, hanem szteppet és más 
modem táncokat. M&gis azt mondom, 
hogy aki igazán nagy táncos akar 
lenni, ballettel kezdje, mert ez minden-
nek az alapja. Aki ezt tudja, néhány 
óra alatt elsajátíthatja a szteppet és 
minden más, modern akrobatikus tánc 
alapvető elemeit. Jómagam hat évig 
jártam ballet-iskolába, utána hat órát 
vettem szteppelésből és rá hat hétre 

főszerepet játszottam egy revüben a 
Broadwayn. 

A ballet megerősíti és nyújtja az iz-
mokat, ruganyosságot és hajlékonyságot 
ad a testnek. Tulajdonképpeni célja az, 
hogy szervezetünk visszanyerje azokat a 
természetes adottságokat, amelyeket a 
kultúréletmód során elvesztett. 

En magam ma is, még »Táncra szü 
lettem« című, igazán mondén filmem 
felvételei alatt is minden nap végig-
csinálom azt a négy gyakorlatot, amely 
mester és kellő felszerelés nélkül otthon 
is elvégezhető. Nem kell más hozzá, csak 
két súlyos szék 

Az első gyakorlat a spárga. A két Bzéket 
mintegy ötvenöt centiméternyire háttal felállít-
juk, mi magunk a támlákra támaszkodva le-
ereszkedünk, úgyhogy a két kinyújtott lábszár 
távolodik egymástói és egész laposan a föld»t 
érinti. Persze, ez nem megy mindjárt. Sok-sok 
türelmes gyakorlat kell hozzá a kezdőnek. Mil-
liméterről, milliméterre lehet csak vele ha-
ladni, erőltetés inkább árt, mint használ. 

Második gyakorlat; Emeljük két karunkat 
fejünk fölé, ballábunkat tegyük a jobb elé. 
Hajlítsuk be mindkét térdünket ós könnyedén 
ugorjunk a levegőbe, ahol mindkét lábunkat 

A Broadway Melody sztárjainak tánc versenye az új Eleanor Powell-filmben: 
Buddy Eb sen, Francis Langford, Eleanor Powell, James Stewart, Sidj Silvers és 

Una Merkel 
(Foto Metro) 



Eleanor Powell »Táncra születtem« című filmjében bebizonyítja bogy táncra 
született 

(Foto Metro) 

lyebbre lehajolni. Néhány heti gyakorlág után 
már egész könnyen le fogunk tudni hídba-
menni a földig. 

Aki ezt a négy gyakorlatot tudja, az 
a ballet-iskolában könnyen boldogul. A 
többi már kitartás és tehetség dolga. 
Kívánom, hogy ez a két adottság min-
den nálam. érdeklődő, ambíciós fiatal-
emberben meglegyen. 

Ami pedig cikkemből kimaradt, az 
benne van új filmemben, a Born to 
dance-ben. Aki úgy érzi, hogy táncra 
született, az nézze meg ezt a filmet. 

nyujtsuk ki. A földre visszaeséskor újra hajlít-
suk be térdeinket. Ez a gyakorlat kiválóan 
erősíti a bokát és lábszárakat. 

Harmadik, az egyensúlygyakorlat: Először 
egy kézzel' a szóktámlán fogódzva, tanuljunk 
meg nyugodtan egy lábon állni. Ha ez már 
megy, hajoljunk előre és a jobbkarral érint-
sük meg a földet, jobblábunk maradjon 
nyújtva, ballábunk és balkarunk egyenesen 
a levegőben hátranyujtva. Különösen a térde-
ket erősiti és kitűnő egyensúlyérzéket nevel. 

Negyedik, gyomor-, has- és hátizomgyakor-
lat: kb. 50 om-re állunk meg egy faltól, fe-
jünk fölé emeljük karjainkat és most tenye-
rünkre támaszkodva igyekezzünk minél mé-
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A héten megérkezett Bu-
dapestre az új Willy Forst-
film, a »Burgtheater«. 
Késő este jött meg a bá-
dogdobozba csomagolt, hí-
res filmtekercs, de még 
aznap éjjel levetítették! 
Az éjfélutáni előadáson 
néhány íkíváncsi színész 
és filmrendező verődött 
össze; végignézték a fil-
met és aztán még sokáig 
álltak a csendes moziban 
és beszélgettek — Willy 
Forstról. Itt mondjuk el, 
hogy kinek mi volt a vé-
leménye. 

GAÄL BELA: 
Igazi nagy élmény Willy 

Forst új filmje: a Burg-
theater. A klasszikus fa-
lak között lejátszódó tör-
ténet maiga is klasszikus, 
a dialógus nemesveretű 
ós a színészeik — az 
igazi Burgtheater mértéké-
vel mérve — művészek. 
Csodálatos Werner Krauss 
Goetthe-deklamációja és 
Don Carlosának félelmetes 
maszkja alatt egyéni tra-
gédiájának páratlan meg-
elevenítése. És itt bukkan 
ki Willy Forst rendezői te-
hetségének igazi csillogá-
sa is: mikor a hamis ku-
lisszák, a sápadt reflekto-
rok, a szürke rivalda kö-
zött egy szívet, egy igazi 
emberi szívet mutat meg. 

GERTLER VIKTOR: 
Kiösé elfogult vágyóik, 

amikor Willy Forst »Burg-
theater« című filmjéről 
mondok véleményt. Forst 
jó barátom és munkatár-
sa voltam első filmjének, 
a Schubert-filmnek (»Szí-
vek melódiája«) rendezésé-
nél. Ez a film az utóbbi 
idők minden német film-
je felett áll. 

LAKNER ARTÜR : 
A Burgtheater főszerep-

lője, Werner Krauss, já-
téka, hangja kísértetiesen 
hasonlít a mi Beregi Osz-
kárunkra. Willy Forstnak, 
a rendezőnek, nincs pár-
ja. /Minden filmjében tel-
jesen új oldaláról mutat-
kozik be. Az Allotriában a 
burleszk határán mozgott, 
a drámai feszültségnek a 
Mazurhában volt nagy-
mestere, a kedélynek a 
Bécsi bálban, a romanti-
kának a Szívek szimfóniá-
jában. A Burgtheaterben 
a művészi eszközöknek 
egész tárházát tárja elénk. 

NAGY GYÖRGY; 
Elsősorban a rendezési 

Igazi művészeti Forst ez-
zel fokozottan meglepett, 
mert a filmjeiben vala-
hogy (hozzászoktatott a 
nagy »Aufmach;ung«-hoz. 
Páratlan az az őszinte, 
igazi színházi levegő, amit 
eddig sem szánpadon, sem 

Hortartoh, a Burgszínház igaz-
gatója ós Olga Csehova, az új 

Willy Forst filmben 

nem lattam így 
visszaadva. Werner 
Krauss, akit bevallom, 
most Láttam életemben elő-
ször: a legnagyobb színé-
szek egyike. Olga Cse-
hova, ma a legmagasabb 
színészetet képviseli. 

PAGER ANTAL: 
Nagyon tetszett a film. 

Minden részletében mű-
vészi. A szereplők na-
gyon-nagyon tetszettek. 
Különösen és elsősorban 
Olga Csehova. Briliáns 
volt. A film legszebb je-
lenete a Burgszínház szín-
padán játszódó éjszakai 
jelenet, a fiatal színész 
öngyilkossági kísérlete a 
zsinórpadláson és Werner 
Krauss megjelenése lenn, 
a színpadon. 

KOMAR JÚLIA: 
Véleményemmel csatla-

kozom előttem szólóhoz. 
IFJ. RATHONYI ÁKOS: 

Gyönyörű film. Érdekes, 
hogy vígjátéknak indul és 
drámai a folytatása! Ne-
kem ez a drámai, második 
rész tetszett jobban. Sok-
kal jobban mutatja Forst 
nagyságát. A drámai fe-
szültségű hangulatoknak 
nincs nála nagyobb mes-
tere. 

RÁDAY IMRE: 
Színész számára különö-

sen érdekes a film. Szá-
momra az a sok híres szí-
nészfej a legérdekesebb — 
és ezt talán a nagyközön-
ség nem is fogja tudni 
értékelni — akikkel a bá-
rónő estélyén találkozunk. 
El voltam ragadtatva Mo-
sertől. önmagát múlta fe-
lül. Ragyogó Werner 
Krauss öltözőjében, Don 
Carlos maszkban leját-
szódó jelenet. Kitűnő az 
egész film, rendezése, 
fotograíálása elsőrangú. 

TOLNAY KLARA: 
El voltam ragadtatva. A 

színészek játéka, a foto-
grafálás egészen csodála-
tos. Nagyszerű az éjsza-
kai jelenet, a Burgszínház 
színpadán. Werner Krauss 
játéka itt olyan volt, ami-
hez hasonlót még nem 
igen láttam. Willy Eich-
bergert kicsit túlzottnak 
tartom a fiatál színész 
szerepében, de annál job-
ban tetszett a fiatal 
Hortense Raky. Bűbájos 
és ragyogó színésznő. 

JUmUzS és színész — màU kritikus 



a olyan J^rtafrnas meglepetést nem okozott 
ég senjü- Hollywoodban, mint most Cecil B. de 
Hlle. Â nagy C. iB. M. arról híres, hogy minden év-
ii ötszázezer dollárral emeli új filmje költségszám-

láját és mindig egy-egy történelmi alakot filmesít 
eg. Az évek során Julius Caesar, Oroszlánszívű 
ichárd, Cleopatra, sőt a Királyok királyának alak-

it vitte filmre és most is a történelem valamelyik 
írességét várták tőle. Ehelyett, mérhetetlenül drága 
"nzen, filmet csinált Buffalo Biliről! 

Cecil de Mille Buffalo Bilije természetesen nem 
Szabályos wildwest történetek megszokott alakja, 

uffalo Bili Amerikában éppenúgy történelem, mint 
Lírópában Napoleon. Amerika hőskorának legroman-

tikusabb és legférfiasabb alakja, sőt maga az »igazi 
férfi«. Az érdekes szerepet Gary Cooperrel játszatta 
el Cecil de Mille. 

A Buffalo Bill után megint valamelyik klasz-
szikus hős következük . . . 

ary Cooper ésj 
»an Arthur »A21 
;az; férfi« címül 

filmben 
(Foto Paramount) | 
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A Mu&dUlstwqi pevsgásUalaucUál 

Uelde f at* Stolz eű'á svutpéify 
A B é c s i bálban aratta első igazán jelentős 

sikerét a német filmek gyönyörű magyar sztárja: 
Hilde von S t o l z. Az új Jannings-filmben már Hilde 
von Stolz volt a női főszereplő. 

Kevesen tudják erről az érdekes színésznőről, hogy 
magyar. Budapestről indult el a karrierje; Hela 
Steels néven táncosnő volt tés csak akkor hagyta el 
ezt a romantikus művésznevet, mikor áttért a filmre. 
Már évek óta hívják haza, magyar filmre, de soha-
sem jöhetett. G er tie r Viktor, a »Mária nővér« 
rendezője végre hazahozta egy filmre. Érdekes, hogy 
Gertler egyszer már szerződtetni akarta Hilde von 
Stolzot. Az egyik neubábelsbergi Pommer-filmhez 
kellett volna egy temperamentumos magyar színész-
nő. Hilde von Stolzot vitték ki a műterembe és pezs-
gővel itatták, hogy doppingolják; úgylátszik azon-
ban, hogy kicsit sok pezsgőt adtak neki, mert Hilde 
von Stolz azt mondta: »Hagyjatok békén, gyerekek«, 
azzal lefeküdt a filmműteremben és elaludt. A szere-
pet természetesen más kapta; de azért Hilde von 
Stolz nem aludta át a karrier idejét... 

Mennyit kerestek a holly-
woödy sztárok egy év alatt? 

Az amerikai hatóságok 
most állították össze a 
hollywoodi hírességek jö-
vedelmi kimutatását, 
amelyből kitűnik, hogy ki 
mennyit keresett a múlt 
évben. Mondani sem kell, 
hogy az adatok föltétlen 
pontosak, mert hiszen 
senki sem fog adóívébe 
magasabb jövedelmet írni! 
A számok dollárban ér-
tendők, aki tehát pengő-
értéket akar, az szorozza 
meg a fizetéseket öttel . . . 

Színészeik: 
Mae West, 480.833. 
Marlene Dietrich, 368.000. 
Bing Crosby, 318.907. 
Gary Cooper, 311.000. 
Charles Chaplin. 260.000. 
Janet Gaynor, 169.750. 
Carole Lombard, 156.083. 
Paul Muni, 150.000. 
Harold Lloyd, 125.000. 
Katherine Hepburn, 221.572. 
John Boles, 117.416. 
Kay Francis, 115.157. 
Ronald Colimán, 108.916. 
Warner Baxter 208.000. 
Gladys Swartbout, 101.833. 
Jack Oakie, 101.625. 
Claudette Colbert, 100.000. 
Joen Penner, 100.000, rá-

dióiban Milc,n 69.000. (Joe 
Penner — Pintér az 
egyetlen magyar a leg-
nagyobb jövedelmű sztá-
rok között!) 

Fredric March, 76.666. 
Lawrence Tibbett, 63.750, 
operában 15.712. 
Ruby Keeler, 89.583. 
Dolores Del Rio, 75.870. 
Adolphe Menjou 50.000. 
Jan Kiepura, 101.806. 
Elissa Landi, 74.479. 
Herbert Marshall, 105.667. 
Victor McLaglen, 121.000. 
George Raft, 90.000. 
Sylvia Sidney, 84.168. 
Margaret Sullavan, 102,431. 
Shirley Temple, 69.999. 
Paul Whiteman, 242.372. 
Al Jolson, 78.200. 
Miriam Hopkins, 86.250. 
William Powell, 66.666. 
Wallace Beery, 75.000. 
Dick Powell, 69.500. 

írók és rendezők: 
James Whale, 137.750. 
Lloyd Bacon, 122.625. 
Busby Berkeley, 69.750. 
William Dieterle, 76.338. 
Kertész Mihály 102.325. 
Max Reinhardt, 105.000. 



KI SZÜLETETT 
TÁNCRA BUDAPESTEN? 

ELEANOR POWELL TÁNCVER-
SENY LESZ VASÁRNAP DÉLELŐTT 
A METRÓ-FILMSZÍNHÁZBAN! 

Érdekes matinét rendez 
vasárnap délelőtt a Metro 
filmszínházban a holly-
woodi Metro Goldwyn Ma-
yer filmgyár és a Szín-
házi Elet. A matiné fel-
adata: el kell dönteni, 
hogy ki született táncra 
Budapesten! 

A verseny ötletét tu-
lajdonképpen. Eleanor Po-
well vetette föl. Born to 
dance — Táncra születtem 
című filmje felvételeinek 
befejezése után. Űj filmje 
premierje előtt a kiválasz-
tott városokiban matinét 
rendez, amelyen a legtehet-
ségesebb táncos Eleanor Po-
well nagy és értékes ezüst-
serlegét kapja. (A serleg 
a, Színházi Elet boltjának 
kirakatában látható.) 

A matinén felléphet és 
bemutathatja táncát min-
den tánciskola növendéke. 
Mindenki o'Lyan táncot 
hozhat, amilyet akar. A 
díjakat szólótáncosok és 
táncospárok egyforma 
eséllyel nyerhetik. Egyet-
len kikötése van csak Elea-
nor Powellnek: a tehetség! 
Tízévesnél fiatalabb tánco-
sok nem léphetnek fel. 

Az érdékes versenyt a 
közönség is végignézheti. 

Filléres árú jegyek a 
Színházi Elet boltjában 
(Erzsébet-körút 7.) és a 
Metro filmszínházban vált-
hatók. A muzsikáról a 
filmszínház jazz-zenekara 
és zongoristája gondosko-
dik. A táncszámok között 
többek között bemutatjuk 
az új Eleanor Powell-film 
legszebb táncszámait is — 
a vásznon! 

A matiné vasárnap, ja-
nuár 31-én délelőtt Vill-kor 
kezdődik a Metro Film-
palotában. 

Siùncacâtail 

A héten itt volt Budapesten Mr. Cowdin, Laemmle 
papa utódja, a hollywoodi Universal-studiók új ve-
zérigazgatója. Büszkén mesélte, hogy milyen híres 
sztárokat szerződtetett és milyen sok pénzt fizet ne-
kik. Pedig Mr. Cowdin tévedett és ezt meg is mond-
tam, neki: a sztárokat nem a filmdirektorok fizetik, 
hanem a közönség. Jaj annak a sztárnak, akiért csak 
a filmgyárak adnak pénzt! 

Itt azonban nem a vendégségbe érkező külföldi 
filmesekről, hanem, a vendégségbe érkező külföldi fil-
mekről van szó. Ezek között is vannak szívesen lá-
tott vendégek és olyanok, akik hamarabb kénytelenek 
idegen vizekre hajózni, — mint például legutóbb a 
nagyszerű Pierre Blanchar új filmje, a »Volga ha-
jósa«. A hírhedt 

GABSZON-LANYT LELKESEN 
TABTÓZTATTAK, 

pedig a film számtalan nőalakja között nem is a 
címszereplő Maria Bell aratta az igdzi sikert, hanem 
a vőlegény barátnője, aki bejön az étterembe és azt 
mondja: »ne féljetek, nem csinálok botrányt«. Gyö-
nyörű nő, kis szerepében mindenki észrevette. 

A mozilátogatóknak az a része, amelyik nem 
tudja, hogy a francia rendezők még a meztelenség-
gel is csak valamilyen lelki problémát akarnak illusz-
trálni, csodálkozott a film néhány merész jelenetén. 
Nos, elárulom, hogy tizenöt métert (csak egy-két pil-
lanatot) kivágtak a filmből. A női ópiumbarlang-jele-
netből. Ez a tizenöt méter olyan volt, mintha egy 
másik francia filmből, a »Lányok egymá$közt*-ből 
vették volna át. 

Fodor IAszló filmjét, 
v AZ »ÁLLAMÜGYESZ«-T 

HIBBE HOZTAK BUDAPESTEN: 
az a hír terjedt el róla, hogy az Erdélyi-gyilkosság-
ból készült. A dolog valószínűen hangzik, hiszen 
Franohot Tonet azzal vádolják a filmben, hogy le-
lökte feleségét a szikláról — és a történetét pesti író 
irta. Nem igaz. Tudniillik az nem igaz, hogy a fil-
met Fodor László írta; mert az eredeti darabot, az 
*Allamügyé8z<n-t alaposan átírták Hollywoodban. 

Ujabban, úgylátszik, divat a sztárokat egyszerre 
két filmben felléptetni. Legutóbb Eggerth Mártát 
láttuk egyszerre két filmben és most 

ANNABELLA IS 
PENDLIZIK BUDAPESTEN. 

Egyik filmjéhez, az izgalmas »Spanyol légió«-hoz még 
át is kell maszkíroznia magát sötétbőrű arab leány-
nyá. A másik filmben 6 az »Asszony a hadihajón«. 
A parancsnok feleségét játssza, aki véletlenül a had-
nagy kabinjában tölti az éjszakát, mikor a hajó pa-
rancsot kap, kifut a tengerre, megtámadják és csel-
lel legyőzik. Azonban nem ez az igazán jó a filmben. 
A parancsnokot hadbíróság elé állítják és csak egy 
tanuja van: régi ellensége. A hadnagy meghalt, az 
asszony nem szólhat. Azért a pillanatért érdemes 
megnézni a filmet, amikor Annabella mégis megszó-
lal a tárgyaláson... 

BÖKK MABIKA SZÍVE 
NEM ELADÓ 

— hirdeti a neubabelsbergi magyar primadonna új 
filmje. »A szív nem eladó«: a legjobb Bökk-film. 
Georg Jacoby végre rájött arra, amit mi már régen 
tudunk, hogy Marika igazi mai lány és jobban áll 
neki a frakk, mint a krinolin és a sztepp, mint a 
mazurka. Georg Jacoby tehát Bökk Marika boszor-
kányos lábait sztárolta ebben a mondén 
filmben. Bemek ötlet: a rádió, amelynek 
muzsikája a rendező televíziós varázs-
pálcájára megelevendik. ik 



HÁROM FILM 
KOCKA 

DICSÉRETES FILM! 
Ezen a héten bírálta 
felül a magyar cen-
zúrabizottság Herczog 
Ferenc új film ját. a 

»Pogányok«-at. A fil-
met külön dicsérettel 

tüntették ki. 
A képen: Kiss Fe-
renc és Egry Mária 

(Foto StylusV 

BUDAPESTI 
VENDEGEK 

HOLLYWOODBAN 
Két mama érkezeti 
Hollywoodba Buda-
pestről: Joe Paster-
nak és Király Kató 
édesanyja. A felvétel 
s hollywoodi pálya-

udvaron készült. 
Szereplői: Herman 
Koster litz, Solti Her-
min. Kosterlltzné Ki* 
rály Kató és Joe 
Pasternak az édesany-

jával 
(Foto Dallinger) 

HOLLYWOODI 
VENDEa 

BUDAPESTEN: 
A héten itt járt ná-
lunk a hollywoodi 
Universal új vezér-
igazgatója: J. 0 . Cow-
din, a titkárnőjével. 
Felfedező útra jött 

Európába. 
A képen balra: Sieg-
1er Frigyes, az Uni-
versal budapesti di-

rektora 
(Foto Forral Károssá). 



IRODALMI 
É L E T 

S z e r k e s z t i : 

SZITNYAI Z O L T Á N 

tflsebhelyes ember 
/hweíí* 

írta: W: SOMERSET MAUGHAM 
A sebhely ötlött először szemem-

be, a széles, vörös sebhely, amely — 
mély barázdaként — a férfi homlo-
kától álcáig vonult. Rettenetes seb 
okozhatta, egyre azon tűnődtem, 
hogy kardvágás nyomát, vagy 
bomibaszilánk-roncsolás hegét vi-
seli-e az arcán'. Ez >a zord sebhely 
idegenül hatott a kerek, kövérkés, 
jókedvű areban. Hétköznapi, egy-
szerű ábrázata nem illett a hatal-
mas, szálfamagas testhez. Kopott, 
szürke ruhát viselt és gyűrött 
sombrero kalapot. Elhanyagolt kül-
sejét nem mondhattam volna tisz-
tának. A cocktail idején minden-
nap kényelmesen besétált a Guate-
mala City-i Palace Hotel ibárjába. 
Tomfoolajegyeket árult. Ha ez volt 
egyetlen kenyérkeresete, úgy felet-
tébb szegényesen élhetett, mert soha-
sem láttam, hogy valaki jegyet vett 
volna tőle. Néha itallal kínálták, 
amelyet sohasem utasított vissza. 
Keresztültör az asztalok között, 
mindenki előtt megállt, nyájas mo-
sollyal mutogatta jegyeit. Ha senki 
sem vetett ügyet reá, mosolyogva 
tovább dülöngélt. Állandóan ré-
szeg lehetett egy kevéssé. 

Egy este a Palace Hotel bárjá-
ban beszélgettem egy barátommal, 
dicsértük a kitűnő, száraz Martinit, 
imikor (a sebhelyes emJber ihijrtelen 
felbukkant. Orrom >alá tartóttá a 
tombolajegyeit. Mint máskor is, ta-
gadólag ráztam a lejemet, de ba-
rátom nyájasan <a sebhelyes felé 
bólintott: 

— Qué tal, general? Hogy él, tá-
bornokom? 

— Nem is olyan rosszul. Az üzlet 
nem valami jó, de még lanyhább is 
lehetne. 

Mit inna, tábornok? 
— Brandyt. 
Leöntötte az italt. Visszatette a 

poharat a íbárra. Bólintott bará-
tomnak: 

— Grazias. Hasta luego. 
Elfordult tőlünk. A mellettünk 

álló embernek kínálta tombolaje-
gyeit. 

— Ki ez? — kérdeztem. — Rette-
netes sebhelyet visel az arcán. 

— Hát bizony, ez a heg nem emeli 
a szépségét. Nicaraguai menekült. 
Gazfickó, bandita, de nem rossz 
fiú. Időről-időre adok neki néhány 
pesót. Forradalmi tábornok volt. Ha 
lőszere ki nem fogy, úgy megbuk-
tatja a kormányt és most ő a had-
ügyminiszter, ahelyett, hogy tom-
bolajegy éket áruljon Guatemalá-
ban. Elfogták a vezérkarával 
együtt. Az ellenkormány hadbíró-
sága halálra ítélte. Ezekben az or-
szágokban nem sokat teketóriáz-
nak. Ugy volt, hogy hajnalban 
agyonlövik, ö már tudta, hogy mi 
vár reá, amikor elfogták. Az éj-

— A zord sebhely idegenül hatott B kerek, 
kövérkés, Jókedvű arcban . . . 
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szakát a börtöncellában töltötte, a 
tisztjeivel együtt. Mindössze öten 
voltak. Egész éjjel pókereztek. Gyu-
faszálakban játszottak, mert a pén-
züket elvették tőlük. Később azt 
mondotta, hogy sohasem járt még 
ilyen rosszul a kártyája. Megvir-
radt. A katonák benyitottak a cel-
lába, hogy az elítélteket a kivég-
zésre vezessék. Barátunk ekkor már 
több gyufaszálat vesztett, mint 
amennyit egy józan ember észsze-
rűen felhasználhat egész életében. 

A börtön udvarába vezették őket. 
Sorjában a fal mellé állították mind 
az ötöt. A kivégzésre kirendelt szá-
zad puskái rájuk meredtek. Egy-
ideig nem történt semmi. Barátunk 
megkérdezte a vezénylő tisztet, hogy 
mi az ördögbe várakoztatják ilyen 
sokáig. A tiszt azt felelte, hogy a 
.kormánycsapat tábornoka személye-
sen végig akarja nézni a kivég-
zést és az ő érkezését várják. 

kitárt karral előre rohant, 

— Akkor még van időm, hogy el-
szíj jak még egy cigarettát, — mon-
dotta barátunk. — A maguk tábor-
noka mindig pontatlan ember volt 
— De alig gyújtott rá a cigarettára, 
amikor a tábornok, szárnysegéde kí-
séretében, bevonult az udvarra. San 
Ignatio tábornok, talán találkozott 
vele valahol. A szokásos formalitá-
sok elintézése után San Ignatio 
megkérdezte a halálraítélt katoná-
kat, hogy van-e még egy utolsó kí-
vánságuk a kivégzés előtt. 

Négy férfi tagadóan rázta a fe-
jét, de (barátunk megszólalt: 

— Igen. Nekem van egy kívánsá-
gom. El szeretnék búcsúzni a fele-
ségemtől. 

— Bueno — szólt San Ignatio tá-
bornok. — Nincs ellene semmi kifo-
gásom. Hol az asszony? 

— Odakint várakozik a börtön-
kapu előtt. 

— Annál jobb, mert így csak öt 
percet veszítünk. 

— Ügy 'hiszem, annyit sem, se-
nor generál — felelte barátunk. 

— Állítsátok ki ezt az embert a 
sorból. 

Két katona odalépett barátunk-
hoz. Közrefogták a halálraítélt lá-
zadó vezért 6S kijelölt (helyre ve-
zették. San Ignatio tábornok intett 
a kivégzést vezénylő tisztnek. A 
tiszt harsányan tüzet parancsolt. 
A puskák eldördültek. A négy em-
ber összeesett. Különösen estek cl, 
nem egyszerre, egyik «a másik után. 
Majdnem fonák mozdulattal, mint-
ha dróton rángatott bábok lettek 
volna. A kivégzést vezénylő tiszt 
odalépett hozzájuk. Egy még élt a 
négy közül. Ebbe belelőtt két revol-
vergolyót. Barátunk végigszívta a 
cigarettáját és elhajította a cson-
kot. 

Az ajtónál mozgolódás támadt. 
Egy asszony szaladt az udvarra. 
Majd szívére szorított kézzel meg-
torpant. Felsikoltott, kitárt karral 
előreszaladt. 

— Car'amba — mormolta San Ig-
natio tábornok. 

Az asszony fekete ruhát viselt. 
Arca kísértetiesen fehérlett elő a 
gyászfátyol keretéből. Nagyon fia-
tal, karcsú teremtés volt. Szabályos 

1 két óriási, halálra rémült 
szem ragyogott. Ajka halkan meg-
nyílt. Ahogy férje felé rohant: 
olyan szép volt, hogy a közömbös, 



fásult katonák megrándultak meg-
lepetésükben. 

San Jgnatio, a szárnysegéde és a 
kivégzést vezető vezénylő tiszt arra 
gondoltak, hogy ez a gyönyörű te-
remtés pár pillanat múlva már sza-
bad préda. 

A lázadó tábornok felesége elé 
lépett. Az .asszony rekedt, szenvedé-
lyes (kiáltással férje karjaiba ve-
tette magát. 

— Alma de mi corazón, életem 
napja — zokogta az «asszony. 

A férfi a nő viruló ajkára szorí-
totta a száját. Amíg csókolta, hir-
telen kést rántott elő rongyos ingé-
ből. — Fogalmam sincs róla, ho-
gyan rejtette el a fegyvert. — A nő 
nyakába szúrta a tőrt. A vér ma-
gasra fröccsent az átszúrt érből. 
Vörösre festette >a férfi ingét. A lá-
zadó vezér szorosan karjaiba öielte 
az asszonyt, tovább csókolta a szá-
ját. 

Olyan boszorkányos gyorsasággal 
történt, hogy .a lögitöbben nem is 
értették, hogy mi játszódott le a 
szemük előtt. Azok, akik látták a 
halálos szúrást, elszörnyedve fel-
hördültek, előreugrottak, megra-
gadták a lázadó tábornokot. Lefej-
tették karjait a nő karcsú testé-
ről. Az asszony elbukott volna, ha 
a szárnysegéd fel nem fogja. Moz-
dulatlanul csüngött a szárnysegéd 
karján. Lefektették ia földre. Keserű 
csalódásban tolongtak körüle. A lá-
zadó vezér jól tudta, hogy hová 
szúrt. Nem lehetett elállítani a vér-
zést. A szárnysegéd, aki a nő me-
rev teste mellett térdelt, felemelke-
dett. 

— Meghalt — suttogta. 
A lázadó vezér keresztet vetett. 
— Miért gyilkolta meg a felesé-

gét? — kérdezte fenyegetően San 
Iginatio tábornok, 

A lázadó vezér szembe fordult a 
tisztekkel : 

— Nagyon szerettük egymást. 
Nem akartam, ho^y halálom után 
kiszolgáltatott, vedtelen zsákmány 
legyen belőle. 

Az összesereglett férfiak halkan 
felsóhajtottak. Szégyenkezve lehaj-
tották fejüket. San Ignatio tábor-
nok hosszan, némán meredt a gyil-
kosra. 

— Megértem — szólt végül San 
Iignatio tábornok. — Férfihez illő 
cselekedet volt. Nem végeztethetem 

Kést rántott elő rongyos ingéből 
(G. Erdélyi Aranka rajzai) 

ki ezt az embert — fordult szárny-
segédjéhez. — Ültessétek az autóm-
ba. Vigyék át tüstént a határon. 

Ismét a lázadó vezérhez fordult: 
—Senor, mindketten bátor férfiak 

vagyunk és a hadiszerencse for-
gandó. Isten vele. 

Helyeslő moraj zúgott. A szárny-
segéd megsimogatta a lázadó tá-
bornok vállát. Két katona szó nél-
kül kivezette az egykori vezért, >a 
várakozó autóba ültették. 

Barátom elhalgatott. Es én el-
gondolkoztam. Meg kell jegyeznem, 
hogy barátom guatemalai és spa-
nyolul mondotta el ezt a történetet. 

— De ihol ' szerezte a szörnyű seb-
helyet? — kérdeztem végül. 

— Egy üveg ginger-ale felrob-
bant a kezében, amikor nyitogatta 
a palackot — magyarázta közömbö-
sen a barátom. 

— Nem szeretem a ginger-alet — 
néztem a bárból kibotorkáló, seb-
helyes arcú férfi után. 

Fordította : Berend Mikiósné. 
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ: EGY GONDOLAT 
BÁNT ENGEMET. Ez a félszázoldalas remek 
kis mü a költőről szól, akinek egy verssorát 
fogadta címéül. Ha Petőfi azon a nyáron az er-
dődí várkert helyett Párizsnak fordul, amint 
először akarta . . . Nem történt meg, de a fele-
letből. amit Cs. Szabó László ad, azt érezzük, 
hogy úgy történt volna meg, amint ő elkép-
zelte. A Lafayette-térl nagy torlasztól francia 
börtönökön kersztül hozta volna vissza sorsa 
Petőfit hazájába, ahol már az örökéletüségó-
nek legendájával találkozik. Itt már a tények 
és a látomások kettőssége fonódik össze mű-
vészi tudatossággal. Legszebb oldaíai a könyv-
nek. Különösen az Arannyal való találkozás 
víziójának zárójelenete. Feledhetetlen! Szép 
könyv, világos és tiszta, mint a kris-
tály, mely a befejezettség szilárd alakjával 
kerül ki, a mélyből. Fay Dezső remek rajzai 
kísérik á szöveget. 

Nagyon sok színpadi szerző 
van. aki olyan darabokat ír, 
ahol a párbeszéd jobb, mint a 
jelenet, a jelenet jobb, mint a 
felvonás és a felvonás jobb, 
mint a darab. 

MARELL PAGNOL 
Elolvastam a héten Kőhalmi 

Béla »Könyvek könyve« cimtí 
könyvét. Ebben a könyvben 
irók írnak arról, hogy melyik 
könyv tette rájuk a legnagyobb 
hatást. Énrám az utóbbi idő-
ben ez a könyv volt a legna-
gyobb hatással. 

MEGYERI SÁRI 
Azt kérdezi tőlem a »Kis no-

tesz« szerkesztője, hogy miket 
olvastam az utóbbi időben és 
hogy tetszettek ezek a köny-
vek? A kérdés nagy szégye-
nemre döbbent rá. Alig jutok 
más olvasmányhoz, mint olyan-
hoz, amely így szól: 

JANCSI: . . . 
JULISKA: . . . 
Egyszóval, majdnem kizáró-

lag csak darabok olvasására 
érek rá. mert erre rá kell ér-
nem. Azonban rengeteg könyv 
elolvasásával vagyok magam-
nak adósa. BÁRDOS ARTÚR 

Ezt a levelezőlapot küldte Bus-
Fekete László hollywoodi útjá-
nak utolsó európai állomásáról 

Mc^a il * Lviurí^t ^ j S ^ 
ű , Passuth László 

A világirodalmi regénypályázat, melyet tudvalevőleg Földes 
Jolán nyert meg — m a g y a r részről még egy meglepetést ho-
zott: a bírálóbizottság egyhangúlag kiadásra ajánlotta Pas-
suth László »Eurázia« cimti regényét is. 

Munkatársunk felkereste Passuth Lászlót abból az alka-
lomból, hogy győztes- regétoye most lá.t napvilágot, megkérve, 
hogy önmagáról és müvéről tájékoztassa a Színházi Élei 
olvasóit. 

— írással, tanulmányokkal már évek hossaú sora óta 
szerepeltem, hosszabb-rövidebb írásaim megjelentek a »Nyu-
g a t i b a n is. Amennyire rendes polgári munkám mellett "le-
hetsiéiges volt, csavarogtam a nagyvilágban, bejártam majd-
nem egész Európát, mindenütt emberekkel, sorsokkal ismer-
kedtem meg . Két esztendőt töltöttem Olaszországban,, ép a 
Marcia su Roma idején, igy természet es — hogy ennyi be-
nyomás tünő alakja nem távozott el nyomtalanul. Az els'ö 
képet: egy hallgatag, szomotú japán diák mellett ijedten 
meglapuló kis francia lány- - Párizsban láttam, egy délben. 
Vasúti fülkék homályában folyt beszélgetéseikből, emlékira-
tokból, egy -egy titkos ré!e<tet élő barát emlékezéseiből foszlá-
nyok szakadtak le, amelyek évek alatt élő, velem járó figu-
rákká változtak át. Kolozsvárott töitött gyerekkorom ezer 
emléke gazdagította színekkel és élményekkel ezt a könyvet, 
amely tulajdonkép hat s z e p l ő sorsát köti össze. Euráaia a 
két világrés® együttes földrajzi nevén túl jelenti azt a fajtát, 
mely -sárga ési fetaéír embetr ritka kereszteződéséből származik 
— itt végül még jelenti a különös japán gróf s a szegény 
magyar kispolgárilány csodálatos' szerelmének gyümölcsét is. 
KörülöttUk alakok élnek, akik közül egy magyar tengeré-siz-
kapitánynak és- titkárnőjének, a nagyravágyó álmok magas-
ságából lezuhant EUynek éleiét vittem a legnagyobb szere-
tettel, De ugyanennyi hűséggel téilt bennem egy jobb sorsra 
érdemes nemzetközi kalandornak és a gazdag, pesti társa-
ságbeli lánynak sorsa, mely egy rövid párizsi .szerelemben 
összeakad. 

A jelenetek 'közt világrészek terülnek el, egy háború 
utáni lázas Budapest figurái, eigy csöppnyi nemzetközi világ, 
idegen tisztek, akik minden neszre vigyáznak, egy kedves 
idegen ember mosolya, aki barátunk lesz. 

— Sajátmagáról . . . 
— Harminehatéves vagyok. Sokat láttam, éltem, olvastam. 

Szeretném, ha azok, akik leteszik majd a könyvem, egy 
t.tínö óra illúzióján tűi megéreznék, hogy az iró sorsokon és 
mesén felül tulajdonkép egy igazi hősét látja benne: a né-
pekre és fajokra egyaránt kiterjedő emberi szolidaritási. 

Kós Károly, a »Budai Nagy 
Antal« szerzője " 



Az új ködmön 
^LkMi 

Irta: TERESCSÉNYI GYULA 
A kékesfehéren derengő szürkületben 

még pislákolt néhány hajnaltváró csil-
lag. A házak, nnnt álmos, csapzottszőrű 
állatok gubbasztottak a földön. Az utcá-
kon semmi sem neszelt, életet csupán a 
kémények torkából egyenesen feltörő 
t'üstoszlopok mutattak, jeléül annak, 
hogy belsejükben már meg mozdult a 
koránkelő nép. 

Kívül csikorgott a hideg. A csizma- y. 
patkó mint fagyott kilincshez a meleg ». 
bőr, nyiszogva ragadt a szétporladó ha-
von. 

Andrást korán kiverte ágyából a tü-
relmetlenség. Még alig derengett, hosz-
szú megroggyant alakja az istálló és a 
disznóól környékén surrant, mint a haj-
nalbanjáró tolvajé. Felemelte az ól ere-
széről lelógó rongykárpitot és bekuk-
kantott az almon szuszogó jószágok közé. 

— Megvannak-eí 
Andrást valami 'balsejtelem féle ag-

godalom űzte már napok óta. »Mi lenne 
velük, ha most, úgyszólván az utolsó 
pillanatban valami baj érné a disznó-
kat?« A nyolc hízót, »akik«, mint az Is-
ten áldása, egy esztendő munkájának 
jutalmazását hordják összeroskadó lá-
baikon. 

Az ezerí'oltos bekecs alól a melegkendő 
rojtjai csüngtek alá és csaknem a csiz-
mája sarkát verdesték hátulról. Még így 
is fázott. Néhányszor összeverte mellén 
a karját és nagyokat fújt a tenyerébe. 
Aztán fejével körülkanyarított az égen. 
Most, mintha valamivel sötétebb lett 
volna, csak az ég alján látszott, hogy a 
fény elindult már és nemsokára odaér. 

Az eperf,a alól elindította a szekeret. 
Már minden el volt rendezve rajta. Lé-
cekből összekötözött ketrecszerű tákol-
mány borította be s az alját is kiágyazta 
szalmával. 

A ház felől neszelés hallatszott. Ken-
dőbe búbozva Rozál is előjött, a fele-
sége. Előbb vizet húzott, aztán a teli 
vödörrel a kezében az istállóba fordult, 
az ura után. 

— H é ! . . . t e . . . n a ! . . . — Hallatszott 
odabentről az ember hangja. Most már 
hárman jöttek elő. András a rúdhoz ve-
zette a lovat és bekötötte az istrángot. 

Eozál, a kocsi másik oldalán álldo-
gált, várva, hogy mikor segítsen az urá-
nak. 

— Vesd föl a pokrócot! . . . rezdült át 
András mély hangja a hideg levegőn. 

Mindent gondosan és körülményesen 
készítettek elő. Valami ünnepies, nyugo-
dalmas hangulat szállott le közéjük. 
Mintha ezen a reggelen ezer baj, gond, 
rettegés hullott volna le róluk. Köny-
nyebben, szinte dudorászó hangulatban 
topogtak a leheletfagyasztó hidegben. 

Hirtelen, mintha odafönt egyet kat-
tantottak volna az égi kapcsolón, kivilá-
gosodott a határ. Ott állt egymással 
szemben a rongyokbavesző két ember és 
simogatott a tekintetük. 

— Eljött hét a nap ! . . . A várva-várt 
világosság, a reménytelen éjszakák 
után . . . mondták volna, csakhogy jobb 
volt azt érezni, mint fölösléges, egy-
szerű szavakkal lerontani a kavargó ér-
zések szívet és testet melengető forró-
ságát. 

Andráséknál ezen a reggelen indult el 
az igazi, a bizakodással teli élet. Eddig, 
a félkoldus, zsellérember élete volt az 
övék, amely a nyomor szoros gyeplőjére 
fogva tartotta őket. De most, hogy végre 
sikerült úgyszólván a saját testük táp-
lálékával, egész esztendei igás munkájuk 
keresményéből -beállítani iés felhizlalni 
a nyolc disznót, csak most ereszkedett le 
elébük a palló, amely a túlsó partra át-
vezeti őket. 

Most viszi András a piacra a jószágo-
kat és a pénzből, amelyet majd hazahoz, 
építeni fognak. 

— Talán nyolcszáz pengőt is megkap-
nak értük — számolgatták a bekövetkező 
bajok rettegésében már hónapokkal az-
előtt. 

A két ember élete, meg a másik ket-
tőé, akik a búboskemence padkáján hor-
koltak még, ennek a nyolc állatnak a 
sorsához volt kötve. 

f Ezzel a pénzzel egy lépéssel odább 
lesznek. Nyolc hízót újra beállítanak, de 
bekötik a tehenet is. És nekik is kell va-
lami, hiszen maholnap minden leszakad 
róluk. . . 

— Na er id j ! . . . Szólj át Petörhon, 
fogjon be, mert indulunk! — küldte át a 
sógorához Rózáit. • 

Maga sem tudta megmondani, hány-
szor szaladt ki már kora délutántól 
kezdve, csak úgy könnyűben a kapu elé. 
Zörög-e már a nagykút feliől a szekér és 
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rajta az ő emberei Szerette volna, ha 
már itt lenne András és végre megbizo-
nyosodnék a pénz felől. »Mert a süblód 
legalsó fiókjában a csatos imakönyv 
lapjai között van annak a helye. Mé,g 
ki is rabolhatják . . . Istenem! Csak be 
né mönt volna valamelyik kocsmába, ál-
domásra . . .« 

Rozál jól ismerte az urát. Békés, dol-
gos ember, csak iha iszik, akkor szakad 
szét benne minden kötél és olyan lesz, 
mint a förgeteg. 

— Talán csak nein töszi mög — ker-
Igette el magától ezeket a gondolatokat, 
amelyek alattomosan, mint a gonosz 
szándék, mindig útrakeltek benne és 
nyugtalanították. 

Végre előkocogott a szürke. András 
kezében úgy állott az ostor, mint az ez-
redtambúrás kezében az arannyal cif-
rázott bot. Kifakult, pörgeszélű kalapja 
legényesen állott a tarkóján. Gyorsakat 
pislogott, de az örömmel vegyes megbé-
kéltség ült az arcán. 

— Nini — fedezte föl Rozál a fénylő, 
ragyogó, új ködmönt Andráson. 

—s Jól van. Köllött mán ez i s . . . Az 
én uram sé lögyön az utolsó — nyugo-
dott meg az új szerzemény láttán. 

Az ülés mellől, a lecihelődésnél más 
is előkerült. Előbb azonban a lovat tet-
ték rendbe, csak azután nyúltak a ko-
csihoz. 

Piros zsineggel átkötött jókora csoma-
got emelt le az ülés mellől. Még fagörgő 
fogantyúja is volt. (Jó lesz a gyereknek 
játék helyett.) 

Kozál feltálalta a lebbencslevest, az-
tán elült a széken és kivárta, amíg az 
ura mondókájába kezd. 

A bölcsőben csudálkozó pillantással 
nézett rájuk a legfiatalabb. Duzzadt pi-
ros orcáját a szilvalekvár maszatolta ké-
kesre. Jani gyerek szeme a csomagon 
ragadt, amelyben valami földöntúli 
nagy-nagy ajándék létezését gyanította. 

— Kutya egy vásár v ó t . . . De azért 
mögbírkóztam a kupeccal. — Csámcsogta 
evés közben. 

Andrásból dült a bagó szagával kevert 
kénköves borgőz. Még mindig kótyagos 
volt, bár a hideg kiszívta belőle a mér-
gét. 

— Áldomást ivott . . . Nem baj . . . Égy-
ször-kétször kijár ez a férfiembörnek — 
intézte el Rozál magában a borköltsé-
get. 

Asztalra került a finomkötésű cso-
mag is. 

— Ehun-e — bontotta ki a fluszpapír-
ból a Rozál ajándékát. Kékselyem szö-
vésű rojtos kendő volt. Amolyan asz-
szonynak való tompaszínű, rózsa és tuli-
pán díszekkel hímezve. 

— Na, tödd el — nyújtotta oda az asz-
szonynak és mosolygott András szeme-
világa. 

Amaz reszkető kézzel simogatta meg 
a melefe tapintású könnyű kendőt. 

— De régön is volt, Istenöm... ami-
kor még ilyenre is tellett.. . 

Jani egy pár erős brgaria csizmát 
kapott. 
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— Havat, sarat tapodni jó lösz ben-
n e . . . Fogjad — nyújtotta át a gyerek-
nek. 

Janiban még a köszönő sáó is csak-
nem bentrekedt. Az első csizmát tartotta 
a kezében, amire esztendők óta várt. A 
legkisebbik mézeskalácsot kapott, aztán 
András újból az asztal mellé tjelepedett. 
Szemben vele, a székre csúszott Rozál is. 
Most jött a várva-várt pillanat , . . 

— ölég jó vásár vót — ismételte büsz-
keséggel. — Darabos vötte át, aki százá-
val szödte a szalámigyárnak; Élősúlyban 
iliatvankettőjivel mönt . . . « í 

— Hát a mázsálóí . . . 
— Az is jó v ó t . . . A két tarka két-

száznyóevanat tött Iki. A koca, száz-
nyóevanat... 

— Ki hitte vónat Pedig utóbb alüg 
övött már — jegyezte meg Rozál. 

András elsorolta az öt másiknak a 
súlyát is. összesen ezerkétszáz és tizen-
nyolc kiló volt a két kocsi rakománya. 
Hétszázötvenöt pengő és tizenhat fillért 
kapott értük. ] 

András kimarkolta a nadrágzseb tar-
talmát és hatalmas, csontos öklét szét-
nyitva, az asszony elé csapta az apró-
pénzt. 

Még ezüst pengős is csillogott a tom-
pább fényű nikkel és rézkrajcárok kö-
zött. 

Aztán baljával az fúj ködmön belső 
zsebébe nyúlt a zizegő papírbankók 
után. 

András keze, a ködmönzsebben ma-
radt. Szemén a rémület villanása csa-
pott át s a lélegzete is elakadt. 

Összegörcsölt ujjai bentmozogtak még 
a zsebben, amikor Rozál szívére szorí-
totta a kezét és szinte sikoltiva lifhegte: 

— Tán csak nem? . . . 
A kéz üresen jött elő. András arcára 

az elképedés félszeg barázdája vonult. 
Agyát átfogta már az ijesztő gohdolat, 
elkékült szája akaratlanul is hebegett 
valamit: 

— Ugy emlékszöm odatöttem . . . Min-
dig odatöszöm a pénzt. . . 

— Nézze már mög jobban! Ne rémítse 
az embört. . . 

— Nincs! . . . Itt nincs — vágott a ki-
jelentés, mint a taglóütés. 

András felcihelődött s egymásután 
ürítette ki összes zsebeit. Még volt egy 
kis reménység, hátha . . . 

— Pétör otthagyott a piacon, mert 
fuvarért mönt . . . A bótbul leálltam a 
Schwarc előtt /és mögittam két litert. 
Emlékszöm, az asztalnál összeszámoltam 
újbul a pénzt és idetöttem a belső zseb-
b e . . . Vótak ott többen is, a városi nép-
ség közül — motyogta keresgélés köz-
ben. 

— Óh, az az istenverte itali Keresse . . . 
keresse... minek áll a kezel — Sürgette 
az asszony. 

— Járt még valahun? . . . Emléköz-
zék . . . 

Csak amikor megbizonyosodott felőle, 
hogy mindennek vége van, fogta föl 
Rozál egész jelentőségében a csapást. 

$ 



— Hát ezért verlgődtem egy álló esz-
tendeig? Még csak nem is öttem, nem is 
aluttam, hogy így odamönjön? . . . Hát 
milyen embor kend? Mögfosztani a csa-
ládját az élettiil! . . . 

— Ölég! —, ordított az ember és ök-
lével belevágott az asztalon heverő ap-
rópénzbe. 

— Nincs mög a pénz! . . . 
Lerángatta magáról az új ködmönt és 

ismételten kiforgatta a zsebeit. 
Vésztjósló indulat hörgött a hangjá-

ban. 
— A kegyelmes Istenit! . . . 
A konyha közepén, mintha kőbeder-

medt volna, ijesztő pózban állott az 
ember. Ritkás haja gyöngyöző homlo-
kára fordult és megáztatódott a verí-
tékben. 

Rozál megérezte a halálos veszedelem 
pillanatát. A bölcsőhöz ugrott. Félkéz-
zel kimarkolta belőle a szunyókáló 
gyermeket, aztán fölrántotta az ajtót. 
Csak amikor a kapu ©lé ért, szakadt ki 
torkából az üvöltés: 

— Elveszött a pénz! . . . Nincs mög a 
pénz! . . . Én édös Istenöm... Mi lösz 
vel'ünk... — kiáltozott. A nénje már 
szaladt is elébe a szomszédból. 

András a konyhaszéken ült és szá-
mot vetett. 

* 
Olyan volt a határ, mintha tejjel fes-

tették volna át a levegőt. Csonttá 
dermesztett mindent a fagy, sehol az 
élet melengető vigasztalása, köröskörül 
halálos keménységgel állott a hideg. 
Néhány udvarra kicsapott kutya vonyí-
tott fájdalmában, amikor András ki-
vágta az ajtót és födetlen fővel az ud-
varra lépett. 

János az istállóban bújt meg és on-
nét figyelte apjának minden mozdula-
tát. De András nem nézett a jószág 
felé, hanem a ház sarkánál befordult és 
a padlás feljárójához tartott. 

A nagyszál ember tapogatózva járt. 
Mintha valami elviselhetetlen, szörnyű 
teher nehezednék a vállaira, tántorgott 
a fal mellett és a felvezető létra kar-
fájára borult. 

János csak akkor merészkedett elő 
rejtekhelyéről, amikor apja meggör-
nyedt alakját eltűnni látta a padlás 
szádájában. Csizmahegyen a padlás alá 
lopakodott és az apja után fürkészett. 
A következő pillanatban megugrott, 
mint a nyúl. Ahogy csak a lábai bír-
ták, rohant. . . Ki a kapun, át a szom-
szédiékhoz és még be sem lépett az 
ajtón, máris kiáltozott-

— Édösanyám!... Siessék kend ! . . . 
Édösapám a palláson rugdalódzik... A 
kötélön!. . . 

— Hun? . . . — rohant a gyerekre 
Rozál. 

— A palláson . . . De siessék kend! . . . 
— Uram-jézus!... Mög akarja emész-

teni magát! . . . 
Máris a kapunál volt. 
— Csak idejében érnék . . . Csak idejé-

ben . . . — motyogta rohanás közben, 
mint az eszelős. 

— Ö, hogy milyen messzire van az a 
padlás. Sohase ér oda . . . 

Szoknyáját ölbekapva topogott a 
létrafokon felfelé, már látta a pad-
lás sötétjében imbolygó testet, amikor 
felsikoltott. 

— A kés ! . . . A kés . . . Nincs nála 
semmi, amivel levághatná. 

Egy pillanatot sem habozott. Vissza-
fordult, neki a konyhának, be a nyitott 
ajtón, a kenyereskosárig és felmar-
kolta a pengét. 

— Csak idejében érnék, jaj, csak ide-
jében . . . 

Andrással együtt zuhantak a szénára. 
Az új., fekete ködmön szinte világított 
a csonttá merevedett emberen. "Ügy 
tűnt, hogy nincs már benne élet. 

— Édös uram . . . András . . . Mért 
tötted, ezt? . . . — oldódott fel az asz-
szonyban, minden gyűlölet, amit né-
hány perccel előbb a pénz elvesztése 
miatt érzett. 

A szomszédok is előjöttek. Lehozták 
a padlásról és ágyba segítették a ha-
lottnak tetsző embert. 

Rozál már nem törődött a pénzzel. 
Némán ült az ágy fejénél s amíg a 
többiek Andrással foglalatoskodtak, ő 
befelé imádkozott. Az Istennel egyezke-
dett, az ura életét kívánta vissza cse-
rébe a pénzért. 

— É l ! . . . — hallotta valakinek a meg-
jegyzését. 

— É l . . . — ismételte Rozál is és 
fuldokló, boldog sírásba kezdett. 

— Ne ess kétségbe! Ha mán a baj 
megtörtént, el köll fogadni olyannak, 
amilyen... Majd újra kezditök. Én is 
segítők, mög Kovács Dani is, aztán be-
állíthatjátok a malacokat... — vigasz-
talta a sógor az ágyban fekvőt. 

A túlvilágról visszaszökött ember 
szaggatottan pihegett. Nyakán véres, 
fekete horzsolásokat szorított a kötél. 
A csontos kéz néha megremegett a 
tarkacihás dunyhán. 

— Üjra kezdjük, András. . . — sut-
togta Rozál is. 



hiszen nem ismerte még a zsebek járá-
sát. A régiben otthonos volt a keze. 
Elő is szedte a gyerek alól a régit s a 
másikat bevágta a sublód fenekére. Csak 
ekkor érezte magát szabadabbnak s egy 
pillanatra azt hitte, mintlha ez a nap nem 
is jött volna el az életébe. 

Kibimbóztak a fák is. Egy reggel 
András korán kelt és kezébe fogta az 
ásót. Nehéz volt a súlya, de belehajolt 
mégis és a kertben kifordította az első 
rögöt. Aztán mind a ketten elindultak 
a napszámba. Hetek múlásával egyre 
jobban gyógyultak ők is s mire eljött 
a nyár, kimarjult lelkük sebei is be-
heggedtek, már úgy érezték, mintha 
nagyon régen történt volna velük az ,a 
baj, hogy mindez csak álom volt, hi-
szen az ólban ott röfög a nyolc malac 
K köztük a két tarka koca, éppúgy, 
mint tavaly. 

* 
És elérkezett annak a napnak a haj 

nala is, amikor András a kocsiba nó-
gatta a szuszogó, roggyanótérdű álla-
tokat. Péter is előjött a segédfuvarral, 
amikor Rozál azt mondta Andrásnak: 

— Ne csufondároskodjék kend ezzel a 
rongyos gúnyával, öieget mögvont ma-
gátul, hogy viselhesse is . . . Aztán mög 
is fázhat ebben a csikorgóban... 

— Az á m . . . Tényleg folvehetné azt u 
ködmönt. A tavalyi nyolc disznó ára 
benne van. Ilyen drágát talán még a 
király se hordoz. . . — gondolta és en-
gedett a szónak. 

Már minden készen állt az indulás-
hoz. Bementek hát a szobába és Rozál 
kihúzta a sublód fiókját. Dohos, nyir-
kos levegőt árasztott magából a köd-
mön. András úgy markolt beléje, 
mintha a gyűlölt vadállat bőrét szo-
rongatná a meghajszolt vadász. 

— Ez volt mindönnek az o k a . . . — 
morogta a bajusza alatt, amikor a ta-
pintása valami keményebb dolgot ér-
zett. Markába szorítva átfordította ök-
lén a kabátot. 

— Nézd, csak nézd. . . — csodálkozott 
el és egészen a világosság felé for-
dult 

— A ködmön baloldalán, az erősen 
kitömött vatelinos bélésen, valami húsz 
centiméter hosszú vágás látszott. Oda 
pároztatta a jobboldalt is. 

— A zsebek . . . 
— Hát ezen két zseb van? A balol-

dalon i s ? . . . 
Valami hihetetlennek tetsző sejtés ro-

hanta meg Andrást. 
— Ez a zseb! . . . 
Ügyetlenül, reszkető ujjakkal feszí-

tette szét a szoros, szinte alig látszó 
vágást, aztán belenyúlt. 

A kezében ott voltak a bankók. A 
hétszáz pengő hiánytalanul... 

András keze erőtlenül lehullott. 
Mintha az égből röppent volna elébe a 
szenvedése ára. 

Templomi éneket hallott. Az orgona 
szívet remegtető búgását. Áhítat öm-
lött el lelkében, amikor megszólalt: 

— Van Isten, Rozál . . . Van! 

Üjra? Honnét tudná ő aztf Le-
het-e ilyen átokverte életnek remény-
kednie mégî 

— Mindön elmúlik... Itt lösz a 
gyüvő esztendei vásár is, addig majd 
csak eltengődtök, mint más szögény 
embör. . . — szólt ismét a sógor. 

A kukoricacsutka vígan pattogott a 
kemencében. Jani gyerek a csizmáját 
dörgölte s a bölcsőben hangosan kaca-
rászott a másik. 

Andrásból elszállt az észveszejtő fáj-
dalom. Az elveszített pénz miatt már 
nem érezte úgy az önmardosás kínját. 
Az újra megindult vér, mintha friss 
reménykedést is öntött volna beléje, 
nem esett nehezére a szó: 

— Majd möglássuk, n a . . . Űjra kezd-
jük . . . 

* 
Andrást mégis búskomorrá tette a 

csapás. Az a szégyen is égette, ami a 
faluban egyideig kijár a kötélről levá-
gott embernek. De a nyomoruk végzet-
szerűségében összemelegedtek mégis. 
Közöttük voltak a gyerekek is és nem 
hagyták ígéretnek a szót az ismerősök 
sem. Nyolc kismalac visított a konyhá-
ban és élés is került az asztalukra. 

Csak az új ködmönt . nem tudta szív-
lelni. A baj okozóját, az ismeretlen jó-
szágot, ami ilyen csúfosan elbánt vele. 

Az is lehet, hogy mellé tette a pénzt, 

— Van Isten — R ó z á i . ... 
(G. Erdélyi Aranka rajzai) 
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V E R S E I D 
BOLDOGSÁG 

írta : 
Zalai Fodor Gyula 

£z a boldogság-, Édesem: 
szálakra foszló lágy selyem, 
melynek a csendből szárnya nőtt 
és átszövi a levegőt: 
aranyhímzésű takaró, 
ezüstös hajamra való, 
köröttünk suhogva lebeg, 
hagy remegnek az idegek 
s kiszárad tőle a torok 
s a szemünk sírva mosolyog: 
előttünk szivárvány dereng 
és muzsikálni (kezd a csend, 
a szívünk halkabban dobog 
s felragyognak a bútorok. 
A nagy világnak közepén 
most nincsen más, csak te meg én 
és szívünkben a szerelem, 
meg köröttünk ez a selyem: 
csitt, ne beszélj, mert elszakad, 
csak csókra nyújtsd az ajkadat. 

SZELEK 
írta : Âsguthy Erzsébet 

Most még kezemben tartom a kezed. 
Kint nyár virít és selymes 
réteket borzolgat kócosra az 
esti szél... Egy ugrás csak 
s már rémmesét mesél 
a kéménykürtőn át a szürke ősz 
és bősz haraggál szánt a ház előtt. 
Hogy ez nem tart soká — mondod? 

— Lehet 
hiszen már újból ijesztget a tél, 
kint hasrafekszik az északi szél 
és befütyül a küszöbök felett. 

Most még kezemben tartom a 
[kezed,.. 

LESZÁMOLÁS 
írta : Hajnal László 

Elszürkülnek a régi jók, 
A ködös égi régiók 
Ës bomlott emlék-légiók 
Lehullanak... 

Elhullunk mind a -téteken, 
Kik kopott emlékképeken 
Ës színésznőkön, szépeken 
Búsultunk el... 

Egy marad mindig meg nekünk, 
Halk, hárfahangú énekünk 
S fűtetlen, kócos életünk 
Estjén a csend... 

S ha majd sok könnyed könny után 
Az égi küldönc, menny-futár 
Felém kacsint és szalutál, 
Vígan megyek... 

HOL VAGY MOST 
írta: Segesdy László 

Te ott voltál a Zugligetben, 
Egy padon ültél énvelem, 
Amikor ifjan, lelkesedve 
Neked adtam az életem... 

Es ott voltál a kis szobámban 
Sok forró nyári délután, 
Ahonnan sokszor együtt mentünk 
S elbujtunk csendben öbudán. . . 

Velem voltál az örömökben, 
A szíved ott volt énvelem, 
Amikor telt az ifjúságból 
S lázas hitem volt még nekem... 

De most, mikor a tél utóján 
A jég szívembe belefagy — 
Es kellenél te új tavasznak: 
Most azt se tudom, merre vagy , . 



A ZSERBÓ-BÓ-BAN 
— Mit tudtok ti angyalom az Uhla-

ryk—Inkey esküvőről, amelynek várbeli 
pompáját aktív kormányférfiak emelték 
tanúi és vőfélyi minőségben? 

— Az esküvőt csütörtökön tartottáh 
meg a várkápolnában, ahol is dr. Ri-
csóy Uhlaryk Béla, Békés vármegye fő-
ispánja vezette oltárhoz lnkey Gabriel-
lát, Inkey Zsigmond földbirtokos és fele-
sége, Almássy Marietta leányát. A nász-
nép Békés vármegye díszhajduinak sor-
fala közt vonult fel a következő sor-
rendben: Elől jött gróf Pongrátz Jenőné 
Kdllay Miklóssal, utánuk gróf Pongrátz 
Jenő karján Kállay Miíclósné, majd 
Kozma Miklósnét vezette báró Inkey 
József és utánuk Darányi Kálmánné kö-
vetkezett gróf Almássy Dénessel. Mö-
göttük Inkey Zsigmondné jött Kozma 
Miklós belügyminiszterrel és gróf Al-
mássy Dénesné Darányi Kálmán mi-
niszterelnökkel, aki egyúttal báró Inkey 
Józseffel együtt tanuja is volt az új 
párnak. 

— Fényes násznép, rengeteg gratulá-
ció, lakoma, boldog nászút, amelyről 
Békés vármegye népszerű főispánja 
hazaviszi a megye első asszonyát... És 
mit tudtok ti angyalom arról, hogy de-
lel-e már a farsangi 

— Ma még delel, de rövidesen alko-
nyul is. Addig azonban teljes erővel 
ropják hölgyek) és gavallérok, bele lehet 
szédülni a sok bálba, táncestélybe, házi-
mulatságba, koktél-partiba. Különösen 

Gróf Almássy Dénesné, Darányi Kálmán mi-
niszterelnök, Inkey Zsigmondné ós Kozma 
Miklóg belügyminiszter Ricsóy-Uhlaryk Béla 

esküvőjén 
(Schäffer fotók) 

VITÉZ RIOSÓY-UHLARYK BÉLA ÉS INKEY GABRIELLÁT 
ESKÜVŐJE 

T Á R S A S 
É L E T 
S z e r k e s z t i : 

ENDRÖDYBÉLA 



NYITÓ PÁROK A, VÖRÖSKERESZT-BALON 
Luchterhand Erika, dr. Diner GÀbor, Jancsó Kata, Mauks Endre, Nóvák Mädy, Luib Ákos, 
Vaj ka y Mária Törzs Tibor, Knob Jolán, Szabó László, Sándor Iza. Szentkuthy Károly, Bocskor 

Dix', Tóth Pál 
(László fotók) 

ezek az utóbbiak kezdenek nagyon di-
vatosak lenni. 

— Ügy van. Csak legutóbb kérdezőskö-
dött nálam egy aggódó apa, hogy nem 
különös-e az a meghívás, amit a lánya 
kapott az egyik barátnőjétől. A meg-
hívó február másodikára szól, reggel 
tíz órára — koktélpartira. 

— No és mit válaszoltál erre a tény-
leg különös meghívásra? 

— Azt, hogy nem különös. Tudniillik, 
ha megnézed a naptárt, angyalom, meg-
állapíthatod, hogy február másodikai — 
ürmep. No és mi szokott lenni ünnep 
előtti Lumpolás, miután az ünnepen 
kialudhatjuh) magunkat. Ez a február 
•másodikán reggel 10 órakor rendezendő 
koktélparti tehát nem egyéb, mint tu-
lajdonképpen — korhelyleves. A február 
elsején megtartandó bálokról fog ott 
összeverődni a fiatalság. Bizonyos, hogy 
nagy sikere lesz az összejövetelnek. 
Hogy aztán a fiatalok meddig bírják, 
az már -más kérdés ... 

— A mi időnkben ... 
— Jaj, csak ezt ne mondd, angya-

lom, hogy a mi időnkben.' Gáncsoskodni 
ráérünk Hamvazó Szerda után is. Ad-
dig inkább jelentjük, hogy az elmúlt 
héten a Magyar Vöröskereszt Egylet 
bálja legnívósabb és legelegánsabb esté-
lye volt, a farsangi szezonnak. A Duna-
palota termei méltó keretül szolgáltak 
a budapesti társaság legelegánsabb dá 

Wahlkampf Henrik. Mlle. KemaVy és v. Simon 
Elemér a Vöröskereszt-Bálon 

máinak, akik meglepően nagy számban 
vonultak fel a bálon. A megjelent elő-
kelőséaek között volt Darányi Kálmán 
miniszterelnök is. A háziasszonyi tisztet 
dr. vitéz Simon Elemérné és vitéz 
Guilleaume Jrpádné, vitéz Ordody Sán-
dorné és Lukáts Sarolta töltötte be. A 
bál megnyitása előtt műsor volt, utána 
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VALCERNYITÓ PÁROK 
Bozó Lily, dar. Biró Barna Béla, Huszár Bözsi, 
Dóra, Lehner Gyula, Bary Márta, Balogh Györj 

Koll'sr Mihály, Karcsay Sin 

pedig a Testnevelési Főiskola növendé-
kei magyar táncokat mutattak be. Ér-
dekes volt a bálnyitó párok összeállí-
tása, tudniillik a nyitó párok mind bál-
elnökök voltak, a leányok pedig sztár-
jai ugyanamiak a bálnak, amelynek el-
nöke az illető táncos volt. Az esztrádon, 
élén a miniszterelnöknével, a Vöröske-
reszt vezetőségének majdnem minden 
dárnája megjelent. Simon Elemérné 
arannyal átszőtt brokát toalettben, Er-
délyi Lorándné fekete bársonyruhában, 
Petry Pálné fekete csipkétoalettben vol-
tak. Az asszonyok közül feltűnést keltett 
fekete csipkeruhában smaragd ékszerek-
kel báró Herzog Andrásné, világoskék 
•szaténruhában dr. Ring Oszkárné, fehér 
oOaletiben Horváth Arpádné, fekete ru-
hában Bubala Györgyné. Gyönyörű volt 

VÖRÖSKERESZT-BALON 
Safcsik György, Rácz Lea, Szalay Ernő, Lent 

Rácz Sáli, Majer István, Bary Judit, Kollerffy 
m Csilla, ifj. Kovács Sándor 

ifjú Ács Mihályné ezüsttel átszőtt zöld 
lamé toalettje. Rupp Gézáné zöld taft-
ruhát, Weígand Ferencné bordó toalet-
tet, Laszgalner Zoltánné fekete ruhát vi-
selt. Nagy feltűnést keltett a volt török 
hadügyminiszter fiatal, szőke leánya 
Beatrix Kemaly, ezüsttel átszőtt lila bro-
kátruhában. A lányok között nagyon 
szép volt Karcsay Simon Csilla rózsa-
színű szaténruhában, des Echerol es-
Kruspér Ilona ugyancsak rózsaszínben, 
Bozó Lili fekete szaténben, Erika Luch-
terband changeane taftban. Heinrich 
Monchi világoskék bársonyban, Balassa 
Anny fekete bársonyban és a két Bary 
nővér Judith és Márta sárga tüllruhá 
ban. 

— Hagyd, hogy én folytassam a far-
sangi krónikát a Hungária Evezős Klub 
idei báljával, amelyet a tradícióhoz hí 
ven újra az Országos Kaszinó sárga ter-
mében tartottak meg. Érdekes különle-
gesség volt, hogy a bál elnökségében 
két fiatal hölgy, Kauser Judit és Bor-
széky Mária is helyet foglalt. A Hun-
gária Evezős Club gárdája, igazán ki-
tett magáért, hogy a bál jól sikerüljön. 
A legsnájdigabb evezősök, a legbájo-
sabb fiatal leányok jelentek meg a bá-
lon. A pálcás urakat, a bajnoki nyolcas 
evezősei helyettesítették, akik evező-
lapátjaikkal állottak sorfalat az érkező 
előkelőségeknek. Hivatalos bálnyitás 
nem volt, nem akartak különbséget tenni 
egyetlen leány között sem. Mikor Soos 
Károly tábornok megadta az engedélyt 
a bál megkezdésére, vagy ötven-hatvan 
pár, csupa kipirult, rózsás arcú, púder 
és rúzsnélküli kislány és atléta termetű 
gavallér állt fel u csárdádhoz, amelyet 

Salacz Tibor, báró Herzog András, gróf Telek y 
fUexa, báró Herzpgné, Dávidházy Ivánná, 
gróf Micziálsky Kázmér a Vöröskereszt-bálon 

(László fotók) 



az » At aim, ennék a Dunán« dallamára 
táncoltak. Meglepően szép volt a bál 
táncrendje, egy szkiffistát ábrázoló érem, 
amely szalagokra fűzve, könyvjelzőnek 
használható 

— No és milyen farsangi horoszkópot 
állítottak fel ezeken az elmúlt nagy bá-
lokon? Ki hova megy legszívesebben a 
bekövetkezendő mulatságok közül? 

— Két nagy bál következik még, ame-
lyek vonzóereje letagadhatatlan. Az egyik 
az Atléta-bál, amelynek legmagasabb véd-
nöke a kormányzó, védnökei és díszel-
nökei pedig olyan politikai és közéleti 
előkelőségek, hogy ha csak öt jelenik 
meg az ötven közül, már fenn vagyunk 
a legmagasabb régiókban. Ugyanez mond-
ható el pontosan az Újságíró-bálról, 
amelyet máris úgy emlegetnek a ben-
fentesek, mint az elmaradt Opera-bált 
pótló társadalmi ünnepséget. Az Atléta-
bálon a szupé elmaradása lesz újítás, 
amelyet állandó büfé helyettesít majd, 
nehogy a tánccal szünetelni kelljen, az 
újságíróknál viszont a táncrend lesz 
egészen speciális: valóságos kis dísz-
album a legnépszerűbb tollforgatók el-
més soraival. Csak az, aki a divatszalo-
nok titkait ismeri, mondhatná meg, mi-
csoda toalett-szenzációk készülnek erre a 
két, bálra, amelyről azok közül, aki csak 
él és számít Pesten, bizonyos, hogy nem 
fog elmaradni egy sem. .. 

— Horoszkóp után jön a beszámoló. 
Méltóztassál folytatni angyalom! 

— Tehát ott folytassuk, ahol a múlt 
héten abbahagytuk. Szóval január 19-én, 
kedden, Moskovits Miklósék városmajor• 
utcai palotájában volt százhúszszemé-
lyes házibál Zsófi leányuk tiszteletére. 

Az estélyen a pénzarisztokrácia színe-
java jelent mey, a mulatság hajnalig 
tartott. Ugyanezen a napon Mayer Ju-
dit tiszteletére adtak szülei hatórai teát. 
Január 22-én Strausz Páléknál ötórai 
teán gyűltek egybe a gavallérok Strausz 
Léna kedvéért, ugyanaznap Mayer 
György zugligeti villájában volt hajnalig 
tartó teaest, amelyen — mint újítás — 
egy sziluett-verseny is szerepelt. Ja-
nuár 23-án Gundelfingen Eleméréknél 
volt hétórai tea, továbbá Mayer Sán-
doréknál a Deák Ferenc utcában egy 
százharmincszemélyes bál, valamint 
százhúszszemélyes házibál Bencze Gyu-
láéknál Klári leányuk tiszteletére. A 
vendéglátó házban pompás vacsora és a 
legjobb hangulat várta a meghívotta-
kat. akik csak a késő hajnali órákban 
szánták el magukat a távozásra. Ja-
nuár 2i-én Kübala Györgyéknél volt 
hétórai tea, Somssich Gyula gróféknál 
kilencórai tea, amelyen a legszebb arisz-
tokratalányok legszebb különítménye je-
lent meg, akiket azután ifj. Wahlkampf 
Henrik egy egészen különleges tánc-
polóverseny rendezésével lepett meg. 
Ugyanezen a napon Wolfner Györgyék-
vél volt búcsúvacsora a Pestről eltávozó 
Darvas Lili tiszteletére. A beszámoló 
nem lenne teljes, ha nem említenénk 
meg, hogy Hertelendy Andorék ugyan-
csak vasárnap — délután háromtól este 
nyolcig — gyerekbált adtak, amelyen a 
háziakon kípül a báró Podmaniezky, 
Arnbró, Vladár, gróf Kinszky, Darányi, 
báró Rudnyánszky, gróf Andrássy stb. 
családok apróságai jelentek meg, akik 
fáradhatatlanul táncoltak és az ötórai 
Dszupéa-nál nyakig ültek tejszínhabban. 

A HUNGÁRIA EVEZŐS EGYLET BALJAN 
Bocskor Dixi, Szentümrey Zsuzsi, Gundal Erzsike, Mikszáth Edit 

(Schäffer foto) 
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A PROTESTÁNS-BÁLON 
Kállay Loiici, Básfrhy Lilla, Máthe Gyöngyi, Cornidea Edith, Szan.t-Ivány Sári, gróf Ambrózy 
Erzsébet, Hofmann Baba, Szalay Eszter, Bartha Babuci.,. Bary Judith, Bary Márta, Kállay Irén 

Es, ugyancsak a héten zajlott le az első 
nagy diplomáciai estély Budapesten, a 
francia követ adta estétől reggelig .. , 
A mulatságok sorát aztán a Duna Sport-
klub nagy estélye zárta le hétfőn, ame-
lyet az amerikai asztali teniszjátékosok 
ittidőzése alkalmából rendezett a klub 
rengeteg részvevővel s a magyar győ-
zelmek révén alaposan indokolt jókedv-
vel. 

— No meg ne zárjuk le a sort, de mi-
után te már megint álig győzöd szusz-
szal, majd inkább én folytatom. Tehát a 
további farsangi menetrend szerint 
Karg György báróéknál volt kedden 
nagy koktélparti, amely este hattól ki-
lencig tartott hivatalosan, természetesen 
némi nem hivatalos meghosszabbítással. 
•Ugyanaznap Siróné Guthy Böskénél 
volt koktél-parti, amelyen hatvan hölgy-
vendég vett részt. Ebből a számból kö-
vetkeztetni lehet a jelenvolt gavallérok 
tömegére is. A keddi nap azzal fejező-
dött be, hogy Herzog András báróék 
Andrássy-úti palotájában volt nagy es-
tély, amelyen számosan jelentek meg az 
arisztokrácia és a diplomáciai kar so-
raiból. 

— Álljunk meg egy pillanatra! Mi-
lyen várható eljegyzés tündöklik a lát-
határont 

— Dr. Wittman Ernő leányát Klárát, 
eljegyezte dr. Pöschl Ferenc orvos, 
Pöschl Imre műegyetemi tanár fia. 

— Küszöbön áll az az eljegyzés is, 
amely végre igába kényszeríti a nép-
szerű és ágról-ágra szálldogáló, közis-
mert ügyvédet, aki mint arisztokrata 
jogtanácsos onnan nősül, ahova tanács-
csal szolgál. Végül — hogy már a kis-
babák világából is szolgáljunk személyi 
hírekkel — Székely Imrééknek kislá-
nyuk született, aki három kiló hetven 
deka földi súllyal kezdte meg bizonnyal 
mindvégig derűs életét s akit a hét 
csütörtökjén kereszteltek Éva névre, 
majd a keresztelői vendégek ebédhez ül-
tek Székely Imréék vadászutcai ottho-
nában. Ezzel aztán be is fejeződheUiék 
a heti krónika, ha... 

— Ha? 
— Ha nem kellene még beszámolni 

arról, hogy Vargha Imre, a legfőbb ál-
lami számszék elnöke fényes estélyt 
adott a Számszék termeiben. Hivatalo-
sak voltak a Számszék főtisztviselői és 
a fogalmazási kar feleségeikkel, to-
vábbá Schandl Károly és felesége, Te-
mesváry Imre és felesége, Kóródi Ka-
tona János és felesége, Krüger Aladár 
és felesége. Zsindely Ferenc, Thegze 
Gerber Ferenc és felesége, Petrilla Ala-
dár és felesége és igen sokan. 

— Kis híreink még, hogy Schandl 
Károlyék vacsorát adtak, melyen jelen-
voltak: Barla-Szabó József és felesége, 
gróf Esterházy Kázmér, Kóródi Ka-
tona János és felesége, Héjj Imre és 
felesége, Cziegler Gézáné, Csernus 
László és felesége, Friedl István, ErÖdi-
Harrach Tihamérné, Tölgyes István és 
felesége. 

— Mi újság a hó birodalmában? 
— Kékesen üdülnek Sen Ottó MÁV 

elnök a nővérével, báró Szurmay Sán-
dor, báró Bornemissza Lipót, At her son 

Szent-Ivány Sári, gróf Ambrózy György, gróf 
Ambrózy Erzsébet és Konkoly-Thege Balázs 

a Protestáns-bálon 
* (Schaffer fotók) 



amerikai követ-helyettes két gyermeké-
vel, Borsay földbirtokos, Ghiczy Jenőné 
berlini követ-helyettes felesége. A remek 
téli sporthelyen Szepes bajnok személye-
sen tartja a síkurzust. Ott vannak még 
Kenéz Béla v. kereskedelmi miniszter, 
gróf Zichy Aladár, Halpert Lili és Biró 
Lili, bátori Hüttner János, Darányi 
Gyula orvoskari dékán, a miniszterelnök 
öccse. Dr. Teleszky János. Remek az 
idő és sok a hó, 

— És hol sok a napf 
— San Remoban, ahol Domony Mó-

ricék, Bársony Oszkárék, Tormay Géza 
a legfrissebb magyar vendégek. 

— No most még valami derűs édessé-
get búcsúzóul! 

— Szívesen. Nagyon érdekes kis zűr-
zavar támadt egy fiatal párnál, akiket 
már nagyon régen egymásnak szánt 

Mendel Hanna St. Moritzban. magyar kosz-
tümjével a jelmezbálon első díjat nyert 

(Foto Blau, St. Moritz) 

kélységetU A kocsi vágtatott a tör-
vényszékre, ott a férj kiugrott, apró-
pénzt kapott elő s türelmetlenül kér-
dezte: »Mennyi jár?« Mire a sofőr vá-
ratlanul azt felelïe: »Huszonhárom hu-
szonöt.'« — »Hogy-hogy?« — támolygott 
a férj — »hát merre jártak?« — »'A 
nagyságos asszonnyal Budán« — vála-
szolta ff sofőr — y>aztán egy úr szállt 
be és kimentünk Budakeszire, meg visz-
sza.« A váratlan, sőt frappáns fordulat 
azt hiszem, angyalom, előtted is bőven 
indokolja, az említett zűrzavart a fiatal 
ügyvéd és felesége életberendezésében, 
amelyről most sokat beszélnek Pesten, 
ügyvédi, sőt válóperes-ügyvédi körökben 
legfőképp, — adieu! 

VázsónVi Jánosné és kisfia Vilmos Tamás 
(Veres foto) 

mindenki, de akik hivatalosan csak nem-
rég jegyezték el egynwst és nemrég kel-
tek egybe. A fiatal férj-ügyvéd az egyik 
délelőtt olyan hosszán tárgyált egyik 
ügyfelével, hogy már majdnem elkésés 
fenyegette a törvényszékről. Összekap-
kodta ! iratait, lerohant az utcára s épp 
füttyenteni akart a sarkon álló taxik 
egyikének, mikor taxi torpant meg <a 
ház előtt s abból a felesége ugrott ki. 
»Jaj, de jó, hogy jön!« — mondta lel 
kendetvé a. férj s már be is ugrott a 
taxibá s onnan kiáltotta ki a retiküljé-
ben kotórászó asszonynak, aki nyilván 
ki akarta fizetni a sofőrt, hogy »hagyja 
angyalom, majd én elintézem ezt a cse-
Csorba Klfcra és Molnár Károly a Szepesi-bálon 

(Kredatus foto) 



Ping-pong rapszódia 
írta: PATAKY KÁROLY 

Helyszíni közvetítést adunk a ma-
gyar és amerikai pin-pongozókról, 
az asztali teniszezőkről, akik két 
napon keresztül mérkőztek a Pesti 
Lloyd Társulat nagytermében. A 
meccset Magyarország asztali teni-
szező csapata nyerte meg és mi-
után ez a jövő héten a Bécs mel-
letti Badenben kezdődő világbajnoki 
verseny főpróbája volt, mindenki 
örömmel állapította meg, hogy a 
magyar ping-pongozók újból visz-
szanyerhetik az asztali teniszezés 
világhegemóniáját. 

Tavaly 
be a nagy ping-pong 
katasztrófa: Magyarország, 
évről-évre letarolta a világbajnoki 
küzdelmeket és diadalmenetben hor-
dozta köriül a győztes kaucsuklab-
dát, a Moldva-partján egyetlen egy 
világbajnokságot sem tudott szerez-
ni. Lemaradtunk az egyesben, a pá-
rosban és a női versenyeken egy- '•< 
aránt. Tíz évig tartó ping-ponghe-
gemónia szűnt meg. Azelőtt Lon-
donban, Párisban és a tengeren túl 
Barna és társai sportszerű zsonglői'i 

mutatványaikkal cso-
dálatba ejtették a vilá-
got. Aztán jött Prága 
a kudarccal és most itt 
az alkalom a Bécs mel-
leti Badenben a csorba 
kiköszörülésére. 

* 
Az előnyomulás már 

jól sikerült: megvertük 
Amerikát és a küzde-
lem fényénél kicsillant 
a magyar asztaliteni-
szezők briliáns formá-
ja. Az előjelek azt mu-
tatják, hogy magyarok 
és amerikaiak közt lesz a 
legnagyobb csata a vi-
lágbajnoki számokért, 
de erőteljesen léphetnek 
közbe a csehszlovákok, 
németek és az osztrá-
kok is. Hírek terjedtek 
el az angol ping-pong 
nagy megerősödéséről. 

Az amerikai asztali-
teniszező társaság kö-
zéppontja Ruth Aurons 
kisasszony. Bozontos 
szőke haja, csillogóan 
kék a szeme. Erősen 
festi a szempilláit, ar-
cát és az ajkát is. Nem 
akar sápadtnak látszani 

V két sztár: Purves és Aarons 
kisasszonyok 

(Pálházy fotók) 



Newyork ós Budapest ping-pong szépe a magyar asztali tenisz kapitánnyal; 
Aarons, Wilcsek Andor, Feranczy Ida 

(Pálházy fotók) 
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Sárosi György dr. Mac Clure ütőit vizsgálja 

Ruth Aarons kisasszony egyik-
másik jelenetben Bársony Rózsihoz 
hasonlított, azonkívül nála is 3:1 a 
szerelem javára, mert a bennfentesek 
úgy tudják, hogy a világbajnokság 
után a newyorki kikötőben várja a 
— vőlegénye* 

a reflektorok fényében. Es Rutlh 
Aarons kisasszonyt azért is ked-
velik annyira, mert egyáltalán 
nem mondható rútnak. Két jogcíme 
van, hogy nagy udvar vegye őt kö-
rül: az egyik, hogy szép, a másik: 
tavaly megnyerte a világbajnok-
ságot. A magyar hölgyek szépség-
ben még felvehetnék vele a ver-
senyt, de tudásban egyelőre háttér-
ben maradnak. Ferenczy Ida a »jég-
csap kisasszony« indiszpozícióval 
küzdött, Gál Magda pedig olyan 
komoly volt, mint egy egyetemi 
tanár. A legtöbben Király Babában 
látnak fantáziát, aki azon'ban nem 
indulhatott ezen a versenyen, de re-
mélik, hogy majd Badentoen ott 
lesz. 

* 



Ai amerikai asztali tenisz expedíció Clnatter 
kapitánnyal az élen 

Az amerikai férfigárdábam C'ture 
volt a hősszerelmes, amolyan Jávor 
Pál-féle típus. Schiffre Peti Sán-

^ dor-féle szerepek illenének. Mur úti 
§H% Lili Barnáról azt mondotta, hogy ő 

volt a ping-pong-est koffeinje, az az 
idegizgató jelenség, aki először cso-
dálatos trükkjeivel elkápráztatja a 

I közönséget, aztán a küzdelem hevé-
jben a végsőkig feszíti az idegeket. 
Szabados professzoros kopasz feje 

lúgy csillogott, mint a kaucsuk-
|labda. Apropo, kaucsuklabda. Szö-
gyén Tibor a Duna Sport Club társ-

ielnöke mondotta: »Tudják, miért 
fping-pong az asztali tenisz? Mert 
zenél a kaucsuklabda. Beszél. Mi-

I kor odaütődik az asztalhoz, azt 
mondja: ping, mikor visszavágják, 
búsan szól: pong«. 

Viszont a Duna Sport Clubban, 
amely az estét rendezte,örömmel álla-
pították meg, hogy a ping-pong nem 
pang. Es ez elsősorban Wilcsek An-
dornak, a ping-pong kapitánynak 
köszönhető. Azt mondják róla, hogy 
még álmában is fülében duruzsol a 
kaucsuk labda, hogy p i n g . . . pong... 

Az asztali tenisz díszes közönség 
előtt újból »polgárjogot« nyert. 
Geist Gáspár dr., a szövetség il-
lusztris elnöke mondotta a magyar 
teniszezőkhöz intézett buzdító szóza-
tában: »egyedül rajtuk múlik, hogy 
meg tudják-e hódítani ismét a vilá-
rot.« 

Muráti Lili gratulál Aarons kisasszonynak 
(Pálháxy fotók) 



Molnár Sándor: Tél a Mura mentém 

Váry István: Tél a Svábhegyen 

Az időjárás végre (megkönyörült amia-
tőr-íotogr,apusainkon, olyan havat kül-
dött, hogy a budai hegyek Alpeseknek 
képzelik magukat. Ilyenformán a be-
küldött anyag is rögtön felfrissült, a 
tél ólmos színeit friss, üdítő fehérség 
váltogatja. Az e heti győztes Váry Ist-
ván »Tél a Svábhegyen« című felvételé-
vel. ö kapta a Színházi Élet Boltjába 
szóló 10 pengős vásárlási utalványt. A 
többiek díszoklevelet nyertek. 

Szép az élet pályázatunkkal párhuza-
mosan folyik a Svábhegy és Jiámosíhegy 
téli életéről szóló másik pályázat, amely-
nek döaitését körülbelül hat hét múlva 
közöljük. 

Scheibar Lia: Zajlik a Duna 

Siklós Pál; A Svábhegy déli oldalán 

-- V : ' 'S. 

Dorogby György: A nagyjégen 



(Si Jfábia> Jliymjwniifaxja, 
$*it M 

Üjcsorbató, 1935 november. 
A világ komponistái közül Móry János 

sorsát vitte legmagasabbra az Isten... 
Ezerhiáromszázhuszonhat méterrel a 

tenger színe felett komponál. 
Az ősöik miniatűrjei lógnak a falán 

annak a szalónnak, amelyben egy régi 
Ehribar-zongora áll, köröskörül széles 
és magas ablakok és ezekből a világ leg-
szebb panorámája nyílik. Előttünk 
terülnek el a Szepesség városai és mö-
göttünk örökhó fedi a Magas Tátra ég-
benyúló csúcsait. Napsütéses reggelen 
szabad szemmel látjuk a zergéket, 
amint a Fátyol-vízesés körül a lié alól 
kaparják ki sovány eledelüket. Ebben 
az álomvilágban komponál tizenkét esz-
tendő óta a Tátra muzsikusa: Móry Já-
nos . . . 

Ott ül a zongorája mellett akkor is, 
amikor meglátogatom őt. Eljátssza leg-
újabb operettjének azt a slágerét, 
amely úgy kezdődik, hogy 
Fahr mit mir ins Land, wo der Tokajer 

wächst 
Und der Zigeuner spielt... 

Berliniben, .Prágában, Hamburgban 
vólt átütő nagy sikere az elmúlt évben. 

Megkérem, meséljen n«kem valamit a 
muzsikájáról és magáról. 

— Harmincesztendős voltam, amikor 
az első munkám megjelent. Ezerkilenc-
szíázhu szon ke t tőben. Ralbindranath Ta-

gore költeményeit zenésítettem meg, 
majd színre került »Fehér galamb* című 
operettem, amelynek meséjét és meló-
diáit a iKeletről hoztam magamimal. 
Utána a »Téli rege«, majd a » Púpos 
Péter« arattak sikert, négy évvel ezelőtt 
már Berlinben szerepeltem, ahol a 
Sohiller-Theater mutatta be »La Valiere« 
címmel azt az operettemet, amelyet XV. 
Lajos barátnőjének regényes életéről 
írtam. Tavaly »özvegy \Jcisa8szony« oimű 
operettemmel egyszerre mutatták be 
Hamburgban a Thalia Theater és Prá-
gában az Űj Színház. 

Egy operettemet, a Seekadettet a 
Crescendo-Verlag vásárolta írneg, új 
operettemmel moat készültem el és en-
nek német címe: »Meine Tochter soll 
heiraten«. Modern miliőben játszik ez 
a dara-b, én, írtam a szövegét is; egy mo-
dern leányról van benne szó, .akiinek 
szeszélyes élete sok gondot okoz a szü-
lőknek. 

— Ezeken az operetteken kívül van 
azután egész csomó zeneművem. Zenés 
legendákban dolgoztam fel bárom fü-
zetben azokat a meséket, amelyek itt él-
nek az égbenyúló tátrai csúcsok alján. 
Formába és dalba öntöttem a Lőcsei fe-
hér asszony legendáját, a Szepesi vár 
meséjét, a iKarbun'fculus-toromy mondá-
ját és sok más legenda mellett azokat 
is, amelyek a szepesi bányák tündérei-
ről és manóiról szólnák. Hangjátékot korn-
panáltam a lőcsei templom fáiból fara-
gott Madonnájáról és annak tragikus 
életű mesteréről, a nürnbergi Veit 
Stossról. Ezekben a legendákban benn» 
él a Tátra népének csodálatos lelke és 
a Tátra levegőjét vittem bele a szim-
fóniáimba is, azután a pásztortámcokba, 
amiket a hegyek között fából összerótt 
házak udvarán táncolnak évszázadok óta. 

. . . A szomszéd szobában a másfél-
éves Andrea tipeg és a háromhetes Lí-
via a bölcsőiben várja az anyját: Szaüz-
máry Magdát, aki három éven át ünne-
pelt művésznője volt a prágai német 
operának és nagy sikerei után cserélte 
fel a színpadot a ÍMóry Jiános kastély-
nak is beillő villájával, 

A hegyet, amelyen a fcotelák mellett 
ez a villa épült, Monte Mórynak hívják 
és ez a hegy vízválasztó a Fekete ten-
ger és Keleti tenger között. Itt siet 
előttem sziklák kőzött és 'keskeny med-
rében a Fehér-Vág, amely folyóvá szé-
lesülve rakoncátlanul megy a Dunán át 
a Fekete tenger felé. Itt csillog a 
Pojprád, amelyik a Visztulán át a Ke-
leti tengerbe ömlik. A Monte Móry fel-
hőket csókoló büszke csúcsok aljén, 
cirbolyafenyővel borítva ós folyókká 
szélesülő patakokat szülve, a vizek vi-
lágát választja ketté és ennek a hegy-
nek az oldalán, öreg Ehrbar-zongorája 
mellett álmodik muzsikát a Tátra kom-
ponistája: Móry János... 

Móry Jáno» és felesége 



A Teli tárlat 
Irta: BAJOR GIZI 

Kedves főszerkesztő úr, maga tudja, hogy én nem érteik képekhez és 
szobrokhoz úgy, hogy egy nagyképű kritikát írjak. En talán azt sem 
tudom, hogy melyik a jó kép és melyik al rossz, melyik evez a konzer-
vatív vizeken, s melyük vág új csapást a művészet és élet isűrű bozót-
ja,ba. Azt sem mondhatom, hogy ez vagy az az irány, ez vagy az a mes-
ter a kizárólagos kedvencem. En szeretem a szép képeket és szobrokat, 
én szeretem a művészeket, akik szenvednek és lelkesednek, hogy kifejez-
hessék mindazt a szépet, ami lelkükben él s amit szeretnének elérni. Ezért 
hálás vagyok és -boldog, ha egy-két órán át képek és szobrok között sétál-
hatok, — mint most a Téli tárlaton — ha elmerülhetek a színek és vona-
lak harmóniáiba. Sokszor nem kérdem, hogy megfelel-e a kép a kor-
szellem és haladás1 s főleg a mostani divat törvényeinek, vagy jobban 
mondva dogmáinak. Elnézegetek egy szép tájat, egy kifejező arcot, egy 
bájos jelenetet, kiválasztva az élet sok kevésbé bájos (mutatványai közül. 
Elragadnak a virágok, gyümölcsök, szép szövetek színei, a művészi tem-
peramentum erőteljes megnyilvánulásai. Látom a sokszor kevésbé sikerült 
munkák mögött (is a művészeket, akik a szépnek, bizony, vérző és elkár-
hozott szolgái, de látom az igazi művészeket is, kiknek ujjai hegyéből, 
mint valami láng csap ki a tehetség formáló, teremtő csodája. Együtt 
látom az embert, az impresszióit, azi elképzeléseit s a kész alkotást s gyö-
nyörködöm íbenne. Boldoggá tesz már a művészi törekvés is, már maga 
a szándék és annak gesztusa lis meghat. így látom én a dolgokat s (bizo-
nyára megérti, hogy a kritikám is csak egy lírai osapongás. Ezért tiszta 
öröm nekem a képek nézése, mert nem tartozom senkinek számot adni 
az élvezetről — még saját magamnak sem. 

KOMAROMI-KACZ ENDRE: Dilemma DOMIAN ÁRPÁD: Mult és jövő 
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Stljijgífef;. 

Müvész-otthon 
Műkincsek gazdag gyűj-

teménye >éfi mégsem mu-
zeális hatású, hanem szép, 
meleig otthon, báré Hat-
vany Ferencék Hunyadi 
János-úti háza. A lépcső-
házból a nagy szaíónba 
érünk, de amíg ezt az 
utat megtettük, annyi szé-
pet láttunk, hogy egyik 
ámulatból a másikba 
esünk. Hogy a többi szo-
bában felhalmozott, szebb-
nél szebb dolgokat friss 
szemmel nézhessük, jól 
esik a szalón előtti nagy 
erkélyről pillantást vetni 
a ház előtt elteriüilő gyö-
nyörű, terrasszírozott kert-
re és bárok kerti pavil-
lonra. Két szerencsés té-
nyező fogott össze ennek 
a lakásnak berendezésénél: 
egy rendikívüli íz'Jéssel 
megáldott asszony és egy 
tetőtől talpig művész tu-
dása. 

Nappali szobarészlet. A falon 
XVII-ik század elejéről való 
flamand taplsszéria. Az állvá-

nyon Szlnyei Merso kép 

Dohányzó 
Középen: Paái László festmény, jobbra: Courbet fej. alatta 
Plssaro táj, mellette a jobboldali falon: Chasserlan festmény. 
Balra: Gericault, alatta Delacroix festmény. A baloldali fa-

lon rendkívül' ritka Ispahan szőnyeg 

A lépcsőház főfalán Alessandro Loág] 
Grimani dogét ábrázoló festményei 

(Seidner| 

A nagyszalon falán Corot női 
tanulmányfeje 



A. fogadószoba 

A női szoba alkovjában dobogón il l a nagy heverő 

tfl modern 
lakás 

Szegények vagyunk, ta-
karékoskodnunk kell, nem 
engedhetünk meg magunk-
nak nagy terhet jelentő 
nagy lakásokat. Ezért 
született meg a modern 
lakás, a praktikus kombi-
nált szoba. Nézzük, ho-
gyan fest egy modern, há-
romszobás, hallos lakás. 

Kezdjük az előszobával. 
A hiányzó gardrob-szobát 
itt találjuk meg, egy 
mennyezetig érő, több 
részből álló szekrény és 
egy szennyespad formájá-
ban. A pad kitűnő szolgá-
latot tesz mint ülőalkal-
matosság. A hall követke-
zik, melyet ebédlőnek hasz-
nálunk. Van tíz személyre 
kihúzható asztalunk, ikét-
két egymásba tólható zsúr-
jusztalunk és a büffé. A 
fogadószoba egyik sarkát 
sarokpad, beépített és vilá-
gítható virágállvány teszi 
hangulatossá. Két fal 
szekrénnyel van beépítve. 
A polcokon könyvek, de 
van itt világítható bár-
szekrény, kisebb és na-
gyobb csukott szekrény 
cigarettának, kártyának 
és a próziai házi fehérne-
műnek. M.indenütt kényel-
mes ülő alkalmatosságok, 
kis, kerek üvegasztal, jól 
megfogható nagy kariká-
val, amely így hol itt, hol 
ott teljesít jó szolgálatot. 

A férfi birodalma kö-
vetkezik. Nagy íróasztal, 
sok polccal, fiókkal. Itt 
van a rádió és gramo-
fon. A szekrény ügyes be-
osztású, mindennek meg 
van a helye. Az ágy min-
dig meg van vetve, csak 
le kell venni a párnákat, 
g visszacsapni az ágy fe-
delét. 

A női szoba a lakás leg-
hangulatosaibb része. A fe-
hér jávorfa-bútor fekete 
és bordóra pácolt részei-
vel, a bordó plüssbevonat-
tal és angol vászonfüggö-
nyökkel, finom és apart 
benyomást kelt. Az alkóv-
ban dobogón áll a nagy 
heverő, sok-sok színes pár-
nájával. Van jó nagy, ike-
rek, körül megvilágítható 
tükrünk, tolható varróasz-
fcalunk, sohasem kell ke-
resgélnünk az ollót vagy 
gyűszüt, itt minden együtt 
van, s bárhová odalhúzhat-
juk magunkhoz. 

A női szoba 
(Seidner Zoltán fotók) 



^ * 3 y k l á m e n és más 
bálás szobanövények 

l/itápas s z t y ottUou 
A ház asszonya mindig új lehetősége-

ket keres, hogy az általa szeretettel 
ápolt néma élettársait, a szóbanövé-
nyeket a lakásában úgy helyezhesse el, 
hogy elegendő világosságihoz, levegőhöz 
és meleghez jussanak. 

A fényhiány, a száraz levegő s a túl 
nagy meleg egyaránt árt a szobanövé-
nyeknek. 

A helytelen öntözésből saármazi'k a 
legtöbb baj, ökörül merül fel a legtöbb 
kérdés, hogyan öntözzünk? Minél szá-
razabb és melegeibb a levegő, annál több 
nedvességre van a növényeknek szük-
ségük. Állott, legalább a szoba hőmér-
sékletének megfelelő vízzel öntözzünk 
ésipedig mindig alaposan, hogy a cserép 
egész földmennyisége átnedvesedjen, a 
felesleges víz pedig kiszivárogjon 
az edény fenekén. Ha a cse 
rép alatt lévő tányér -
kából a víz né-
hány órán \ W 
belül \ \\ 

m l 

Virágos szobasarok Madon-
nával 

és az egyéni ügyesség a 
döntő. Gazdag és szegény 
egyaránt örömét lelheti a 
virágban. Szeresd a virá-
got! Van igazság ebben a 
mondásban, ós abban is, 
hogy aki a virágot szereti, 
Í;OSSZ ember nem lehet, 
f / , Varga László 

nem szívódik fel, ez an-
nak a jele, hogy a növény 
elég vizet kapott. A feles-
leges vizet öntsüfc ki. 

A növényeket trágyázni 
csak a fejlődés időszaká-
ban, tavasszal ós nyáron 
kell. A virágkedvelés a 
legnemesebb emberi öröm, 
a virágok ápolásában nein 
a pénz, hanem az oda- ' 
adó gondosság, kitar-
tás, a hozzáértés, a sze-
retettel párosult érzék 

Kaktuszok és pozsgás növé 
nyok 



À praktikum ruha- ét fehérnemttazekrény 

néz. Ha átlátszó címlapját egy gomb-
nyomással kivilágítjuk, a sötétben, a 
mennyezetre vetítve mutatja az időt. 
Nagy öröm és boldogság az olyan em-
bernek, aki a testi kényelmet mindenek 
fölé helyezi. Meg sem kell fordulnunk 
az ágyban, csak a kisujjunkkal nyo-
munk meg egy gombot és a mennye-
zetre nézve rögtön tudjuk, hányat ütött 
az órai 

* 
Nem következetlenség, hogy ezen a 

Két ábrát mutatunk be: mind; a kettő 
ugyanazt az ágyat ábrázolja, az egyik 
szemben, a másilk felülnézetben. Ezen 
a kreáción az ízlés és a gyakorlatiasság 
minden elve érvényesül, egymagában 
fölér egy egész hálószobával. Nézzük 
meg jól: jobbra könyvespolc, villamos 
cigarettagyujtó, hamutartó, rádió és két 
óra. Az egyiknek a számlapja függő-
leges helyzetű, olyan, mint minden más, 
normális időmutató szerkezet. Az igazi 
szenzáció a másik óra, amelynek szám-
lapja vízszintesen fekszik és a plafonra Modern Agy 

helyen férfiszekróny belsejét mutatjuk 
be. De olyan ügyes a beosztása, hogy 
kár volna férfimonopóliumnak meg-
hagyni. Rámoljuk ki és női gardrób 
számára épp olyan kitűnőnek fog bizo-
nyulni. Éppen csak hogy a ruhák szá-
mára magasságban több helyet kell 
számítani, ami igen egyszerű, mert 
férfiszekrényben a férfifingek igen sok 
helyet foglalnak el, tehát a ruhák fö-
lötti, fehérneműnek szánt részt könnyű 
lesz nélkülözni. Külön felhívjuk figyel-
müket a szekrény aljában egymás fölé 
ferdén elhelyezett két rúdra, ami a ci-

Agydivany 
(Seidnar fotók) 
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Könyvespolccá képzett üvegajtó 

pöknek két sorban amfiteátrális módon 
biztosít helyet. Ez a ruhaszekrény egy 
férfiszoba kombinált szekrényének egy 
része, amely az ággyal együtt »Modern 
lakás« címen mai rovatunkban szereplő 
kedves, három szoba, hallos lakásnak a 
férfi hálószobájában van. 

* 
A nyitott ágyat ábrázoló képihez kü-

lönösebb magyarázatot hozzáfűzni feles-
leges. A kép világosan megmutatja 
szerkezetét és praktikus elgondolását. 
Előnye, ihogy az ágy teljesen meg van 
ágyazva, csak ki kell nyitni és becsukni 
a fényezett diófakeretben levő szalma-
fonatú tetőt. 

* 
Modem lakásokban nagyon sok helyet 

foglalnak ej a nagy Üvegajtók. Ügye-
sen kihasználhatjuk őket, ha az ajtó 
színéhez illő puhafa polcokat helyezünk 
el az ajtókeretbe, csak egy tapétaajtó-
nak megfelelő nagyságú nyílást hagyva 
átjárónak. Könyvespolc, vitrin, ezüst és 
porcellán számára nagyon ajánljuk ezt 
a megoldást. 

* 
Julianna hollandi trónörökösnő Ams-

terdam melletti kastélyában szorgalma-
san dolgoznak a mesteremberek. A kas-
télynak, melyet a fiatalasszony nagy-
anyjától örökölt, igen egyszerű és sze-
rény egyemeletes szárnya lesz a fiatal 
pár rezidenciája. Az ablakok a ház előtt 
elterülj szép tóra néznek. Külön terra-
szokat és balkonokat építenek és képez-
nek ki a háznak ezen a frontján. Ten-
niszpálya és egy motoros jaciht teszik 
teljessé a trónörökösnő új családi ott-
honának örömeit. Nappali szoba, — 

könyvtár-dolgozószoba és 
egy újonnan berendezendő 
ebédlő foglalják el a kas-
tély földszintjét. Az ebéd-
lő a Curacao nyugatindiai 
hollandi gyarmat nász-

áL ajándéka. A könyvtárban 
levő székek pedig Leyden 
város ajándéka. Julianna 
trónörökösnő maga beszél-
te meg a tervezővel a be-
rendezés egyes darabjait. 
A székekre nézve az az 
óhajtása volt, hogy a kar-
fák mentől szélesebbek le-
gyenek, mert férje nagyon 
szeret a székek karfájára 
ülni. Rotterdam asszonyai 
gyönyörű szőnyeggel ör-
vendeztették meg Julianna 
trónörökösnőt. Ennek az 
ajándéknak külön értéket 

és kedvességet ad az, hogy minden asz-
szony egy-egy csomót kötött rajta. Az 
udvartartástól egy rendkívül értékes, 
16. századbeli nagy reruaisszance, (hol-
landus faragott szekrényt kapott Ju-
lianna. A kertész-ezövetség nászaján-
déka az volt, hogy a kastély előtt elte-
rülő óriási kiterjedésű pázsitot és vi-
rágágyakat telesteli ültette a legrit-
kább és legértékesebb tulipánhagymák-
tól 



Uj irányok, új építési stílusok 
döntik halomra az elmúlt évszáza-
dok építési irányait. Legalább lát-
szatra ma így van ez. 

Egyszerűség a tervezésben, semmi 
cicoma a kivitelben, új anyagok, a 
ami a legfontosabb: új szerkeze-
tek, új alaprajzok születnek a régi, 
akadémikusnak mondott alaprajzi 
megoldások helyett: »minél na-
gyobb hatást, minél kevesebb esz-
közzel«. S miután ma az igények 
szabják és szlüMk az új alaprajzra 
fektetett épületszerkezeteket, termé-
szetes, hogy az új épületek magu-
kon viselik a mai jelszót: lemondás 
a reprezentációról, a sok pénzbe ke-
rülő fölösleges díszekről, hogy he-
lyet adjon az új építési iránynak: 
az ésszerűségnek! 

Itt most bemutatjuk mindazokat 
az építészeti érdekességeket, ame-
lyek a legutóbbi esztendőkben szü-
lettek, amelyekből a laikus is köny-
nyen láthatja, hogy a mai építész és 
A cinquecento építésze is, egyazon 
forrásból merítettek: «a sima, cico-
mázatlan épületet követelő alaprajz-
ból, a lapostetejű épület minél álta-
lánosabbá való tételéből, s a háború-
előtti idők fölösleges pazarlása he-
lyébe — a kedves, meghitt otthont, 
a régóhajtott nyugodt polgári la-
kást valósítják meg. 

Sok világosságot, mentől több de-
rűt, fényt a lakásba, amely ne le-
gyen többé kőrengetegeklbe zárt cel-
lák tömege, de legyen teljes felsza-
badulás, az egyén képére, ízlésére, 
viszonyaira szabott, levegődús terű-

77? l e t 

A modern alaprajz az újabb épí-
tési tervezésekben nagy változásokon 
megy keresztül, mert építészeink a 
lakás célját felismerték és tanul-
mány tárgyává tették. Mellőzve a 
stílustörekvésekkel épült házaknál 
alkalmazott szigorúságot, amelyet 
az úgynevezett akadémikus alaprajz 
megkíván, a modern épületeknél a 
funkció szolgálatára szabaddá vált 
az alaprajz és eltűnt a merev szim-
metria. Ehhez segítségül jött a vas-
beton, amely lehetővé tett sok min-
denféle praktikus megoldást, mint 
a nagy, kiugró erkélyeik, tetőterra-
szok alkalmazását, melyek hivatva 
vannak a szabad mozgásnak több 
teret adni. Az így felszabadult alap-
rajz már nem tűri a zeg-zugos tető-
ket és huszáros vágással elintézte 
a lapos tetők alkalmazásának létjo-
gosultságát, amelyek a mi klímánk-
nál is általánossá és közkedveltekké 
tették az ilyen tetőmegoldásokat. 

Bizonyos frisseség jellemzi a mai 
építkezési stílust, főjellemvonása az 
egyszerűség, a nagy ablakok alkal-
mazása a fény és levegő bebocsátá-
sára és a mi hegyvidékünk szemlá-
tomást szépül a friss, nyugodt-
vonalú, finoman megkonstruált és 
ügyesen kivitelezett házak töme-
geivel. 

Azzal a ténnyel, hogy építészeink 
lemondtak a reprezentációról, a mo-
dern építési irányzat beláthatatlan 
perspektívát nyújtott arra nézve is, 
hogy ez az építési stílus — állandó 
és hosszú ideig tartó lesz — ha nem 
is örökéletű! De mi is tart örök 
i d ő k i g ? . . . Dr. RfiTI GYULA 

A modern ípítts: lemondás a wm\m\ 
V á g ó Jóa^JH »FAJ'UIU HunRnricuiu« 



Emeleti Földszinti alaprajz 

la kilátás felöli része. A felső terra« korlátja üvegből vi 
bogy a kilátást ne zavarja 

(Vajda .JM^ 

A modern építészet nemcsak artisztikus hatásokra törekszik, hanem a 
tér gazdaságos kihasználása mellett minden előnyt kihasznál, amit a fel-
szabadult formák engedélyeznek. Ebből a szempontból rendkívül érdekes ez 
a kerek villa a Gellérthegy oldalán. Ablakaiból és terraszairól az egész 
horizont panorámája élvezíhető, időjárási szempontból pedig bármely év- és 
napszakban megtalálja a bentlakó a legkellemesebb és legegészségesebb 
helyet. Kis területen jobb beosztású lakás alig képzelhető. A kerek villát 
Vajda PáJ tervezte. 



Két 
modern építész 
A háború előtt nálunk 

is felbukkant az építé-
szetben a modern törekvés, 
mint a külföldön, amely 
aztán folytatódott a há-
ború utáni években is, — 
de higgadtabb szellemben. 

Az itt közölt két villa 
a magyar építészi világ 
két robusztus egyéniségé-
nek alkotása. Egyszerű, ci-
kornyátlan eszközökkel kél 
életre kezük alatt a holt 
anyag. 

Az egyik: Pogány Móric 
műépítész, akit méltán ne-
veznek az építészet drá-
mai erejű reprezentánsá-
nak, mert erős kézzel, szé-
les vonalakkal, tömör nyel-
vezetével kicsi alkotá-
sokban is az örök érvé-
nyűre törekszik, ő sem a 
mának tervez, mint 
Málnai Béla kiváló mű-
építészünk, aki éppen az 
előbbinek az ellenkezője, 
— lírikusa ennek a hatal -
mas építészeti gárdának, 
amely nem szégyel vissza-
pillantani a velencei stí-
lus századokat álló nemes 
törekvéseire sem. 

Vonalvezetését szigorú-
ság és nyugodtság jel-
lemzi, munkája szuggesz-
tív, színes és hangulatos. 

Bgy érdekes villa az Afo 
nya-utcában. Tervezte: 

POGÁNY MÓRIC 

MÁLNAI BÉLA terve 
«zarint készült villa az 

Orlo utcában 
(Foto Erdélyi) 



Villa, amely a nap és 
l»vegö jegyében épült. A 
tetőterrasz 6« az erkély 
szokalanul nagy nyllá»« 

Meglepően kedves for-
májú erkély egy bérhá-
1®n. ugyanceak a leve-
gűMég jegyében. Tervez-

te: KÖSA ZOLTÁN 



HORTHY MIKLÓS-ŰT 60. SZ. 
HETEMELETES BÉRPALOTA ES 
S A N G H A I BAR KÁVÉHÁZ 
Tervezte: BELLONI NÁNDOR épí-

I tőmester, VIII., Rákóczi-út 17. Ke-
w rámiákat teírvezte és készítette: BEL-
I LONINE CSER JOLÁN iparművész 

A Sanghai-bárban beépített 
kerámiák nagy méretük és 
művészi tökéletességükkel a 
legkényesebb izlést is kielégí-
tik. Cser Jolán neve eddig is 
jócsengésü volt, mert soroza-
tos kiállításai is azt bizonyí-
tották, bogy tőle még sok ér-
dekes alkotást várhatunk ós 
agy egészem új irányt fog 
szabni a magyar kerámia mű-
vészetében. 

Eredeti kínai fekete tükrö-
ket készítette Deutsch Mór és 
Jenő üveggyáros. Vízvezeték 
és berendezési tárgyakat ké-
szítette Földes Péter. Portál 
és kirakatokat készítette Már-
kus Lajos vasszerkezeti gyára. 
Asztalosmunkákat és a beren-
dezést Csáthy Lajos asztalos-
mester. Festő- és mázolómun-
kákat készítette Halbleib Imre. 
Mükőmunkákat készítették 
Mottl és Serény szobrászok. 
Különleges szellőző- és fűtési 
berendezést készítette Horo-
vitz Ödön. Dekorációs festése-
ket készítette Zumpf Imre 
iparművész. 



MISS ELSIE BAYRON 
a ROTAI . SZÁLLÓBAN vendégszereplő kubai néger zonekar karmesternöjének estélyi kabátja 

KÜRTHY BLANKA szalon modellje (Eskü-tér M 
• (Foto Angelo» 

A N Q C L O 
P H O T O S 



A pesti divat szakmák' 
ban mindig eseménynek 
számit, ha gróf Széchenyi 
Lászlóék hazaérkeznek. 
A grófné a világ bármely 
részén tartózkodjon is, hü 
marad a pesti divatszalo-
nokhoz és a pesti nuisa-
módokhoz. Még amerikai 
követné korában is Buda-
pestről hozatta a ruháit. 
Most a farsangi szezon 
kellős közepén érkeztek 
meg Andrássyúti palotá-
jukba, ahol több nagy 
fogadóestélyt és bált ad 
nak a fiatal Sylvia kom-
tesz tiszteletére, akit idén 
vezetnek be a társaságba. 
Budapesti tartózkodásuk 
idejére sok szép estélyi 
toalettet, utcai ruhát, ka-
lapot vásároltak. * 

A Budapesten tartóz-
kodó külföldi vendégek 
között divat szempontjából 
ikétségtelenül Mrs. Payne, 
a londoni társaság egyik 
legelegánsabb divathöl-
gye a legérdekesebb. Mrs. 
Payne Párizs legjobb di-
vatszalonjaiból öltözik, 
Schiaparellinél készült, 
gyönyörű, sötétszínü, ér-
dekes gallérú nerckabátja 
után mindenki megfordul 
a Váci-utcában. A Víg-
színház premierjén nagy 
feltűnést keltett egy víz-
zöld szatén, elöl dúsán 
húzott Alix-modellben, 
amelyet tenyérnyi széles, 
fekete, japánhímzésű öv 
díszített. Ehhez a toalett-
hez derékban sveifolt, fe-
kete bársonyra dolgozott, 
alul kicsit gloknis, csí-
pőigérő ezüstrókakabátot 
viselt. Ugyancsák Schia-
parellitől való egy em-
pire-stílusú, világoskék 
szaténruhája, sötétbordó 
tweed, hosszú estélyikabát-
tal, amelynek aranybőr-
rel bevont reverjeit, tür-
kizkék és arany gyöngy-
hímzés díszíti. Utcai toa-
lettjei között legszebb egy 
fekete breitschivanz-kosz-
tűm, egyenes szűk szok-
nya, angolos, Mszsebes 
kosztümkabát és három-
negyedes breitschwanz-ka-
bát. A kosztűm blúza vi-
lágoskék húzott taft, min-

Mrs. W A L T E R P A ï N E , íekate 
bársony estólyiruhában — a ki-
rágás körül világoskék bár-
»onyszalagdísszol — és ezüct* 

róka kabátban 
fP»lo Angulnï 

-



den kivágás nélkül. A Londonban is 
feltűnést keltő, szenzációs toalettekhez 
gyönyörű ékszereket visel a magyar-
származású, elegáns divathölgy. * 

Titkos Ilona, aki a pesti színpadoknak 
egyik legelegánsabb jelensége, a Zi-
lahy-darabban is remek toaletteket vi-
sel. Legnagyobb feltűnést gyönyörű 
breitschwanz-kabáijával aratta, ame-
lyet óriási ezüströkagállér és ezüstróka-
szegélyezés (Uszít. A kabát alatt érde-
kes borvörös, hátul gloknis bársony-
ruhát visel. Nagyon jól sikerült beige 
Covercoat angol kosztümje és zöld szö-
vet-ikosztűmje, háromnegyedes kabáttal, 
nutria szegélyezéssel. Makay Margit tö-
kéletes képviselője az egyszerű finom 
elegánciának, középkék, szürke breit-
schumnzzal prémezett kosztümjében. * 

A st.-moritzi elegáns nemzetközi kö-
zönség körében is feltűnést kelt remek 
sport-toalettjeivel gróf Edelsheim Gyu-
lai Lipótné, aki családjával üdül a téli 
sporthelym. Leánya, Ily ikontesz, nem-
csak toalettjeivel, hanem kitűnő sport-
teljesítményével is magára vonja a 
figyelmet. Az elmúlt héten, mint a cor-
digliai siverseny győztesét ünnepelték 
a fiatál magyar gráfnőt, aki ez alka-
lommal értékes díjat nyert a st.-mo-
ritzi fürdőigazgatóságtól. 

* 
A múlt hét társadalmi eseményei kö-

zött divat szempontjából is jelentős 
M au gr a» francia követék bálja. A buda-
pesti társaság színe-java, a legelegán-
sabb dámák és fiatal lányok jelentek 
meg io pompásan sikerült estélyen. A 
háziasszony szürkésként szatén toalett-
ben fogadta az illusztris vendégeket. 
Ceruttiné Paulay Erzsi hófehér szatén-
toalettjében, Mackensen német követ fe-
lesége zöldmuszlin toalettjében keltett 
feltűnést. Nagyon szép volt Imrédy Bé-
láné fehér fémmel átszőtt ruhája, nagy 
piros muszlin-sállal; Eckhardt Tiborné 
fehér tüllruhája, amelyhez a hajában 
fehér és piros kaméliákat viselt. Álta-
lában feltűnően sok fehér ruha volt, 
főleg az asszonyokon, míg csodálatos-
képpen a lányok színes és fekete ruhá-
kat viseltek. Fehér romain toalettben 
volt báró Hatvany Ferenc,né, arannyal 
díszített, fehér ruhát viselt Perczel 
Miklósné. Nagyon szép volt Vértessy 
Sándorné cíklámenszínü zsorzsettruhája, 
lila ibolyacsokorral díszítve. A Vér-
tessy-lányok közül az egyik világoskék, 
a másik rózsaszín szaténruhát viselt. 
Gráf Edelsheim Gyulai Maritta fekete 
csipkeruháját rózsaszínű virággál dí-
szítette. Nagyon szép volt fekete ciré-
toalettben, kék muszlin-sállal báró 
Pongrácz Jenőné. Báró Beauverger 
Edmondné rózsaszín szatén toalettjéhez 
arannyal átszőtt rózsaszínű brokát-
kabátot. viselt. Nagy feltűnést keltett 
görögösvonalú, fehér, romain-ruhájában 
és csodálatosan szép smaragd ékszerei-
vel báró Herzog Andrásné. Cartierné 
Almássy Jaqueline grófné uszályos fe- TLO 

ke.te szatén-toalettben, Széchenyi Maya 
grófnő fehér szaténruhában, piros vi- . QLASNER VERA ezüstbrokát estélyi toalettben 
raggal, Tisza Jolly grófnő világoskék I mu.ziin szegéllyel é. muszlin keppel 
szaténruhában jelent meg az estélyen. | (Foto Angelo) 



„Júlia-sapkák" kalaptűvel 
A tavaszi kalapdivatról már tel-

jesen kialakult a vélemény Párizs-
ban. A nagy párizsi masamódok 
föbruár első napjaiban kezdik be-
mutatni új modelljeiket. Dacára az 
új kollekciónak és a szokatlanul 
enyhe párizsi télnek 
(8-10 főik a hőmérsék-
let), a párizsi hölgyek 
még mindig ragaszkod-
nak a téli kalapdivat-
hoz. Azok a modellek, 
amelyeket itt .bemuta-
tunk, most készültek 
Patou kollekciójában. 
Momentán ezeket vise-
lik. Az arcon kívüli, 
egészen parányi sapká-
hoz hasonló kalapok-
nak fantasztikus sike-
rük van. Egy hölgy 
sem akarja levetni őket. 
Nemosaik nappalra vi-

selik ezeket a fejtetőn ülő kis sap-
kákat, hanem estére is. Az estélyi-
sapkákat Ibársonyból, gyöngyből ké-
szítik, — Schiaparelli nagy arany-
gombos kalaptűt szúr beléjük — a 
Romeo és Julia-film hatása alatt. 

Az ilyen sapkákat Jú-
lia-sapkáknak nevezik. 

Érdekes, hogy szezón 
végére teljesen eltűntek 
a koratéli, magas kala-
pok. A mostani model-
lek feje egészen lapos. 
A filckalarpoik tavaszias 
jellegét legtöbb esetben 
a virág adja meg. Fe-
hér, rózsaszínű kaméliá-
val, gardéniával díszí-
tik a sötétszínű kalapo-
kat, hogy tavaszias jel-
leget adjanak nekik. 
Tok helyett, amelyeket 

Fekate szalmakalap bársony-
•zalag dissxei az erősen szormezett 

Barna filc breton kalap, aranymonosrammal 
(Patou modell) 



kabátgallérokhoz viisel-
tek, ana, amikor Párizs-
ban már előkerülnek az 
első, szőrmézetlen kosz-
tümök, k Lakari más, an-
gol kalapokat viselnek 
a nők, ugyancsak lapos 
fejjel. A kalapok leg-
többjén csak elől és ol-
dalt van karima, hátul 
a kalap tokszerűen si-
mul a fej;hez. A fátyol 
rendkívül divatos. Még 
angol kalapot isern vi-
selnek fátyol nélkül. 

Természetes, hogy már 
a tavaszi kollekciót is 
megelőzve, rengeteg fe-
kete szalmaikalap készül 

ROSINE DEREAD 
Patou fehér kaméüadiszes filc-

kalapjában 

a párizsi masamódok-
nál. Érdekes kombiná-
ciók készültek szalmá-
ból és panamából. Nem 
lehet állítani, hogy feb-
ruárban már csak a 
szalmakalap diivatos és 
elegáns, mert a divat-
hölgyek Párizsban ép-
pen olyan hívei a filc-

Füstszinü filc arconkiviiii kalap 
PATODTCT, 



Ruben* batáaú fekete panama-
kalap struccdisszei 

normális magasságú fe-
jeket láthatunk majd. 
Rose Descaut, Mainbo-
cher szürke flanell ta-
vaszi kosztümjeihez 
nem filcből, hanem fia-
nellből készítette a ka-
lapokat is, sötét gros-
graán-szalag díszítéssel. 
Ezekhez a kosztümök-
höz a kesztyű és a kosz-
tüm reverjét díszítő vi-
rág is színes flanellből 
van. 

Fttttkék file tok 
PATOU kollekciójából 

nek, .mint a szalmának. 
De akár filc, akár szal-
ma az anyag, délutánra 
ma még mind erősen 
arconkívüli, délelőttre 
pedig a tok mellett le-
het karimás is. 

Az új tavaszi kala-
pok Suzynél, aki a pá-
rizsi divatnak egyik 
diktátora, újra egészen 
laposak lesznek. Sok 
úgynevezett zsirardi Hollandi fejkötő filcből 

kalap készül nála szal-
mából, a karimán ol-
dalt, vagy a karima 
alatt nagy csokor szí-
nes virággal és kivétel 
nélkül mindig fátyollal. 
Természetesen az ango-
los karimás filckalapok-
nál magasabb, illetve 



Jit*: sftl^pU 

A nagy amerikai áruiházak pontosan 
előírják alkalmazottaiknak, hogyan öl-
tözzenek. ötvendolláros gázsijú kis el-
árusitónőtől, ezerdolláros honoráriumú 
igazgatónőig mindenkinek előírják, mi-
lyen színeket viselhet üz-
letben, irodában, milyen 
vonalat, sőt a Párizsba 
küldött divatbevásárlót te-
tőtől talpig fel is öltözte-
t ik . . . Isten ments, hogy 
szégyent hozzon a válla-
latra, a/mely, míg kenyeret 
ad neki, oly féltékenyen 
őrködik felette, mint a sze-
rető mama, férjhezadandó 
lánykája fölött! S milyen 
jól teszi ezt, milyen oko-
san teszi 1 Nincs stíluso-
sabb látvány, mint az 
agyonöltözött dolgoző nő. 

NE IJESZD EL A 
VEVŐT! 

»Ettől a princessztól kér-
jek olcsó kesztyűt?« — 
gondolja a félénk vidéki 
asszonyka, aki a nagyvá-
rosba jön vásárolni, »de-
hogy alkuszom vele!« — s 
kimegy a boltból, mielőtt Gránitplros « i l és sapka 

az eladónő még egy szót szólt volna. 
»Ez a bálikirálynő a tulajdonosnő?!« — 

csodálkozik a kalapszalónban, aÜiol ka-
lapot akart alakíttatni, de a főnöknő 
eleganciája láttán, ki se meri nyitni a 

száját. 
Ha a dolgozó-nők, tud-

nák, ibány vevőt ijesztenek 
el, hány üzletet szalaszta-
nak el túlságos eleganciá-
jukkal, vigyáznának arra, 
hogy soha se legyenek ki-
hívóan elegánsak. 
Az amerikaiak, akik a 

világ legjobb üzletembe-
rei és könyvtárakat írnak 
a »business« lélektanáról, 
tudják ezt, s vigyáznak is 
nagyon, hogy a csinos, pi-
sze, kis direktrisz, aki leg-
szívesebben rózsaszín or-
gandiban táncolna a vevő 
körül, egyszerű, komoly 
ruhát viseljen. Ne túl di-
vatosat, a világért se túl-
divatosat! Két nő közül an-
nak, aki keresni akar a 
másikon, feltétlenül divat-
játmultabban kell hatnia. 

Ezt tudják az okos pári-
zsiák is. A nagy szalónok 
eladónői, direktriszei, ter-

Megtartotta igéretét? 
Megmaradt a keze olyan szépnek, simának, 
gyöngédnek, mint amilyen akkor volt, ami-
kor megismerkedtek? Szükségtelen, hogy a 
háztartás, a foglalkozás, sport, vagy rossz 
időjárás a kezeket megrongálja és termé-
szetes báját elveszítse. Este, lefekvés előtt 
egy kevés Kaloderrna Gelée megakadályozza 
biztosan a kicserepesedést és kézvörösséget. 
Megtartja kezének ödeségét és puhaságát, 
sőt a megtámadt bőrt is éjszakán át simává 
varázsolja. 
Tegyen egy egyszerű próbát: dörzsöljön 
szét kézfején, csuklóján és ujjain egy kevés 
Kaloderrna Qeléet, masszírozza vele egy per-
cig erősen bőrét. Próbálja ki és figyelje meg 
a Kaloderrna Gelée hatását egy éjszakán át. 

KALODERMA GELEE nem 
zsíroz és ezért használatban 
különösen kellemes! 

Ára: Kis tubus P—.65 
Nagy tubus P 1.20 

F . WOLFF & S O H N . KARLSRUHE 

az elsőrendű 
kézápolószer 



vezői, de maga főnöknő is, édes, megal-
kuvó .kis ruhát viselnek, a tavalyi s az 
idei divat közt lebegőt. 

MAS A PR.IVÁTÉLET 

Mondanom sem kell, úgy-e bár, hogy 
mindez szigorúan a hivatalos órákra 
vonatkozik. Világért se a privátéletre, 
amely — ruhák tekintetében — lehet oly 
zajos, amilyen jól esik. Sőt — minél hí-
resebb a párizsi szabónő-királynő, annál 
szívesebben jelenik meg legbolondabb 
kreációjában a Grand Prix-n, az operá-

Egy kosztüm, amely mindig divatos 
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ban. De ha dolgozik, kerüli a vad szí-
neket, vonalakat — még a tolakodó par-
főmöt is. 

A legkomolyabb, legmegközelíthetetle-
nebb titkárkisasszony is kétes impresz-
sziót tesz, ha már messziről parfőmfeljhő 
hirdeti jöttét, s bármily megbízható, ki-
tűnő munkaerő a karminkörmü hivatal-
noknő, — nem ideálja a maradi főnök-
nek. Aki dolgozik, annak nemcsak saját 
Ízlésével kell számolnia. Akit ina »füg-
getlen« nőnek nevezünk büszkén, az, füg-
gőbb, mint krinolinos dédnagymamája 
volt. 

AMI MINDIG- SZÉP 
A divat tengerén tanácstalanul hány-

kolódó kis dolgozó nő világítótoronynak 
tekintheti mindenkorra a fekete szint. 
Aki ehhez a színhez ragaszkodik, azt 
nemi érheti baj. A fekete jó ősszel, nyá-
ron, télen. Legfeljebb tavasszal únja 
meg az ember. Ilyenkor, valami atavisz-
tikus ösztön folytán, élénkebb színek 
után vágyódik mindenki és minden. Még 
az üzleti könyvek is undorral néznek 
májusban a fekete tintára. Az év há-
romnegyedrészében azonban megfizethe-
tetlen szolgálatokat tesz a fekete. 

H& másért nem, azért is, mert olyan 
változatokat lehet rajta elzongorázni, 
amilyeneket tehetséges művész komponál 
egy-egy kedvenc témára. 

Fekete kötött-ruha, zöld sállal és öv-
vel, fekete délutániruiha, meggypiros 
ridiküllel és nyaklánccal, délutáni fekete 
selyemkosztümöcske (munfcából egyene-
sen el lelhet menni benne bármilyen 
koktél-partyra), — rezedaszínű kesztyű-
vel, echarpeal — megannyi sikerült vál-
togat. Sőt, felváltva egy és ugyanazon 
a ruhán is viselhetők a hozzávalóik, (ki-
véve, persze, a kötött-ruhán, melyhez 
csakis sportholmi illik) s a ruha min-
den accessoirnál újjászületik. 

Párizsban, ahol minden évben új meg 
új színekről beszélnek, új meg új kom-
binációkról — minden évben visszatér-
nek a nők kedvenc feketéjükhöz s az új 
színt csak élénkítő tónusnak használják. 
Ez az új szín 1937-ben a gránát-vörös. 
Fekete jumper-ruha kihajtott gallérja 
alatt, háromszögletes gránátpiros jersey-
kravátli, fekete délutáni selyemruha 
vállán égőpiros szegfű, melynek szín-
testvére: vörös muszlin zsebkendő, a ruha 
ujjából kandikál ki. 

AZ UTOLSÓ KIÁLTÁS 
A divatnak azt a segélykiáltását, 

amelyet »dernier cri«-nek szoktak ne-
vezni s amely a távozó s az eljövendő 
divat túlzásaiból szokott születni, — nem 



SZERESD A DIVATOT 
Ê S 

NE FÉLTSD SZIVEDET 
Ez ax óvatosság persze, 

ne csapjon túlzásba. Ne 
legyünk túlkonzervatívak! 
Fogadjuk el — fogadjuk 
örömmel — mindazt, ami 
az új divatban kedves, vi-
dám, s egyszersmint prak-
tikus, vagy könnyen eltá-
volítható, ha meguntuk. 

Ilyen a fémből készült 
római sorszám bőrövein-
ken, ilyen a sokfajta mo-
nogram, mely felüdíti a 
legjózanabb szvettert, ilyen 
a korall-karkötő s a ko-
ráll-klipsz. 

Jótékony ötlete a divat-
nak a térdigérő, jól bebé-
lelt kordbársony kabát, 
mely — ha nem szabatjuk 
tú'langolosra — jó reggel, 
délben, délután. Sőt még 
estélyiköpenynek is be-
válik. 

Akár a hűséges kutya, 
egy percre se tágít gazdá-
ja mellől ez a derék kis 
kreáció. 

ajánljuk dolgozó nőknek. 
A lamévial átszőtt trikó-
anyag, az aranypettyes 
bársony, megannyi tisza-
virág-életű gyermeke a 
divatnak. Amilyen hirte-
len jött, épp oly hir-
telen távozik. A dolgozó 
nőnek azonban tovább kell 
őket viselni. Tovább, — 
mert a sors kiszámíthatat-
lan akaratából nem őt vá-
lasztotta nejéül a mesebeli 
herceg. Dolgoznia kell 
minden ruháért, — s ó , 
hogy gyűlöli az olyan ru-
hát, amely becsapta: né-
hány hónap múlva kimegy 
a divatból! 

Drapp kordbársony kabát 

Ilyen tiszavirágok min-
dig vannak. Jószemű nő 
azonnal fölismeri Őket : 
őrizkedik a hímzésektől, a 
feltűnő zsenilia-díszektől és 
például e pillanatban azok-
tól az elragadó, d© bizo-
nyára rövidéletű szövetru-
háktó'l, melyekr© apró fe-
kete cső-gyöngyökből hí-
mez geometrikus mintákat 
Schiaparelli és Chanel. 



9 jövű szörmedivatja hot hépben 
Bemutatja és írta: Dán Leó kormány-
főtanácsos, a Dán Testvérek (IV., 
Váci-utca 6., sarkon) szűcscég főnöke 
Talán még soha olyan divatos nem volt 

a szőrme, mint az idén. Ennek megfele-
lően modellekben is feltűnően sok új és 
szép ötlettel szolgálnak Párizs és London 
szőrmedivattervezői, amelyek nálunk még 
a jövő modelljeit jelentik. A jövő szőrme-
viseletét hat képben mutatjuk be, ez a hat 
modell a divat legérdekesebb változatai-
nak felel meg. 

I. Ezt a fazont főleg perzsából készítik. 
Eredeti hátráncait máris favorizálja a 
legújabb divat. 

II. Ocelot-bó 1 készítettük; ennek a 
szőrmének eddig is domináló divatja, ha 
lehet, még fokozódott. De nagyon elegáns 
és hatásos a modell világosszürke cyprusi 
vadmacskából és ocelotcat-ból is. 

III. Minden divatos asszony álma: a ka-
nadai nerc. De ugyanezt a kreációt re-
mekbe készítjük parkettásan feldolgozott, 
divatszín mókusból és hermelinből is. 

IV. A Pierettekep is egészen új modell. 
Vakondból, szilszkinből, nutriából, mókus-
ból és breitschwanzból csináljuk. Ezt és a 
földig érő »barátköpeny« formájú esti kö-
penyt sok variációban hozza a jövő di-
vatja. 

V. Teljesen újszerű perzsabunda, amely-
nek ráncai, az eddigiektől eltérően deré-
kon alulról indulnak ki. övvel vagy anél-
kül is hordható, mesés esésű hátszabása 
és »befekvő« eleje sikkes »ringó« lépést 
biztosítanak viselőinek. 

VI. Szürke indiai breitschwanzból ké-
szült modell. 

Természetesen nem csak a modelltől 
függ a divatos bunda szépsége. Mert 
ami j ó és a legjobb anyagból sikkes, 
elegáns és a viseletben is maradandó, az 
»olcsóskodó«, vagy annak vélt anyagból 
gyakran előnytelen és otromba. Nemcsak 
ezeknél a kreációknál, Je általában: szőr-
mében ne utánozzuk azt, ami máson tet-
szett, hanem igyekezzünk egyénileg öltöz-
ni. Vagyis csináltassunk termetnek, arc-
és hajszínnek megfelelőt. A másik fontos 
elv: szőrmében csak jót, vagy semmit! 
Különben a jóhiszemű vevő csak »lát-
szatot« kap, amely mindig — csal! •.. 

A jó helyen, megbízható minőségben vá-
sárolt bunda, szinte örökké tart. Mindig 
át lehet alakítani a divat változása sze-
rint és más színre is preparálható. Az 
olcsó minőségnél mindettől elesik a vevő, 
ezért az »olcsó« readszerint a legdrágább,.. 



Birkenwasser 
n y í r f a 

h a j v í z 

Kapható minden jobb szaküzletben 

Ubiát üdévé, tc&ssé, 

egészségessé ttsxi 

Divatmazsolak I 
Alix, aki mindig a legmerészebb ötle-

tekkel lepi meg a divatvilágot, az es- ! 
télyiruíhához ezüst-, vagy aranyszínű § 
görögös szandálokat mutat. A szandálo- i 
kat harisnya nélkül viselik mannekenjei,1 
de mér nem vörös, hanem a szandállal ! 
egyező színű, arany- vagy ezüstköröm- j 
mel. ^ 

Az angol koronázás előkészítő ünnep- i 
ségei máris nagy lendületet adtak a ai- j 
vatiparnak. A textilgyárak tavaszi és | 
nyári kollekcióiban kizárólag az ünnepi \ 
eseményeket tartják szem előtt. A nyári j 
kollekciókban is nagyon pompőz, nagy- | 
estélyi toalettek és sok drágán prénve-
zett bársony belépők lesznek. A tava-
szi imprimék mintáin a koronázási szí-
nek, a kék és a vörös dominálnak. A 
koronázás éppen annyi munkát ad a 
férfiszabóknak, mint a női divatszalo-
noknak. Az előzetes tervek szerint 
ugyanis az angol főurak a koronázáson 
bíborbársony palástot viselnek, herme-
lin díszítéssel. ^ 

A tavaszi divatszínek között előreláthatólag 
a Ibaig«, a szürke és a »hott » dominálnak. A 
nagyházak kollekcióiban feltűnően sok szürke 
flane'llkabáit és kosztüm készfiit. Sohiaparelli 
nagyon sok shottis anyagot kos. Szürke, barna, 
sárga, klskockás twewdeket, sötétkék, fehér, 
plroskoekác klasszikus shottis anyagokat. De-
rékban svelfolt, hátul kissé bő, tavaszi kabá-
tokat, rövid kosztümkabátokat készít ahottis 
anyagból. A shottis kosztümök szoknyái rend-
szerint mintázatlan szövetből valók. 

* 
A párizsi divatvilág egyik legna-

gyobb szenzációja a Paguin-ház rene-
szánsza. Párizs egyik legrégibb ós leg-
klasszikusabb háza Piaquin, dacára, 
hogjr a legszebb prémezéseket és a leg-
szebb szőrmekabátokat csinálja, már 
néhány év óta nem tartozott a legdi-
vatosabb háziak közé. Az elmúlt szezon-
ban új tervezőket szerződtetett ós most 
mintha csak új életre kelt volna a régi 
klasszikus divatszalon: Párizs legsik-
kesebb dámái ismét nála öltözködnek. 
Már őszi kollekciójának volt néhány 
olyani szenzációs darabja — egy érdekes 
zöld-barna átszövésű, szkunksszal pró. 
mezett tweed kosztűm, egy barna-vörös 
beige kockás angol ruha, egy fekete 
perzsa csíkokkal díszített fekete csipke-
ruha, — amelyet az egész világon visel-
tek. Már most a bemutató előtt is ké-
szített néhány szenzációs modellt Pá-
rizs legsikkesebb asszonyai számára. 
Az estólyiruhák között leginkább egy 
fekete csipkeruháról beszélnek, ame-
lyet alul széles feketa gyapjú jersey 
pánt szegélyez. A pánt alatt lószőr 
van, amely a térdtől gloknds szoknyát 
erősen kitartja. A ruhának nincs háta, 
fürdőtrikóhoz hasonló keresztpánt 
tartja össze. Az újraéledt Paquin di-
vatba hozta Párizsban a pulóvert. Pa-
quin, új pulóverjeit főleg délután vise-
lik, tekintve, hogy a kis fekete trikó-
jumperek gyönggyel, színes flitterrel 
vannak kihímezve. Szenzációsan szép 
egy fekete trikó blúza, amelynek váll. 
része és ujjai szafirkék payettből ké-



Sárga, tíla, vörös muszlin sál rubin és smt 

szült. Egészen biztos, hogy a tavaszi 
divatbemutatók között rendkívül fon-
tos szerepe lesz Paquin kollekciójának. 

* 
MAGGY ROUFF A SIMA FEKETE DÉL-

UTÁNI ES KOKTÉLRUHAKAT ÖTSOROS 
IGAZGYÖNGYUTANZATTAL MUTATJA BIE. 
EGY FEKETE VACSORAZGRUHAHOZ ELÉNK 
ZÖLD BÁRSONYBÓL KÉSZÍTETT MUFFOT. 
A KIS BÁRSONY MUFFOT RÓZSASZÍNŰ ES 
VÖRÖS RÓZSAK DÍSZÍTETTÉK. 

* 
Schiaparellï egyik párizsi divathölgy-

nek fekete kosztümöt és vörösróka kesz-
tyűket készített. A kamcsatkai rókából 
készült, érdekes manzsettás kesztyű, 
tenyérrésze fekete bőr. Fekete szövet-
ruhához, fekete selyemruhához a legdi-
vatosabb accessoir-szin a rózsaszín. 
Kesztyű, sál, zsebkendő, esetleg kalap-
dísz mind rendkívül hatásos rózsaszín-
ből, a dísz nélküli fekete ruhához. 

* 
Chanel divaszíne tavaszra a beige 

lesz, feketével kombinálva. Mint hírlik, 
sok beigeszínű szövetruhát mutat fe-
kete Ikabáttal. Beigealapú feketemin-
tás imprimât szintén fekete kabáttal. 
Fekete estélyiruháihoz beigeszínü sza-
téncipőket viselnek, miaiunekenjei. 

* 
Azok a hölgyek, akik nem engedhetik 

meg maguknak, hogy a szalonok kész 
modelljeit megfizessék, nagy örömmel 
fogják üdvözölni a február 1-én a Kos-
suth Lajos-utca 11. szám alatt (Fórum-
mozival szemben) megnyíló Femina-di-
vatszalont. Az amerikai rendszer sze-
rint, egységárakkal doltrozó szalon, kül-
földön nagv divatszakértelemre szert 
tett vezetőnője 9.—, 14.—, 19.— pen-
gőért készíti 'hozott anyagból is a kitű-
nően alakhoz simuló rubákat, kabáto-

gd utánzatú gyöngy, sárga) kesztyű Patoutól* 

kat, kosztümöket. A Femina divatsza-
lon csak február 1-én nyílik meg hiva-
talosan, de már most is, a téli vásár 
alatt szenzációsan olcsón vásárolt 
anyagok tömege részére kreálja mo-
delljeit. ^ 

A tavasz divatszenzáclól közül először a »Chic 
Parist garnitúra ugrott ki. Az antilop hatású 
színben., anyagban harmonizáló retikül és kesz-
tyű nemcsak a külföld divathölgyei között ter-
jedt el' gyorsan és megérdemelt sikerrel, hanem 
Budapest legelegánsabb divatdámál, kitűnően 
öltözködő színésznői is favorizálják. Bársony 
Rózsi a Színházi Élet eheti hátsó belső borí-
tékján megjelent portréján mutatja be a legele-
gánsabb toalettet is dekoráló »Chic Paris« 
garnitúrát. ^ 

Egészen csodálatos, hoigy az Idei szezonban 
mennyire kifejlődött az ékszerdivat. A hölgyek 
ma az. ékszerek kiválasztásában is elsősorban 
a divatot tartják szem előtt. A régi ékszerei-
ket legtöbben divatosra alakíttatják át és ha 
újat vesznek, természetesen azt választják, 
amit Párizs diktál. Az Idei páriesá ékszer-
divat: az. arany ékszer. Soha. még; annyi arany 
karkötőt, arany nyakláncot, arany klipszet nem 
viseltek, mint az idén. Főleg azonban az 
arany karkötő kedvelt. Vastag arany vagy 
aranyutánzatú karkötöket, bilincsszerű model-
leket. k o v á c s i t arany lemezből készült, egé-
szem újízerü karkötőket viselnek, sokszor nem 
egyet vagy kettőt, hanem hármat vagy négyet 
egymás föiíött. Az aranyéksaer sportruhákihoz, 
délutáni toaJletthez éppen olyan divatos, miint 
estélyiruhához, é» Párizsban valósággal unifor-
mi»szerűen viselik a nők az érdek esiefobnél ér-
dekesebb arany karkötőket. Pesten a váciutcai 
Arkansas boltja a divat követelményeinek meg-
felelően a legsizebb és legérdekesebb párizsi 
modelleket hozza, úgyhogy az arany divatéksze-
rek legtöbbje az ő boltjából kerül ki. 

* 
Farsang előtt. . . Farsang alatt. . . 1—2 

különóra Budapest népszerű táncintézetében, 
VII., Akácfa-utca 32. Tel.: 1-303-2*. Felnőttek 
részére esti tanfolyamok. Speciális gyermek 
csoportok. Art ls ta képzés. 
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Kérj© szaküzletekben vagy ismertetőt : 
Kunitz Iván és Társa, Kertész-utca 43 

Tavasz. Speciálisan kesztyűvel 
va tin, pot nem ismerek. Biztosan vani külföldön 
ilyen lap, majd Pártosban, érdeklődőm utána 
é«, megírom a cimét. Egyelőre vegye meg a 
francia Voguet, abban mindig hirdetnek a nagy 
párizsi cégek és a hirdetés legtöbbszőr rajzos. 
Az áib rákon a legjobb modellek szerepelnek és 
azokat bátran kopirozhatja. — Rózsika. A szö-
vet nagyon szép és divatos, helyesem teszi, ha 
valami jó angol kosztümöt csináltat belőle. 
Mostí trahir •««ép lenne hozzái eigy pasztell szinü 
pulóver, tavasara pedig ingblúzt csináltathat 
akár krepdesinből, akár batlsztbói. Ehhez a 
szövethez éppen olyan jó® illik & rózsas®in, 
mint a szUrtcéskék. a fehér, vagy a lilás-vörös. 
Esetleg ugyanolyan szinü is lehet a blúz, mint 
a kosztüm, bár ez kiss<é monoton. Ha batisat-
ból vagy kTepdesinböl csináltatja a blúzt, csak 
angolos fazónt ajánlok, die ottománból vagy 
krepszatrtnból csináltathat elől magas, két vál-
lon begombolt, vagy esetleg japán szabású 
fazóni is. — Négy évszak jegyében. Csak olyan 
jelmezt érdemes csináltatni, amit oiviil'ben is 
viselhet. Tehát »nyár« jelmeznek nagyon szép 
lenne tarkavirágos selyem, vagy piké, vagy 
muszlin estélyiruha saéleis florentin kalappal, 
amit szintén virágok dlszitenéwek. Lehetőleg 
az anyagmintában szereplő virágokkal. Ezt az 
összeállítást kitűnően viselheti nyáron is, így 
a jelmezzel nem Teszkirozua semmit. Legfel-
jebb egy kevés anyaggal többet venne, hogy 
nyáron ujjas bolerót csináltathatna hozzá, ha 
eotélyiruhára nem igen vani szüksége. A »tél« 
jelmezt isi osak ilyen praktikus megoldásban 
volna érdemes megcsináltatni. Borvörös bár-
sonyruihára gondolok, elől végiggombolt, álló 
nyakkai, oroszos- kosztümkabáttal. A szoknyá-
hoz kis ujjatlan derekat kellene csináltatni, 
úgyhogy) a kabátot le lehessen venni, visa-on í 
a szoknya és a kabát még két hónapiig jó 
utcai toalettül szolgálna. A szoknya legyen 
gloknis. A kabátra a báH- és a k osez tűm szerű-
ség kedvéért jégmadárhoz hasonló fehér vas-
tag tollból álló gallért csináltatnék és ugyanr 
csak ilyen toMból tüll fejjel egy kucamaszerü 
fehér kalapot, nagy fehér zsenilia pettyes fá-
tyollal. Kesztyűt is viselhetne a koztümhö«, 
ugyancsak fehér lollmanzsettával. Kárbaveeaett 
kiadás a bál után csője a tolldisz lenne, de 
egy alkalomról! lévén szó, egészen olcsó minő-
ségű tollat használhat. — Gizike. Második báli 
ruhának a tüllt ajánlom. Nem kell egészen 
vékony finom sefyemtüUt venni, mert nagyon 
szép a ruha gorombább anyaigbóil is., Pazónojn 
ne sokat törje fejét, elég, ha soép kiv«gás|ú 
derekat, dú» szoknyát és két-három fodorból 
összeállított kis, ujjat csináltat. A ruha 'lehet 
vállkivágásas is, nem szükséges, hogy az li? 
más anyagból legyen, csináltathatja azt is tüll-
b<>l, oldalt a derékban egy-két spines vh-ági-
gal. A rózsaszín nagyon divatos, de tényleg 
kicsit sablómos. Szép volna sárga rogy arany 
színű tüllrulha is, rózsaszínű virággali Halvány-
lilát is ajánlok, sötétebb lila orgonával dí-
szítve. Kesztyűt nem kell vennie, mert leg-
több bálban nem viselnek kesztyűt. — Mérnők 
neje. Nem ajánlom a fehér nyúlbelépőt. Bár-
milyen szép, mégis rőlgtöm látni, hogy csak 
hermelinutánzat. Sokkal elegánsabb, ha nem 
is olyan meleg, a szép, hosszú bársonykabát. 
Akár fekete, akár saines bársonyból. Ha de-
rékban sveifolt fekete kabátot csináltat, valami 
szép gallérral, úgy évekig elvetette a belépő 
gondját. Nem kell! seíyeraibársonyt vennie, 
mert a kabát talán még szebb is jó angol bár-
sonyból. A fekete muszlin estélyiruhának az 
az előnye, hogy egész nyáTon viselheti. Na-
gyon szép lenne a nagy dekoltázs, két váll-
pánttal, köröskörül pedig a ruha széle átfűzve 
világoskék bársonyszalaggal, amit elől nagy 
csokorba kötne. Az imprimé anyagot tegye 
el. áz most még korai. 

GIBBS 
FOGSZAPPAN 
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REKLÁMÁRON 
CSAK M Á R C I U S 15-10! 
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n> Sacelláryné receptjei 
NARANCS GOLYÓCSKA. Vegyünk negyedkMó 

koszorúfUgét. Kiszárítva jól megdaráljuk, két 
narancs héját belereszelve. egy narancs leviét 
hozzáadva, 15 deka porcukorral jól összekever-
jük ós vizes tenyér között golyókat formálunk 
belőle, Csokoládém orb a h amper ge,t ve adjuk fel. 
- - NARANCSKRÉM. Három tojá® sárgájáit ha-
bosra keverjük Mírom evőkanál cukorral, Más-
fél deka zselatint feloldunk egy deci vízben, 
beletesszük félcítrom reszelt héját, hat narancs-
héjon lereszelt hat darab kockacukrot, kiét na-
rancs levét Jól elkeverjük és felforraljuk, az-
után átszűrjük iéta folytonos keverés köziben a 
tojásokhoz adjuk, egy citrom, egy narancs le-
vét adjuk hozzá és addig főzzük, míg jó s ürü 
krém lesz belőle. Levéve a tűzről, kihűtjük, fél-
liter cukrozott tejszínhabbal díszítve tálaljuk. 
Ha poharakba töltjük, akkor tálalásig jégre ál-
lítjuk, tejszínhabbal és narancsszeletekkel dí-
szítve adjuk fel. — TEJFELSAJT KÉSZÍ-
TÉSE. I'éiTiter tejfelt megsózunk ízlés, szerint, 
jól elkeverjük és egy tiszta fehér kendő köze-
péire öntjük, szorosan összekötjük, úgy hogy a 
tejfelből a® író kipréselődjék, felakasztjuk hi-
deg helyre az éléskamrában, kis lábast helye-
zünk alá. 2—3 nap múlva Vállra szedjük 'és na-
gyon izletes sajtot kaipunk belőle.— BURGO-
NYALANGOS. Három deka élesztőt kevés tej-
bein feloldunk. Hét-nyolc darab megfőtt, m e g -
tisztított, áttört burgonyát és amennyi súlyú a 
burgonya, annyi lisztet egy lapított evőkanál 
zsírt, bőven sót adunk hozzá. Deszkán jól ösz-
szegyúrjuk a. feloldott élesztővel együtt Fél-
óráig pihentetjük, utána kisodorjuk ujjnyi 'vas-
tagságúra lés tenyérnyi darabokat vágunk be-
lőle, IS—20 percig letakarva pihentetjük és 
kevés forró «sírban kisütjük szép pirosra, újrs 
kissé sózzuk é» forrón tálaljuk. — GESZTE-
TENYETEIKERCS. 18 deka cukrot, 18 deka 
vajat, 6 tojássárgáját jó habosra kikeverünk, 
4 szelet reszelt csokoládét, 18 deka darált 
diót és a 6 tojás komén y habját adjuk hozzá. 
Tepsibe tett papíron sütjük. Ha; megsült, 
deszkára borítjuk, mindjárt töltjük a kővet-
kező töltelékkel és gyorsan összecsavarjuk. — 
TÖLTELÉK: Fél kiló megfőtt, áttört geszte-
nyét kevés tejsainnel, t tojássiáTgával, j ó vani-
liág porcukorral, 8 deka vajjal simára keve-
rünk és ezzel töltjük a tésztát. Tálalás előtt 
csokoládéval bevonva tálaljuk. — CSOKOLA-

MRS. W . DE MORNYS ÉS IRISH STEW 
RECEPTJE 

Vegyünk fiatal ürtthúst, legjobb a váll- is 
nyakrésze, vágjuk apró diaarabokra, mint a 
gulyást. Jól befedhető fazákba rakjunk egy 
réteg1 jól megsózott, borsozott húst. rá egy ré-
teg negyedére vágott kelkáposztát, zellert, pó-
rihagymát, sárgarépát, krumplit és petrezse-
lyemgyökeret. Utána még egy réteg húst; ezt 
<a módwert addig folytatjuk, míg a fazék bá-
romaegyedrészt meg n«m telik. Most annyi hi-
deg vizet öntünk rá, hogy kb, öt ujjnyira el-
lepje ás ebbe beletőrdelünk 10 deka nyers 
csontvelőt. Kis lángon 2 ér« hosszat lassan 
pároljuk: vigyázni kell, hogy fel ne forrjon. 

VISSZASZEREZHETI SÖTÉTSZŐKE 
VAGY BARNASZŐKE HAJÁNAK 

BÁJOS ARANY SZÍNÉT 
Egyszeri ha jmosás a Go ldb lond Shamponna l 
néhány á rnya la t ta l megv i lágos í t ja a ha|át 

Az elsötétedő vagy elbarnuló szőke haj elveszti varázsát és 
évekkel öregít. De a legsötétebb szőke is visszanyerheti egy-
szerű mosással gyermekkori aranyhaját, az új Goldblond 
shamponnal. Csodásan habzik, szUrke fátyolt nem hagy maga 

Az elsötétült hai 3—4 árnyalattal világosabban, azonfelül 
selymesén" csillog, mely a szőke hajat ellenállhatatlanná teszi. 

Az új Ooldblond Bombin Shampon a szőke nők shamponja, mely már formájában is 
merőben ellli a többi shamponoktól. Beszerezhető 48 fillérért. Ha valahol nem volna, úgy 
forduljon: H U N N I A g y ó g y s z e r t á r , Budapest / E r zsébet -kö rű t 5 6 



DEM AZ: 18 deka rész«!* csokoládét, 3 evőka-
nál forró vizet és 2 deka vajat jól elkeverünk, 
tűzön felfőzzük addig;, inig azt a, sűrűséget el 
nem érjük, amit akarunk. 

HERINOSALÁTA. Három gerinctől megtisz-
tított tejes heringet, három keményre f&t>t to-
jást, báróin nagy vizesuborkát, két almát 
apró kockáikra felvágunk. Az egészet be le tesz,-
szük ©gy mély tállba, három kávéskanál j ó 
mustárral, kevés citrom levével , ízlés szerinti 
cukorral é® négy deci tejfellel jól összekever-
jük. Tálalásig hideg helyen tartjuk, — MA-
JONÉZÉS, SONKÁS HIDEO TOJÁS. Ot ke-
ményre főtt tojás sárgáját iszitán iáittörjilk, tíz 
deka darált sonkát, két deka vajat, egy tejbe-
áztatott, kinyomott é^szi tán áttört kiflit adunk 
hozzá és három evőkanál) tejfellel az eg'éiszet 
jó k j é m e w e keverjük. Evvel a sonkás keve-
rékkel megtöltjük a keresztbe, vágott tojási-
kúpokat. Üvegtálra úgy rakjuk, hogy kevés 
francia salátát teszünk a tál aljára, bele-
tesszük a töltött tojásokat, .töltelékkel lefelé 
és bevonjuk végül az egeszet a sürü majo-
nézzel. Fehér, apróira vágott aszpikkal' koszorú 
formáiban díszítjük, «öt a te,tejéire is szórunk 
kevés aszpikot. Majonéz. Három egész tojást, 
három evőkanál hideg vizet, három evőkanál 
ecetes vizet, két kavéskanál 
cukrot tüzön-vl/en nagyon 

sürü krémmé főzünk. Levéve 
a tűzről, kihűtjük, egy evőka-
nál jó olajat keverünk csep-
penként bele. — NARANCS-
SALÁTA. Tetszésszerintí meg-
hámozott narancsot, harmad-
résznyi hámozott almát kari-
kára váfeva, ananászkonzervet, 

l—ji banánt kockra vágunk. 
Ezeket soronként üvegtálba 
rakjuk, minden egyes sort jól 
megcukrozunk és vagy jó 11-
kőrreli vagy rummal bőven 
meglocsolunk. Tálalásig hideg 
helyen tartjuk. PÁSTÉTOM 
ASZPIKBAN. Egy hosszú kes-
keny formáiba kevés fehér 
a »zip lkot töltünk, ha megfa-
gyott, kérné nyxe főtt tojás fe-
h ércéből virágot formálunk, 
(legszebb a margarét) a virág 
szárát és leveleit konzerv 
zöldbabbél csináljuk. erre 
megint kevés aszpikot töl-
tünk és megfagyasztjuk. Ha 
ez elkészült, tetszés szerint főtt 
hús vagdal ékot, májpástétomot 
teszünk rá és teletöltjük végül 
aszpikkal. Megfagyasztás után 
és tálalás előtt kevés ideig 
forróvizes ruhát borítunk a 
formára, hogy saétpen és köny-
n y ebben kiessék a pástétom. 
- N AR ANO SPUN OS. 50 deka 
cukrot egy liter vizzel megfő -
zünk, lehaíbozunk. E g y liter Jó 
fehérbort öntünk rá, négy 
deci rumot, háromnegyedllter 
forró teát és három narancs 
levét. Aki kedveli , kevés va-
níliás cukrot is keverhet bele, 
- SONKAKRfiM TORMÁBAN. 
80 deka prágai módra füstölt 
sonkát kétszer átdar álunk. 
Nyolc deka vajat habosra ke-
verünk <egy kávéskanál jó 
mustárral, hozzákeverjük a 
darált sonkát, egy áttört to-
jás sárgáját, ízlés szerint 
szardellapasztát. Végül az 
egiélszet könnyen elkeverjük 
t*/i deci felvert tejszínhabbal. 
Bombaformába kévé« aszpikot 
töltünk, ha a vékony aszpik-
réteg megfagyott , beletesszük 
a sonkás masszát, tele töltjük 
aszpikkal és megfagy asz. íjuk. 

FARSANGI FÁNK 
Egy deci tejben áztatunk 4 kockacukrot ós 

8 deka aprított élesztőt, mély tálba öntünk 4 
tojássárgát, pici sót, aztán, állandó keverés 
közt, lassacskán 2 deci langyos tejet, utána 
7 deci lisztet, végül 4 evőkanálnyi olvasztott 
vajat. Fakanállal verjük, m í g egész sima lesz 
és* hólyagot vet. K e m é n y e i rétestésztufogású 
legyen. Ha ennél koményebb lenne, kevés te-
jet dolgozunk el még vele, de ennél az ada*-
golásnál 'erre még nem volt szükségem .soha. 
Langyos helyre állítva, melegített kendővel le-
takarva, egy órán át kelni hagyjuk, aztán ta 
deszkára borítva, fánkszaggatóval kiszakítjuk 
és egy félóráig igy is kelni hagyjuk, majd 
zárt tűzhelyen, bő, forró ~ de nem égető — 
zsírba rakjuk és lefedjük. Mikor az alsó fele 
pirosra «ült, megfordítjuk és. most már fedő 
nélkül «ütjük pirosra a másik felüket. í g y 
kapnak «zép, fehér pántlikát körül. Ha «ütés 
közben, a zsír túlságosan égetővé forrósodna, 
kevés hideg zsirt teszünk hozzá. Tálra rakva 
porcukorral meghintjük és baracklekvárt tá-
lalunk hozzá. 

Z E N E S Z E i m N U 
i 

A mindenttudó k o m f o r t - r á d i ó , 5-csöves világ-
vevő-készülék elektro-gramofonnal, speciális dina-
mikus hangszóróval, lemeztárolóval egybeépítve. 
Minden O R I O N - r á d i ó k e r e s k e d ő n é l kapható! 



EGY HETI ÉTLAP 
SZOMBAT. Ebéd: Lebbencsleves. Töltött 

felsál, vadas mártással, burgonya-kroketok. 
Alana pongyolában. Vacsora: Borjúpörkölt 
galuskával, törtburgonya, cékla. Cl tromf el-
fújt. 

VASÁRNAP. Ebéd: Karfiolleves. Soiakás 
palacsinta sajtmártással. Tűzdelt borjúsült, 
francia vegyes köret. Majonézes burgonya. 
Tejszínes farsangi fánk. Gyümölcs, fekete. 
Vacsora: Páros debreceni mustárral, tor-
mával. Áttört rokfort vajjal. Alma. 

HÉTFŐ. Ebéd: Zöldséges csontleves. Ve-
gyes «dilthurka. párolt káposzta és tört-
burgonya, csúsztatott palacsinta. Vacsora: 
Rántott borjúvelö. Tartármártás. Burgonya-
püré. Narancs-, banánsaláta. 

KEDD. Ebéd: Tejfeles burgonyalevee. 
Darált húsgomtbóc paprkkásüléfben, tarhonya, 
törtburgonya. Plskótatekerca. Párolt alma. 
Vacsora: Gomba tojással, ecete» uborka. 
Gyümölcs rizs. 

SZERDA. Ebéd: Gulyásleves csipetkével. 
Káposztáskocka. Gyümölcs. Vacsora: Pirí-
tott borjúmáj, törtburgonya, cékla. Körte-
befőtt. 

CSÜTÖRTÖK. Ebéd: Marbahúsleves, máj-
gomb ó«. Főtt marhahús gombamártással, 
ecetes torma, hagymás burgonya. Túrós-
gombóc. Vacsora: Parizer ecettel, olajjal, 
hagymával, sült alma. 

PÉNTEK. Ebéd: Sárgaborséleves csipet-
kével. Csötésrta paprikásan elkészítve, re-
szelt sajttal meghintve. Kirántott rlzs-
virstli csokoládéöntettel. Narancs. Vacsora: 
Burgonyalángos. Tejfel, sajt. Vegyes be-
főtt. 

* A közönség receptjei: 
CSOKOLÁDÉKUPOK. Elösaör készítsünk két 

tojásból egy igen vékony piskótalapot. Ha a 
lap kisült és már hideg, a legkisebb pogácsa-
szaggatóval két pengő,» nagyságú ikis lapokat 
vágjunk ki. Körülbelül 20—25 darabot kapunk 
belőle. Most pedig 20 deka finom csokoládét 
puhítsunk aneg egy kisebb tálban, majd két 
deci friss babtejszínt (nem fölverve) öntsünk 
a már megpuhított csokoládéra és folytonosan 
keverve gőz felett sürü krémmé főzzük, majd 
levéve jég közé. vagy jeges víz fölé helyez-
zük az. edényt, folytonosan keverve, míg a 
krém aneg nem fagy. Vize« kézzel kúpformára 
idomítjuk a krémet a pi?kóta1apokra. (Olyan 
nagyságra, amilyenre a kúpokat akarjuk, lehet 
mignon-nagyságra, vagy nagyobb kúpalak raj 
Oldjunk fel tunkmasszát, majd szálasra vágott 
mandulát mártsunk meg benne és tegyük féljre 
hideg helyre. A kúpokat szintén megmártjuk 
teljesem a feloldott tunkmasszába és tüzdeljük 
meg rögtön a imár megszáradt csokoládés 
mandulaszálakkal. Hideg htíVre tegyük szá-
radul, majd papirmanzaettákba helyezzük. 

Kis Miklósáé (Dunapentele) 
MEZES-SZELET. Hat tojás sárgáját és S 

kanál cukrot haboara keverünk és lassanként 
hozzáadunk 6 kanál olvasatott mézet, 1 reszelt 
citrom héját. 2 szelet resaelt csokoládét, egy 
késhegynyi szódabikarbónát, 6 tojás keményre 
vert habját és végül 6 kanál lisztet lassan 
összekeverünk, majd zsírozott és lisztezett tep-
sibe öntve — szeletekre vágott dióbéllel le-
hintve — közepes tűznél megsütjük. 

Gurzó József né 
KEPVISELÖ-FÁNK. Tíz deka víz, 10 deka 

liszt, 10 deka vaj, 4 egész tojást egyenként 
belekeverünk. Egyenletes sütőben megsütjük, 
tetejét esokoládémázzal bevonjuk, közepét át-
vágjuk, kikaparjuk s megtöltjük vanilia- vagy 
csokoládékrémmel. 

Alexandrovicz Anna (Horn Ede-u. 13.) 



A 5ZERHESZTÖU ÜZENETEI 
M. Irma.. Azt a kéixlést. ami a »szereleni 

módját« illeti, nem értem! í g y hát nem. is 
tudom azt a határozott választ megadni , amit 

ön k í v á n . Csak konstatálom : 
ezzel a különös filozofálással, 

/ ezzel az előzetes h one olgat ás-
l & * Ü f \ hosszú pályám alatt 
I » i§f 1 T v e m találkoztam. Azt mondja 
\ ' « M I K J a vers: »a csákót gyako-
\ t J B ^ ^ y rold léis ne mngyaHáted!« Vala-

hogyan igy van ez a szerelem-
mel is! Nem leihet magyarázni, 

csak — szeretni! ön viszont csak magyaráz-
gat, de úgy látszik, nem szeret! — Nem kérek 
belőle. Kedves kisasszonyom, ez az egész val-
lomás énnekem nagyon gyanús. Nyolc olda-
lon fejtegeti nekem, (!) hogy miért nem 
óhajtja az illető úr éTzelmeit viszonozni. Ka-
pacitál engem, illetőleg rajtam keresztül sa-
ját magát, ihogyi higyjemi el, hogy higyjük el, 
hogy önnek igaza van, hogy ön a dolgot va-
lóban úgy érzi', úgy fogja föl, ahogyan meg-
írja. Nos, lehet, hogy ön elhiszi, hogy önnek 
igaza, van, lehet hogy ön hagyja kapacitálni 
saját magát. Lehet. Nekem viszont bocsásson 
meg, ha é.m nem hiszem el! Én egészen mis -
képpen látom a dolgot. Tudja mi vezetett en-
gem arra, hogy a másik szemszögből nézzem 
a dolgokat? Az ön nagy, sőt túl nagy buz-
galma, amivel kapacitálni Igyekezett. Egye-
bekben ípedig, — az az érzésem — hogy a 
probléma a levélbe® jelzett »utolsó találkozás« 
alkalmával máris megoldódott. — Négy kér-
díés, A. J. 1. Tánc után okvetlen a helyére 
kell kís-érni a hölgyet. 2. Lehetőleg azonnal 
kell válaszolni, viszont ha nagyon elmaradt az 
emtaer a válasszal, akkor is vegyen erőt ma-
gán és Írjon egy szép levelet. Jobb későn, 
mint soha! 3. Mindig a hölgytől függ, hogy 
egy vidiálm, mulató társaságban a férfipartner-
jével megkötött »per-tu«-t, föivn tartja-e másnap 
is. 4. Teljesen iprivát természetű ügy, nem le-
het válaszom. — Válépör. Bajos, ilyen dolog-
ban tanácsot adni. De egyet viszont .nem, ér-
tek, ha ön mindenáron A család befolyása 
ától óhajt szabadulni, miért fordult akkor ez-
zel az egész1 üggyel egy családtaghoz? Vagy 
talán éppen azért, hogy mégis a família kere-
tén belül bonyolódjék le a dolog — a nyilvá-
nosság kiaáirásával? Ha igy volna a dolog, 
higyjen nekem, kedves, voltaképpen ez volna 
a legrokonszenvesebb. — Felsőgalla. A kézira-
tot csak másodpéldányban tessék beküldeni, 
mégpedig egyenesen a szerkesztőségünk cí-
mére. Kéziratok megőrzésével, visszaküldésével 
nem foglalkozhatunk. — H, Haag. Szerkesztő-
ségünk nevében köszönöm a szíves Uzdözletet. 

— P. J. Az egyik az ön magánügye, a másik 
az én magánügyem. Hagyjuk egymást béké-
ben. Csak azt akarom, még megjegyezni, hogy 
egyáltalán nem lepett meg a. levele. Ezi már 
énnekem nem meglepetés. — D. T., Tata-
T óváros. A rejtvényt át sem adtam illetékes 
munkatársiunknak. Magam is foglalkozom niéiha 
rejtvénymegifejtéssel és első pillanatra láttam 
— az ön találós feladata túl egyszerű. — Ró-
zsák között járok. A kérdéses librettót már 
csak azért sem küldhetnénk el a megjelölt 
zeneköltönek, mert az illető több mint egy év-
tizede külföldön meghalt. — H. Lajos. A kér-
déses hirdetés lapuink e heti számában újra 
megjelent. Tessék csak megkeresni. — Nem 
az esetem. Tessiék talán névjegykártyát leadni 
az illető család laktólsán. Az ilyesmi sohasem 
árthat. — Hortobágy. Csak úgy érdekelnek 
bennünket a képek, ha nagyon eredetiek, 
vagy valami meglepő aktualitást tartalmaznak. 
— Szól a kakas már! Az nem áll, hogy ma-
gyar nóta. népszerű magyar nóta újabban nem 
terem. Egész sorát mondhatnám, sorolhatnám 
föl ama széip magyar nótáknak, amelyek a 
legutóbbi időkben virágosodtak ki a .szerzőjük 
szivében. Viszont azt készséggel konstatálom, 
hogy mai napslálg olyan magyar nótát írni, 
amelyik általánosain népszerű legyen, — éppen 
a túlprodukció miatt — igen nagyon nehéz. 
Szív kell hozzá, ins/plráció, egy szerencsésen 
eltalált első! sor és szerencsés indulás. —* Mű-
kedvelők. Vannak ilyen gyűjteményes füzetek. 
Monológokat is találnak bennük. — Janka. 
Csak a mama engedélyével. — Színházat ját-
szunk. Nagyon eltalálta. Az életben is. önök 
mind a ketten iszínházat játszanak. Dehát — 
minek ez? — Aludni szeretnék. Meglepői ez- az 
eredeti, drámai hang. Amikor a levelet elol-
vastam, amely nem mond semmit, nem kíván 
semmit (választ legkevésbbé), az volt az ér-
zésem, hogy valaki tréfál velem. Mégpedig '— 
kegyetlenül tréfál velem, örülnék, higyje el, 
kedves, igen nagyon örülnék, hogyha néhány 
sorban megnyugtatna. — Dália. Messze van 
még a nyár. Akikor, ha aktuális lesz. tessék 
írni. — Fogadás. A kérdéses szerepet valóban 
Rózsahegyi Kálmán játszotta Debrecenben. Én 
emlékszem rá. A címszerepet nagyon szépen 
éinekeîte. — D. T., Tétény. A kérdéseis darabot 
Szomaházy István írta meg először. Azután 
megírták utána többen, párszor, sokan. — L. 
Lea. A rádió stúdiója megadja a választ. Fő-
herceg 8ándor-utca 7. — B. L. Ez nem sze-
relmi probléma. Ez önreklám. — Kislány az 
utcán. Nem emlékszem a jelenetre, de most 
mindenesetre pótolom és szivésen üdvözlöm. — 
P. J. előfizető. Mind a két darabra vonatko-



A Gyomai Iparos- éa Keiwkedöifjak önképzőköre műkedvelői szép előadásban játszották el a 
»Gésák* című operettet. 

Szereplők: Farkasinsxki Gyula karme« ter, Rom hányi János, Benke Márton énok és táncrendező, 
Krámmer György, Wolff Zsuzsika, , Tandi Irta. Zdusek Lajos, Lévay Lás*ló, Adamik Böske, 
Kurts Böske, Márton Lajos, Barth a Rózsi, Mester Ferenc, Csapó Juliska, Imre Zsigmond Ladnay 
Klári, Szilágyi Gábor, Raibach Árpád rendező, Lévay Manci, Domokos Margit, Üyebnár Ferenc, 

, Göttler Magd«, Sxebeni Ilus 
(Foto Hargita) 

zóan Marton Sándor «zinpadt kiadó megadja a 
kívánt felvilágosítást. 

K É Z I R A T O K . B. Viktor. A vers a sike-
rültebb, de imég ez sem üti me« a leközlés 
mértékét. — B. Tilda, Szentes. Hangulatos, 
finom Írások. Feijlödésképesnek tartjuk. — 
Honfi. Az Igyekezetért és a műgondért dicsé-
retet érdemel. — F. Andor. Nagyon kezdetle-
gesek, a komoly bírálatot még nem bírják el. 
— K. Nóra, Tata. IKellemeshangú, ügyesen 
formált stílusgyakorlatok. — M. M. László — 
»Szilvesztarc. Törekvő, figyelemre méltó sti-
lus, a novella korántsem mentes azonban a 
hibáktól. — Sí, Gyula. Az emlékver» szép és 
megható, A valóban neme« és költői gondolat 
versbeönitése aizonban nem nagyon, sikerült. — 
R. Sándor, Nem igen emelkednek az átlag 
fölé. Még sikerültebb az »Én« cimü. de ez is 
csak tapogatódzás. — M. Rudolf, Szép, elisme-
résre méltó gondolatok, de megtörnek a for-
mán. Olvasson sokat jó költőktől. 

S Z Í N H Á Z . A. Livia, Levelét továbbítot-
tuk. — »Nótakedvelő.« Forduljon az illetéke» 
bécsi hatósá<ghoz: Gesellschaft der Autoren, 
Komponistán, und Musiikverläger. Wien. III., 
B a uiman n stras 8. — K. Húgóné. Miskolc. U 
Az Idén elmarad, î . 1936/48, 1938/4, 
1937/5. — Székely Márta, Eötvös-u, Ebben a 
kérdésben csak gyakorlott jogász adihat fel-
világosítási, taná'csot. — Sp. Tivadarné. Saj-
nos, jelenleg nincs olyan rovatunk, amelyben 
elhelyezhetnénk. Reméljük, hogy rövidesen 
lesz. — »Balaton.« Igen. — »Metropolis..« 
Wien, Hotel Central Dépendance, Grosse 
Mohr Gasse 8, Paris, Hotel Cbarleton, IX-e 
Boulevard Rouchochouairt, Berlin, Tauenzien 
Penslo, W . 8,, Tauemzienstrasse 15/17, Prága. 
Hotel Centrum, Warso. Hotel Royal, 
TJl.-Chlmdna. 

FILM. S. S. 1. Forduljon a kővetkező cí-
meikre: Marton Sándor eainpadi kiadó. Budai-
pest, V.. Bécsi-utoa l. Huszár Károly Pufi 
Twentieth Century Fox Film, Budapest VIII.. 
Rákóczl-út 9. 2. Michael Cuirtlz (Kertésa Mi-
hály) Warner Bros. 8tud'iog Hollywood Bur-
bank Calif. Alex. Korda Esq. London Film 
Co. London Grosvenor Street 52. 8. Nem ad-
hatjuk kl a cimét, — I love you. A pletyka 
igaz, annakidején, mikor kipattant, a Hangos 
Heti Hiradó is beszámolt róla. Clark Gable 
állítólag feleségül fogja venni Carol Lombar-
dot. — Shirley: A 8hirley Temple Club tag 

ságához nem ikell fényképet küldeni. Az iga-
zolványokra nem a tagok, hanem 8hirley 
fényképe kerül, — Sx. L. Mi sem adhattunk 
volna más tanácsot, mint, hogy forduljon va-
lamelyik producerhez: Falusnál már volt a 
téma. tehát úgylátsztk, nem lehet hozzá tökét 
találni. — Sietős. Forst cimie jelenleg ismeret-
len. San Remoba ment üdülni, azóta nem ad 
hírt magáról. — Fallada. Margaret Sullavan 
William Wyler rendező társaságában volt Bu-
dapesten. Azóta elvált és hozzáment első fér-
jéhez, Henry Fondáboz. Később újra elvált és 
most megint menyasszony. Cime: Universal 
Pictures Hollywood, Universal City California. 
— Lovagias ügy. A filmet 8zékely István ren-
dezi a Magyar Filmirodában. Cím: Budapest, 
Hungária-középikörút. _ Vidéki: Budapesten 
egyszerre három filmet leihet műteremben for-
gatni. Ot műterem áll rendelkezésre, de egy-
egy filmhez két műterem kell, mert amíg az 
egyikben dolgoznak, a másikban diszletépít-
kezés folyik. 

K O Z M E T I K A . Fagyás? Télen nehéz 
megkülönböztetni az orr fagyását az orr vö-
rösségétöl, annál inkább, mert a piro» szín 
sokszor átmenetileg támad, hosszt óráik mul-
tán. a bőségesebb étkezés vagy a hideg leve-
gőn való hosszabb tartózkodás után. Házikeze-
léssel nagyon nehéz eredményt elérni, bái 
javulás jelentkezhetlk bizonyos általános tenni-
valók nyomán. Hogy eredményt érhessünk el. 
mindenekelőtt abba kell hagyni a fűszeres és 
forró ételek fogyasztását, az alkoholt és a 
mértéktelen nikotin fogyasatását, Fontos a 
bőr edzése, mely odahaza, meleg és hideg bo-
rogatásnak változtatásából áll, ez nem gyó-
gyít. de az orrvörösség fennálló tüneteit csök-
kenti. — Fogyhatok? Az egészségesen véghez-
vitt soványltótoúránál fontos szempont, hogy 
a táplálkozás ne legyen egyoldalú, mint » 
divatos tejnapok vagy gyümölesnapok, hanem 
az étrend a legváJtozatosabban történjen kaló-
riaszegény. de vitamindiis ételekkel. Legtöbb-
saöir a rossa anyagcsere, illetve a belső kivá-
lasztásos mirigyek rendetlen működése az oka 
az elhízásnak és ilyen esetben megfelelő keze-
léssel és a legnormálisabb étkezéssel is 
tetemes fogyás áll elő az egésaség ép'ég-
bentartása, söt annak fokozást mellett. — 
Anyajegy. Az anyajegy eltávolítása nenwsak 
esztétikai szempontból fontos, hanem egészségi 
okoknál fogva is. Az eljárás nyomtalan, vég-



A Buenos-Aires-i Magyar Egyesület mükedvel 
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érvényes. és fájdalom nélküli. Az anyajegy 
bárhol előfordulhat a börön, egyenként vagy 
csoportosan, házilag való eltávolítására vidé-
kenként más és más szer van elterjedve, ezek 
azonban, a helyett, hogy az anyajegyet eltlin-
tetaék. azt magát nem is érintik, de a kör-
nyező bőrön olyan gyulladásokat okoznak és 
olyan roncsolásokat idéznek elő, hogy azi 
nyomtalanná tenni sohasem lehet. — Januári. 
A rendellenesen növő saőrzetet véglegesen ki-
pusztítani szakorvosi kezeléssel, diatermiás el-
járással lehet. Énnek lényege egy speciális 
elektromos áram, mely a szőrszálak növesztő 
gyökerét szétroncsolja. Az eredmény az, hogy 
többé hajszálat nem tud növeszteni. Kellő 
szoksaerüséggel végezve, nem sérti meg a bőrt 
és semmi szervre nines káros hatással. — 
Zsíros? A zsíros arcbőr fénylő, mitesszere® 
már kezdeti stádiumában is kiütközik egy-két 
pattanás. A száras arcbőr Mániás. érzékeny 
és élettelen bör benyomását kelti. Ezekután 
kellően megf igyelve , mindenkinek módjában 
lesz házdlag higiénikusán ápolni, illetve ápol-
t a t ó az arcbőrét. Akinek módjában van. 
szakorvosnak mutassa meg, hogy ö döntse ei 
a bör természetét és ápolási módozat:lt. — 
J. G. 1. Télen nagyon nehezen lehet kikezelni 
a fagyását, azt máT kora ősszel kell mogkezi-
deni. 2. Forduljon szakorvoshoz. — Jugoszlá-
via, előfizető. Mellékeljen válassbélyegct. is-
mételje meg kérdéseit és közölje pontos elmét. 

K É Z I M U N K A . Rita. Igyekszünk kíván-
ságának eleget terni, de egyelőre nem kerül-
het rá sor. — Lakomcsik, Brassó. Tessék 

i nagy sikerral mutatták be Indig Ottó »Toroekói 
című vígjátékát 

egyenesen az említett laphoz fordulni. — K. 
R., Rábahidvég. Vastag fekete > onalakkal raj-
zolja papírra és férce l je a papirt a tüll a l l 
Gyapjiifonállal. Vegytísztitóban. Vasváron bi-
zonyára van. — Mercedes. JZz évi a-ik szá-
munk kézimunkamellékletének 2-es számú áb-
rája. Minden szükséges felvilágosítást meg-
talál a szövegben. Két rácsavanls. négy levo-
göszem és 12-es gyöntgyfonll . Lehet rojtozni. 
— Hall. Illik. Mé-rt ne lehetne magyar népie-
sen berendezve? Ha jól van megoldva, skkor 
mindig többre beosülöm. mint a Eablónos be-
rendezést. Parasztszékeket ezalmafonáscM 
Üléssel 

KONYHA. Jugoszláviai érdeklődő. Ké -
rem, küldjön válaszbélyeget, én akkor küldök 
parfé-recepteket. Lapunkban már nagyon sok 
parfé-recept jelent meg. igy mostanában neon 
közölhetek. — Vidor Józsefnó. Diétás étterem-
címeket kéréséire elküldöm. — Wien, Dr. 
Neumayer. Papriká» darált húsgombócokat 
rizzsel készít ?e, fontos a bőséges paprikás lé. 
Tarhonyát, makarónit adihat mellé ha nem 
szereti a tört burgonyát, — 

— Teleki 
M. Borjúmájat minél többet adhat a kisleány-
inak mindenféle formában, ha kezelőorvosát 
megkérdezi, ő is ezt f o g j a tanácsolni. — 
Margitka, Szombathely, 13 deka csokoládé-
port, 8 evőkanál forró vizet, 8 deka vajat jól 
keverjen el és aradkor a kellő sűrűséget eléri, 
vonja be a tortát. Cukrot ne tegyen bele, 
mert ettől lesz fénytelen és osomös. 
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(7, folytatás) 
A parlas—budapesti harmincórás út alatt Vica körülbelül olyan hely-

zetben volt, mint aki egy beváltatlan főnyereménnyel a zsebében, éhesen 
topog a bezárt bank előtt. Majdnem kihajította az ablakon a százrózsás 
csokrot és utána Csulit is, a telhetetlen csau-csaut, akiből előkelő szárma-
zásának minden tudata hiányzott. Mihelyt valakit enni látott, rögtön 
nyivákolni kezdett. Erőszakos fellépésének meg is volt a hatása: mialatt 
úrnője pokoli kínokat szenvedett az egyre követelődzőbb éhség miatt, a 
csau-csau valósággal kigömbölyödött az úton. Még az étkezőkocsi orszá-
gonként cserélődő személyzete sem feledkezett meg róla, hordták neki a 
kávét, a teát, a kakaót, a finom porcogós borjúcsontot, mintha csakugyan 
valami fejedelmi sarjadék lett volna, akit a rajongó alattvalók elárasz-
tanak imádatuk jeleivel. Vica legszívesebben átaludta volna a böjt keser-
ves óráit, de részben Csuli miatt nem tehette, részben Marion miatt, aki 
folyton átcipelte macához, hogy az alapítás legégetőbb kérdését, a cég-
elnevezést megbeszéljék. 

A grófné egyre szenvedélyesebben dobta magát az új élet izgalmaiba. 
Lehet, hogy így akarta magát kárpótolni azokért a sebekért, amelyeket 
Deauvilleben szenvedett. Másrészt tele volt lámpalázzal Ezer megoldha-
tatlannak látszó részletkérdés ijesztette föl rövid szunnyadozásaiból és 
ilyenkor úgy használta Vicát, mint más az idegcsillapítót. Hogyan lesz-
nek a személyzettel, hány lányt alkalmazzanak a varrodába, csakugyan 
olyan kiváló erő-e az a szabásznő, akit Vica kiszemelt az új szalon szá-
mára, hogyan fogják beosztani a hat szobát, kiket hívjanak meg az első 
bemutatóra, hányan fognak pukkadni, de mindenek között a legfontosabb: 
milyen néven jelentkezzenek a nyilvánosság előtt1? Legjobban szerette 
volna a teljes nevét kitenni a cégtáblára, fölötte a kilencágú koronával, 
sőt, ha lehet a festői Wolkenberg címerrel. 

— Nem lehet, — felelte Vica — elriasztanók úgy a jó, polgári közön-
séget, mint az arisztokráciát. Az egyik réteg hivalkodásnak tekintené, a 
másik kihívásnak. 

— Hát akkor? — kérdezte Marion elszontyolodva. — Szerepeljünk ke-
resztnévvel, mint Melanie? Legyünk »Marion és Vica?« 

— Ez túlságosan közönséges. Ma jóformán a naptár összes női kereszt-
nevei le vannak foglalva divatszalonok számára. Valami újat kell kita-
lálnunk. 

Vica lehúnyta a szemét, úgy tett, mintha gondolkodott volna. Való-
jában nem tudta nézni, hogy Marion szakaszának egyik utasa, aki az 
osztrák Leobenben szállt föl a vonatra, szünet nélkül evett. Most éppen 
sült csirkét hámozott ki egy zsíros hártyapapírosból és egyetlen vágással 
lekanyarította a pirosra sült tetem egyik combját. Csuli jól bevált stra-
tégiáját alkalmazta. Fekete orrával viharosan fölszaglászott a levegőbe, 
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majd finom üveghangon vinnyogni kezdett. A lódenruhás útitárs teli-
szájjal átszólt Vicához: 

— Szabad megkínálnom a kutyuskát? 
Nagylelkűen letörte Csulinak a másik combot. 
— Kérem, majd én — mondta Vica és gyengeségtől resíakető kézzel 

átvette a szeretetadományt. Lecsípett néhány rostot és a vadul ágaskodó 
kiskutya szájába tömte. De a gyötrelem és a kísértés túlságosan erős volt. 
»Bocsáss meg, — szólt Marionnak — a rúzsomat a szakaszomban felej-
tettem!« 

Csulival a karján kirohant a folyosóra, átszaladt néhány kocsin és 
két ütköző fölött mohón beleharapott a csirkecombba. Csuli reménytelen 
harcot folytatott a zsákmányért, amely tulajdonképpen őt illette. Végül 
már beérte volna a csupasz csonttal is, de Vica kidobta az ablakon, mintha 
meg akart volna szabadulni az egyetlen bűnjeltől. Most, hogy evett vala-
mit, az esze rögtön jobban fogott és a humora is visszatérőiben volt. A kis 
csau-csau ferdemetszésű szemeivel még mindig vádlón és panaszosan 
nézett úrnőjére. 

— Hja, Csulikám, ezt úgy hívják, (hogy az erősébb joga! Vae victis! 
Jaj, a legyőzötteknek! 

Hogyan jutott eszébe ez a latin idézet, amely korán abbahagyott gim-
náziumi tanulmányaiból ragadt rá, maga sem tudta. De a két latin szó 
csengése benne maradt a füleiben. »Vae victis!« — csattogták a kerekek. 
Vae victis. . . vae victis.. . utóbb már csak a két összecsengő »v« betű 
muzsikált tovább... Mi az ördögöt akar tőle ez a két »v« betű? — Meg-
van! Milyen egyszerű! Az egyik Wolkenbergnét jelenti, a másik Vicát. 
De hisz akkor kész az új cégtábla: »W. V.« Rohant vissza Marionhoz: 

— Jelentem, hogy megalakultunk! Adj egy szelet papirost, azonnal 
fölrajzolom a cégünket! 

— Tessék! — mondta, amikor készen volt a kisí skiccel, amely nem 
nélkülözte a maneken ízlését és rajzkészségét. »W. V.« Ez új, eredeti és 
nem másolhatja le senki. Amellett biztos, hogy mindjárt kezdetben egy 
sereg szójátékot faragnak majd belőle a pesti asszonyok... 

Marion azonnal benne volt. »Remek! Ilyesmit szerettem volna én is, 
csak persze, nekem nincs olyan gyorsjáratú eszem, mint neked. Mihez is 
kezdenék nélküled?« 

Befújta meleg lehelletével a félig leeresztett ablakot és az ujja hegyé-
vel fölírta rá az új cég nevét, amely arra alakult, hogy rohammal hódítsa 
meg a pesti divatvilágot. 

A keleti pályaudvaron valóságos díszküldöttség várta Vicát. Tu-
schákné, a főszabásznő, Káldor úr, a könyvelő, két maneken, Sári és Olga, 
Zsófi kisasszony, a tűzőnő, István, a boltiszolga és Blanka, a kis kifutó-
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lány, Vica kedvence. Mindegyik egyszerre beszélt, kézről-kézre dobálták 
a szalón büszkeségét, aki a viharos viszontlátásban egyszerre kitopogta 
magától a sanyarú út minden zsibbadtságát. 

— Mit hoztál? Igazán olyan szép Párizs? Jé, ez muff, vagy kutya f 
Isten bizony a tiéd? Ügy-e leverjük a konkurrenciát? Kalandod volt? 

— Gyerekek! — mondta Vica felvidámodva — Egyszerre csak egyen 
beszéljetek. Mi van Melanieval? 

— Már bejár, — mondta íhisehákné, — de a betegség erősen letörte. 
De Vicuska, az egész Belváros tele van a hírrel, hogy maga és Wolken-
bergné készülnek valamire. Mondja, igaz! 

— Á! — felelte Vica — Ki mesélte! 
— Az ilyen hírnek nincs forrása. Valaki elkezdi, százan fölkapják. 

Szóval megnyugtathatok mindenkit, hogy nem igaz? 
Vioa úgy tett, mintha nem hallotta volna a kérdést. Istvánt a bolti-

szolgát és Blankát, a kifutólányt kereste a tekintetével. »Vigyázzanak a 
csomagokra. Isten ments, hogy elkallódjon valami, különben a fene meg-
ette az egész párizsi utat. Jaj, milyen fáradt vagyok, gyerekek!« 

Káldor úr taxit hozott. A két maneken és Zsófi, a tűzőnő leváltak a 
csoportról, Blanka a kisülésen foglalt helyet a kutyával, István kiült a 
sofőr mellé. 

— Lerakjuk a csomagokat a szalónban, — mondta — aztán hazame-
gyek és istenigazában kialszom' magamat. Káldor úr, úgy-e lesz szíves 

. a kocsit kifizetni? 
— Sok pénzt költött? 
— Mindent. De gyönyörű dolgokat hoztam. Jaj, ha itudnák, milyen 

szép ez a mi mesterségünk! Ha Melanie... ha én. . . , 
Behúnyta a szemét, nem is próbálta zavaros gondolatait szavakba 

öltöztetni. Tuscháknó lelkesülten mondta: 
— Biztos, hogy gyönyörű lesz az idei kollekciónk! Már tavaly is Vica 

kisasszonynak kellett volna Párizsba mennie. 
— Igen — felelte Vica, pedig eszeágában sem volt dicsekedni. Aztán 

hirtelen föleszmélt kábultságából. — Mondja Tuschákné, a húga, a Vilma, 
ott van még abban a József-téri kis szalónban? 

— Ott. Miért? 
— Szeretnék vele beszélni. Holnap este zárás után küldje a lakásomra. 
— Igen — mondta vontatottan a főszabászné és oldalról elgondolkozva 

megnézte a manekent. De Vica arca a fáradtságon kívül nem árult el 
semmit. 

A csomagokat lerakták a szalónban. Melanie az estéket orvosi ren-
deletre még a Svábhegyen töltötte, István kivételesen ott maradt vigyázni 
a drága zsákmányra, amelyet mától kezdve úgy kell őrizni, mint az érett-
ségi tételeket az írásbelire készülő diákok elől. 

Melanie óvatossága ebben a tekintetben egyenesen a nevetségesség 
határait súrolja. Még az iroda ajtajának tejüvegét is leragasztatta barna 
csomagolópapírral, nehogy illetéktelen szemek a homályos ablakon ke-
resztül hozzájuthassanak a szalón féltve őrzött titkaihoz. 

Mikor a csomagokat biztonságba helyezték, Vica elbúcsúzott Tuschák-
nétól és Káldor úrtól, aztán Blankával gyalog nekivágott a csöndes Bel-
városnak. A Phönix-utcáig még jó darab út volt, de most valósággal föl-
frissült a sétától. Csak ez az átkozott éhség ne volna. 

— Blanka, — kérdezte, mikor Tusehákék lőtávolon kívül voltak — van 
nálad valami pénz? 

— Van! — mondta boldogan a kislány, aki vallásos áhítattal csüngött 
Vicán. — Ma szállítottunk Révy Miklósnénak. A számlát nem fizette ki, 
de két pengő borravalót adott. A villamospénzt sem számoltam még el. 

— Akkor megvagyunk mentve. Tudsz valami olcsó helyet, ahol két 
pengőből megvacsorázhatunk? 

— Ojjé! A körúton van egy falatozó. Ott szoktam vacsorázni, ha a hen-
tesüzletek zárva ivannák. 

Negyed óra múlva ott ültek a tömegforgalomra berendezett büfíében, 
ötpengős nagyságú szendvics-szeletek előtt, amelyek fonnyadt zsemléken 
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szerénykedtek. De Vica úgy érezte, hogy ilyen fejedelmit nem evett sem 
a Maximénál, sem a deauvillei Casinoban. Mit Ibánta ő most a Malasol 
kaviárt, a hommard americain-t, a művészi gonddal megszerkesztett hors 
d'oevreket, a soha nem látott és hallott párizsi ételcsodákat és a jéghaty-
tyúban tálalt őszibarackot. Egy cső kukoricával 'befejezte a pesti gála-
dinert, aztán jobbról-balról összecsókolta kis védencét és elbocsátotta. O 
pedig Csulivaí a hóna alatt hazasietett a lakására. 

A Melanieval való találkozás simábban zajlott le, mint várható volt. 
A iszalontulajdonosnő a leragasztott a'biakú irodában fogadta párizsi 
futárját. A csomagolópapiros sárgás fénye, amely az arcara esett, még 
jobban kihangsúlyozta az alig lezajlott betegség nyomait. Melanie persze 
hallott már a pletykáról, de érthető okokból nem mert egyenesen előhoza-
kodni vele. Közvetlenül a bemutató előtt nem lenne célirányos élére állí-
tani a helyzetet. 

— Hallom, — mondta, miután kegyesen megengedte, hogy a maneken 
kezetcsókodjon — odakint sokat volt együtt Wolkenbergné vei. 

— Igen. A grófné direkt kapóra jött. Nem is tudom, hogyan válasz-
tottam volna ki nélküle a megfelelő anyagot. De azt hiszem, meg lesz 
velünk elégedve, madame. 

Kínos volt ez a makacs hazudozás, de nem lehetett mást csinálnia Azt, 
amit Melanie várt tőle, száz százalékig elvégezte. A ruhák, amiket kivá-
lasztott, a szalon vevőközönségének kialakult ízlését szolgálják; a másik 
kollekció, amit Wolkenbergné részére állított össze, olyan kevéssé illene 
ide, mint egy cementből és üvegből épült áramvonalas villa egy renaissance 
palotasoriba. Különben is, a W. V. szalon egyelőre nem lép még sorom-
póba: ha minden jól megy, majd csak három héttel a pesti nagy házak 
bemutatói után debütál. 

— Gino kétszer is referált, — mondta Melanie — nagyon dicséri a szak-
értelmét és szorgalmát. Remélem, nem üres udvariassági szólam volt 
részéről. 

Panaszosan fáradt volt a hangja, mintha ezzel is ki akarta volna kény-
szeríteni a maneken részvétét és húségét. »Lássuk hát, drágám, mit ho-
zott?« Kituszkolt mindenkit az irodából és kétszer is ráfordította az ajtóra 
a kulcsot. Vica mindenekelőtt a két modellt emelte ki a 'bőröndökből. Mela-
nie egyszerre elfeledkezett róla, hogy beteg, olyan eleven lett, mint a esik. 
»Isteni!« — mondta és a két karját összefonta a melle fölött, hátrált, köze-
ledett. körültopogta mind a két ruhát. »Biztos, hogy Belláknak nem lesz 
meg?« — kérdezte aggodalmasan. Bellák Polditól félt leginkább, mert a 
két szalon majdnem ugyanazt a stílust képviselte és majdnem azonos vevő-
körrel dolgozott. »Különben, ha kopírozta is, ezt a sikket úgysem tudja 
beleadni.« 

Ezen megnyugodva, nekiesett Vica vázlatkönyvének. Amit látott, egyre 
jobban föllelkesítette. Tündér ez a lány, az biztos. Nem tündér: kincs! 
Istenem, ha ő valaha így tudott volna rajzolni. Es milyen precíz a részle-
tekben. így, ahogy a rajzok állnak, át lelhet őket adni Tuscháknénak kivi-
telezésre. Csak ne lenne ez a buta félelme Wolkenbergné miatt. Nem elég, 
hogy mint vevő elvész, még a szalon fő vonzóerejét is magával akarja ra-
gadni. 

— Tudja már, Vicuska, hogy Wolkenbergné helyiséget bérelt a Váci-
utcában ? 

— Mondott valamit, de azt hittem, hogy lakásra lesz szüksége, miután 
a palotát rövidesen eladják, ö maga említette, hogy tönkrementek és válik. 

— Hiszen éppen ez az aggasztó! — bökte ki Melanie és új rat a rajzok 
tanulmányozásába fogott. A telefon szólt, a füléhez emelte a kagylót. 

— Juan les Pins! — szólt csodálkozva., — Ki az ördög lehet ez? Csak 
nem Bártfayné rendel telefonon ruhát?... Hallo, igen, Melanie-szalon, 

m i l V I T V A R / 1 R I P 9 Dr. KVrnerné Kozmetikai kézxtményel 
iTJ. 1 L i I ü m A . * * V F E í * a legmodernebb ártalmatlan anyagokból összeállítva 
7cfrnc hÄrnAlr • Essentia, szappan, pú- I CTJIMT KAMIAI** Bőrtápoló éjszakai esnappall krém, Clean-
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103 



Budapest.. . Magát keresik — mondta meglepetten és átnyújtotta a hall-
gatót. 

Vica a haja gyökeréig elpirult. Juan les P i n s . . . Ez José! Igazán nem 
hitte volna, hogy a fiú ilyen állhatatos. Pedig az utolsó találkozásuk óta 
több, mint negyvennyolc óra mult el. 

— Hallo. . . igen, .személyesen... köszönöm, nagyon j ó l . . . kedves, hogy 
nem feledkezett meg rólam.. . nem, sajnos, mások i s . . . 

Oldalvást zavart pillantást vetett Melaniera, nagyon jó néven vette 
volna tőle, ha a 'beszélgetés tartamára diszkréten kivonul, de a szalontu'laj-
donosnő majd szétrobbant a kíváncsiságtól. 

— . . .óh, Csuli egészséges... mindent eszik, még papucsot i s . . . bolond... 
jaj. ha tudná, hogy tele van mind a két kezem dologgal» nem csodálkozna... 

Amennyire lehetett, leplezni próíbálta izgalmát még önmaga előtt is. 
Mert azért mégsem közömbös, ha. valakinek ilyen szerelmes udvarlója van, 
aki nem restelli a fáradtságot és a »világ másik végéről telefonál. Kár, 
hogy Melanie miatt nem mutatkozhat elég hálásnak. José még azt találja 
hinni, hogy nincs érzéke az ilyen megható 'figyelmesség iránt. 

— Ininét nem lehet úgy beszélni, — mondta — de 'tudja mit, majd 
írok.... Ja persze, maga vándormadár-természet... jó, hát abban mara-
dunk, hogy holnap ilyenkor megint . . . köszönöm, köszönöm, köszönöm, 
olyan örömet .szerzett, hogy nem is tudom szóval kifejezni, legfeljebb 
hanggal... Isten vele, José. . . 

Egészen beleizzadt a zavarba... »Node, most csakugyan lássunk mun-
kához!« — mondta. Melaniera nézett, aki még mindig szótlanul tatt-vett 
az irodában. Azt hitte, hogy a munkaadó haragszik rá. amiért a drága idő 
egy részét azzal pocsékolta Párizsban, hogy udvarlót szerzett magának. De 
a szalontulajdonosnő arra gondolt, hogy mégis csak rendes lány ez a Vica. 
Tuschákné reggel beszámolt már neki a. háromezerfrankos csau-csauról és 
az istentelen nagy rózsacsokorról, amelynek minden szála legalább egy 
pengőbe kerülhetett, persze francia valutában. Ilyen gavallérja volt és 
mégsem feledkezett meg a kötelességéről. 

— Jól van Vicuska, most sorra berendeljük azokat, akikre szükségtülnk 
van. Már telefonáltam a műesztergályosnak, hogy »jöjjön be a gombok és 
csattok miatt . . . Délre kapunk egy csomó anyagmintát is, majd együtt 
kiválasztjuk a megfelelőt. Hallom, hogy ez a Bertalan isteni dolgokat 
hozott . . . 

Vica szétosztotta az ajándékokat. Szerencsére a különböző szalonokban 
kapott néhány üveg reklámcélra készült parfőmöt, így mindenkinek jutott 
valami. Egy óra múlva már nyakig benne ült a tárgyalásokban. TJgy dol-
gozott, mint valami vezérkari főnök. Egyik oldalán Melanie állt, a másik 
oldalán a főszabásznő. Es közben arra gondolt, hogy este, amikor majd 
holtfáradtan elvánszorog innét, kezdheti az egészet elölről. Mert Marionnal 
úgy állapodott meg, hogy a rendes napi munkaidőn túl a W. V. szalonnak 
szenteli az idejét. 

* 
Kilenc óra is elmúlt, amikor Marionnal és Malonyayval ott állt a siral-

masan kopott Váci-utcai 'bérház másodikemeleti lakásában. A jövendő 
szalon szörnyű állapotban volt., A falakról cafatokban lógott a tapéta,, a 
konyha és a fürdőszoba olajmázas gipszvakolatát leverték a kőmíviesek. A 
napközben fölvert por még mindig a levegőben táncolt és nem akart leül-
lepedni. 

— Ezt a falat kiüttetem, — magyarázta egy fiatalember, aki az augusz-
tusi meleghez vastag, gyapot pepita kabátot és nyakkendőnélküli vörös trikó-
inget viselt — így a műhelyben legalább harminc lányt tudunk elhelyezni. 

A képviselő felhúzta a szemöldökét. 
— Harminc? Nem lesz az kicsikét sok? 
— Melaine száznegyven lányt állított be a kollekcióhoz — világosította 

föl mosolyogva Vica. 
Malonyay csodálkozott. »A teremtését, hisz ez egész kis női hadser- ^ 

Vagy — hárem.. .« De Marion tréfás szigorúsággal leintette: »Figyelme 
tetem, hogy a hárem ajtaja maga előtt zárva lesz!« 

Kecskelábú konyhaasztal fölött könyököltek, előttük kiterítve feküd-
tek a tervrajzok, a. mennyezetről egy szál árva villanykörte lógott le dró-
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ton, a helyiségben szétszórva kőmíves szerszámok hevertek, a jövendő 
szalon közepén malteros-láda állt. Az egész inkább elszomorító volt, mint 
bátorságkeltő. Ez volt az a helyiség, amelyből valaha meg fogják kontre-
minálnii a pesti divatvilágot. Marion, aki az életet eddig »terülj asztal-
kám« módján élvezte, valósággal kétségbeesett. 

— Istenem, hisz így sohase leszünk készen! 
— Semmi izgalom, kedves, — mondta Malonyay, akit érdekelt és mu-

lattatott az új helyzet. Végre egyszer kizökkent a politika állóvizeiről és 
tetterejét valódi munkára válthatta. Az új elfoglaltságnak úgy örült, 
mint egy gyerek. Egész nap itt lézengett a lármás, kopácsoló mester-
emberek között, tűrte, hogy ide-oda lökdössék, sőt egyszer maga ment ki 
a konyhára enyvet íozui egy lepattogzott fenekű fazékban, a kárpitosok 
számara. Mégis olyan tiszta és kifogástalan volt, mintha most lépett volna 
ki a fürdőszobájából. 

A pepitakabátos megmutatta a skicceket. Tényleg, minden elragadó 
volt, ahogy vízfestékkel odavetette. 

— Ez itt a szalon. Egészen újszerű, Pesten nincs hozzá hasonló. Nem 
lesz benne más, csak néhány mély, kényelmes karosszék. No és persze, 
tükörfalak. Például, ha nagysád így ül, — ezt Marionnak mondta, aki nem 
tudta, haragudjon-e a modortalanságért, vagy eleressze a füle mellett, — 
már látja a harmadik szobából közelgő manekent. Persze, megfelelő vilá-
gítási effektusokról gondoskod.tam. Töviről hegyére elmagyarázott min-
dent. »Itt lesznek a próbafülkék... ide egy kis budoárt terveztem, hogy 
a próbákon összegyűrt hölgyek kényelmesen kikészíthessék magukat. Még 
íróasztalt is adunk nekik, hogy teljesen otthon érezzék magukat. Olyan 
lesz ez a kis öltözőszoba, mint egy bonbonniere...« 

Összevissza sétáltak a sivár lakásban, amelyet az iparművész-Voronoff 
képzelete percek alatt tündérre fiatalított. Még kapuzárás után is tár-
gyaltak. Akkor jutott Vica eszébe, hogy Tuschákné húgát odarendelte 
magáihoz. Sietett elbúcsúzni, bár Malonyay mindenáron erőltette, hogy 
tartson velük vacsorára. Taxiba ült és hazakocsizott. Otthon hosszú meg-
beszélést folytatott a jövendőbeli főszabásznéval, majd elővette azokat a 
rajzokat, amelyeket a W. F.-szalon számára készített. Csuli is játszani 
akart egy keveset, így aztán jóval elmúlt éjfél, mire megint ágyba került. 

* 
Az embertelen munka hetei következtek. Amíg Budapest a nyárutó 

szépségeiben tobzódott, a divatszalonokban zakatoltak a gépek és robotol-
tak a lányok. Aránylag még a manekenek kapták a legkellemesebb munka-
beosztást: egyik ruhát a másik után próbálták rajtuk, de legalább kombi-
néban vészelték ét a forró napokat. Tuschákné szájából tucatszámra állt 
ki a gombostű, csoda hogy egyet sem nyelt le belőlük, amíg a türelmieis 
manekenek előtt térdelt. 

Vica egyelőre vitézül állta a magavállalta kettős szerepkört. Odaát a 
Váci-utcában ugyan még mindig mesteremberek dolgoztak, de azért a W. 
V. szalon sem tétlenkedett. Az ideiglenes műhely a Phönix-ut'cai lakásba 
•szorult. Itt Vilma, Tuschákné húga. fővezérkedett és Blanka, a kis kifutó-
lány játszotta az összekötő tiszt szerepét, ő vitte a parancsokat és hozta az 
üzeneteket, míg Marion az TTri-utcai palota, a készülő szalon és a Phönix-
utca között cikázott. Persze, nem lehet csodálni, ha ez a rendes körülmé-
nyek között is kettőzött munka lassan mégis kikezdte Vica idegeit. A W. 
V. szalon mozgolódása nem .maradihatott titokban: a pesti divatszalonok 
földalatti kémszolgálata percek alatt elvitte a híreket mindenfelé. Pilzer 
Saroltánál például nyiltan beszélték, hogy a Melanie szalon idei kollek-
ciója siralmas bukás lesz, mert maga Vica torpedózta meg a szalon leg-
jobb vevőjének, Wolkenbergnének segítségével. Melanie, akinek a jóaka-
rók'sürgősen visszamondták a masamód kijelentését, tudta, (hogy a vád 
'v'->en a formában nem igaz. Amennyire a többi szalonok anyagát ismerte, 

^égtelen, hogy Vica jó munkát végzett. Ha van még szalon, amely a 
választotta modelleket szintén lemásolta, biztos, hogy a részletek 

!Tnomságában messze elmarad az övéktől. Ami pedig a teljes anyagot illeti, 
Minden árnyalatú aranyszőke 7 J V ) 7 V 1 K / D C T / / ^ hajszőkítő tablettától nyerhet, 
és bronzvörös hajszíneket az Jr mJL ff/lM Ara 30 fillér. Kérje mindenütt. 
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az olyan, hogy maga Melanie sem tudta volna jobban összeválogatni. 
Mégis bosszantotta Vica titkolódzó viselkedése. Jó, ihát elmegy. Önálló-
sítja magát. Érzékeny csapás, de ebbe még a Melanie szalon nem pusztul 
bele. Főleg, mert a hölgyek, akik talán szívesen mennének Vica után, nem 
fogják betenni a lábukat a félarisztokrata Wolkenbergnéhez, akit éppen 
azért nem lehet elviselni, mert megjátssza magát igazinak. Egy nap, ami-
kor magukra maradtak, ki is robbant belőle: 

— Mondja Vica, miért nem őszinte hozzám? 
— En? — mondta Vica kényelmetlenül. — Miért ne volnék őszinte a 

nagyságos asszonyhoz! 
— Mert tudom, hogy tervei vannak. Ez nem baj, én nem rovom föl 

egy törekvő alkalmazottnak, ha önállósítani akarja magát, de mint munka-
adója és bizonyos mértékig mestere, megérdemelnék annyi bizalmat, thogy 
nyiltan beszéljen velem. 

— Mért kínoz a nagyságos asszony is? — mondta Vica és elsírta ma-
gát. — Nem elég nekem ez a rumli, ami itt van és a felelősség, ami rám-
szakadt? Hiszen, ha nem tudnám, mivel tartozom a nagyságos asszonynak, 
talán haza se j ö v ö k . . . Le Touquetben üdülhetnék, vagy a finn »tavaik 
vidékét járnám . . . 

Es mintha csakugyan létezne egy felsőbb gondviselés, amely rendelésre 
szállítja az alibit, Blanka kócos feje bukott be a vasaló-konyhába, ahol a 
számonkérő jelenet lefolyt: 

— London kéri a telefonhoz Vica kisasszonyt! 
José újabban egészen belevadult a telefonálásba. Volt egy nap, ami-

kor négyszer kereste Vicát. Először akkor hívta, amikor Vica egy bőr-
díszműgyárban tárgyalt az övek miatt, másodszor a szalonba,n találta 
ugyan, de túlságosan hidegnek ítélte a lány kurta feleleteit, fölhívta tehát 
harmadszor is, a manneken azonban éppen átszaladt a közeli fodrász-
szalonba, hogy -kissé felfrissíttesse megviselt hajfürtjeit. Itt érte el a ne-
gyedik hívás. 

— José, drágám, — mondta a lány, akit meghatott, de egyben idegesí-
tett is a szóbeli érintkezésnek ez a szenvedélyes és költséges formája — 
tegyen le a lázas türelmetlenségről, mert csak elijeszt vele! 

— Mit csináljak? — mondta a milliomos fiú töredelmesen. — Anyai 
részről spanyol vagyok, apai részről délfrancia. Ez, úgy hiszem, sokat 
megmagyaráz. 

— Inkább az a baja, hogy túlságosan gazdag. Ettől olyan követelődző. 
— Ha.kívánja, lemondok a gazdagságom feléről a maga javára. 
— Jó, most már kitréfálta magát. Beszéljünk valami okosabbról. Még 

mindig nem talált senkit, aki elfoglalta volna a szívében az én helyemet? 
— Olyant hiába is keresnék. A virágaim megérkeztek? 
— Azok, amiket Le Touquetből küldött, vagy amiket Trouvilleből 

kaptam? 
— Rémes! A lyoni orchideák elvesztek a repülőgépen? 
Mert José nem érte be a telefonnal. Amerre járt, ahol néhány órát 

töltött, mindenünnét ontotta a virágokat. Amiből látnivaló, (hogy a szerel-
met is főként a gazdagok számára találták föl. Es kétségtelen, hogy ez 
a dúsan áradó figyelem nem tévesztette el teljesen a szándékolt tolatást. 
Vica szíve már átfűlt attól a gondolattól, hogy van egy ember ezen a pla-
nétán, aki a legnagyobb bolondságokra képes miatta. Mert végeredmény-
ben mégis ez a szerelem kritériuma bizonyos életkorban. Vica még mindig 
hálásan gondol vissza arra a fiúra, aki hét vagy nyolc évvel ezelőtt kita-
lálta azt a kedves gondolatot, hogy szerelmes leveleit ezzel a címzéssel 
bízta a Magdolna-utcai levélhordóra: »A földkerekség legszebb lányának.« 
Név és lakcím nem állt a borítékon, a postás mégis rátalált a címzettre. 
José valamivel költségesebben csinálja ugyanazt, de kedvesen csinálja. 
Most megint Londonból jelentette, hogy bárhová megy, nem talál nyugtot. 

— Engedje, hogy Pestre jöjjek! — könyörgött. 
— Mindent, csak ezt ne! — mondta határozottan Vica. — A becsület-

érzésem egy ponton úgyis sebet kapott már. Elárultam a munkaadómat... 
(Ijedten nézett az irodaajtóra, amelyet elfelejtett belhúzni maga után, de 
szerencsére Melanie nem jött utána...)1 Marionnal szemben sem követ-
hetek el hűtlenséget... Engedien nyugodtan dolgozni még néhány hétig 
és meglássa, nem marad el a jutalom. 

(Folytatjuk) 
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1. KÉP 
(Mikor a függöny felmegy, a szín néhány 

| pillanatig vaksötét. Aztán baloldalon meg-
világosodik egy utcai telefonfülke. Kis 

csend.) 
Zizl (jön balról. Húsz év körüli, fürge, 

csupa ideg. Ügy beszél állandóan, mintha 
titkot árulna el. Két szemében éhség: moz-
gás, szín, pénz után. Elegáns... jó áru-
házból. Belép a fűikébe, pénzt kotorász 

elő táskájából, bedobja, tárcsáz.) 
<Ekkor a fülkében sötétség lesz —sa 
jobboldalon egy íróasztal világosodik meg. 
Voltaképpen — forgószínpadot feltételezve 
— a harmadik kép színe áll itt, — csak a 
telefónfülkével kombinálva. A harmadik 
képből tehát csupán az az egy, a rivalda 
előtt álló asztal kap reflektort. Az asztal 
elnyűtt, kopott, teli iratokkal, sarkán tele-
fon áll, amely csengetni kezd. Már jóné-
hányszor felcseng, mikor kinyílik az ajtó 
— és hogy a játék mindkét hőse a színpa-

don legyen — belép): 
Linusz (úr. ötvenéves, keserű, kissé haj-

lotthátú, szürkülő hajú, szűkszavú, hirte-
lenmérgű ember. Állán szakáll, orra pápa-
szemmel van nyergelve, önbizalom után 
kiált mitiden mozdulata. Megáll az ajtó-
ban, körülnéz, konstatálja, hogy senki 

Csortos Gyula, Dayka Margit 
(Vajda M. Pál felv.) 

ELSŐ FELVONÁS 
sincs a szobában, a telefonhoz lép, felveszi 
a kagylót): Halló! 
(Ekkor az íróasztal helyébe sötétség lép, 
a telefónfülke újra megvilágosodik. — És 
ez így mehet a kép végéig, ott van vilá-
gos, ahol beszélnek éppen, — a párbeszé-
dek e célból nincsenek felszabdalva, hogy 

es! a világítási játék ne legyen zavaró.) 
Zizl: No, csakhogy felvetted a kagylót! 

Micsináltál! Fogadjunk, hogy eltalálom! 
Fürödtói! Igaz! Jó reggelt fiatalúri 

Linusz (arcán csodálkozás): Hallói Hal-
ló! I t t . . . Linusz beszél, az Egyesült Ban-
kok központjából! N e m . . . nem téves! 

Zizl ; Halló! Tessék! Nem te vagy az ! 
(Mérgesen.) Ki beszél? Nem százhuszon-
kettőtíz! 

Linusz: Százhuszonhárom tíz! Egyesült 
Bankok, Linusz. 

Zizi: Rémes. Egészen biztosan tudom, 
hogy jól tárcsáztam! Megőrülök ezzel a te-
lefonnal! 

Linusz: No . . . megőrülnd azért nem ér-
demes, kérem . . . Újból kell hívni a szá-
mot! 

Zizi: Köszönöm a jó tanácsot . . . kedves 
Linusz úr. Mit szól, milyen jól megjegyez-
tem a nevét! 

Linusz: Kérem . . . valóban meglepő . . . 
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Zizi : Tudja . . . nekem nagyon jó memó-
riám van. (Kicsit elmélázva.) Százhuszon-
háromtíz. Egyesült Bankok. Jó hely le-
het . . . Ahol a hankok egyesülnek... (Hir-
telen.) I g a z . . . a nevemet megmondtam 
már? 

Linusz (nagyon keserves izgalommal da-
dog): Még . . . még nem volt szerencsém. 

Zizi: Ha én tudora a magáét, a legkeve-
sebb, hogy maga is tudja az enyimet. 
Igaz? Még akkor is, ha soha nem látjuk 
többé egymást. Tehát. . . Zizi vagyok. Tu-
lajdonképpen) Sarolta. Dehát az ember úgy 
kapja a nevét, hogy beleegyezését sem ké-
rik liozzá. Elég baj! Ha megkérdeznének, 
én a Zizit választom. Így hát elcsaptam a 
Saroltát és kineveztem magam Zizinek. 
Mit szól hozzá! 

Linusz : Igazán . . . igazán érdekes . . . 
Zizi: Most veszem észre. . . hogy elbe-

szélgetek itten! Téves kapcsolásnál min-
dig azt szoktam mondani: pukkadj meg, 
és leteszem a kagylót. És most . . . még 
mindig itt a kezemben a kagyló . . . Nem 
is értem . . . 

Linusz: őszintén szólva. . . én. se tu-
dom . . . 

Zizi; Lát ja . . . voltaképpen nem nagyon 
illik egy fiatal lánynak telefonon keresz-
tül ismeretlenekkel beszélgetni... de mi-
csináljon az ember, ha a társaságban csupa 
unalmas, érdektelen embert ismer meg . . . 
így pedig ráakad valakire, a k i . . . akinek 
már a hangja is olyan jó meleg bariton... 

Linusz (mintegy hipnotizálva): Olyan . . . 
meleg . . . bariton. 

Zizi: Es aki komoly ember . . . állása van, 
fizetése, nyugdíja. Én tudniillik munka-
nélküli vagyok. Nincsen semmi dolgom, 
azért csevegek magával. . . Ha untatja, te-
gye le a kagylót. 

Linusz: Dehogy, kérem.. . csak foly-
tassa . . . 

Zizi : Mondja, fontos állást tölt be? (Nem 
jön válasz.) Ó, Pardon, nem akarok a ma-
gánügyeibe avatkozni. Nézze, majd elfe-
lejtettem: maga nős? 

Linusz: Ez <a kérdés.. . 
Zizi: Különben ne is feleljen. Manapság 

mindegy, hogy valaki nős. vagy nőtlen. 
Legfeljebb a nős embereknek aránylag 
tötib szabadságuk van. Halló, még magá*-
val beszélek? 

Linusz (ijedten): Hogyne, kérem. 
Zizi: Nehogy nekem angolosan távoz-

zon? Mondja csak . . . ahogy a hangjából 
ítélem, maga harminc éves, legfeljebb har-
minckettő. Eltaláltam? 

Linusz (keserűen): Nagyjából. . . 
Zizi: Száznyolcvan centi magas . . . olyan 

igazi bankfiú . . . acélkék zakó . . . gyö-
nyörű aranysávos bordó nyakkendővel . . . 

Linusz (tapogatja a maga fekete nyak-
kendőjét, keserűen): Mintha idelátna! 
Bordó, aranysávval... 

Zizi: Remek emberismeretem van, nem? 
Most találja ki maga, hoeyan nézhet ki ez 
a kedves, kis bolondos lány, itt a telefon-
drót másik végén? 

Linusz (zavartan): A z t . . . az t . . . magam 
is szeretném tudni . . . 

Zizi: Húnyja be a szemét és képzel-
jen el egy dauerolt szőke (vagy barna, 
aszerint, ki játssza.) szénaboglyát. Ez a 
hajam. Ami alatta van, mindössze ötven-
egy kiló. Magasságom 166, & bokám kerü-
lete 19 és fél,- a derekamé 70, fogaim épek, 
melltartót nem viselek. Hogy tetszem? 

Linusz: Köszönöm . . . nagyon. 
Zizi: Mondjak valamit a lelkemről is? 

Tudja . . . egyszer egy férfi azt mondta 
nekem, hogy ötvenegy kiló vagyok és egy 
deka. ötvenegy kiló test, egy deka lélek. 
De ne higyjen neki, hazudik. Lelkem is 
v a n . . . sőt, vágyaim is vannak. Kérdezze 
gyorsan, mire vágyom. 

Linusz (transzban): Már . . . már kérde-
zem i s . . . 

Zizi: Szeretnék én beszélni az Egyesült 
Bankoktól... Tudja . . . úgy szeretem a 
hivatalt! Egyesült Bankok! 123-10! Mi 
lenne, ha holnap újból tévesen tárcsáz-
nék . . . és megint elbeszélgetnénk egy ki-
csit? 

Linusz: Ha holnap telefonálna... új-
ból? . . . 

Zizi: Igen. örülne, ha megint hallaná a 
hangomat? 

Linusz (kis csend után, őszintén): örül-
nék . . . 

Zizi: Mikor szokott kijönni a bankból? 
Linusz: Rendesen . . . délután kettő után 

szoktam . . . negyedháromkor . . . 
Zizi: Ez a bank az, úgy-e . . . a tőzsdé-

vel szemben? 
Linusz: Igen. A sárga épület. . . 
Zizi (gyorsan): Nekem holnap éppen ott 

van dolgom. Kettőkor megvárom a por-
tásnál, jó? 

Linusz (hirtelen kétségbeesve): Az . . . az 
lehetetlen! Nem. . . nem lehet engem meg-
várni! Erről n e . . . ne is beszéljünk! 

Zizi: Ejnye! És miért, ha érdeklődnöm 
szabad? 

Linusz (m, f.): Most . . . mert . . . most . . . 
egyelőre haza se megyek délben.. . néhány 
hétig egész nap itt vagyok . . . 

Zizi: Annyi a munka? Szegény ember! 
Tudja mit? Majd fölnézek akkor a hivata-
lába . . . megvigasztalom . . . jó? 

Linusz: N e . . . ne, kérem! A hivatal-
ba se! 

Zizi: Pedig nagyon szeretek hivatalba 
járni. A portás úgy szalutál... és egy 
ilyen nagy bank mindig olyan megnyug-
tató. Dehát. . . ha nem akarja, hogy a hi-
vatalban látogassam meg. azon nem ve-
szünk Össze. Majd hivatalon k ívül . . . 

Linusz (boldogan): Igen. Hivatalon kí-
v ü l . . . 

Zizi: Egyszer majd felhívom.. . 
Linusz (örömmel): Igen . . . egyszer . . . 

hogyne. . . 
Zizi: Mondjuk, holnap! Ja, igaz! Ha nem 

találnám meg telefonon... Hová irhatok 
magának? 

Linusz (ijedten): Nekem írni! Engen» 
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mindig megtalál . . . í g y . . . ha fe lhív . . . 
Zizi: Nem akarja megadni a címét?. . . 

Hát, akkor feltárcsázom a személyzeti osz-
tályt . . . és máris a noteszemben van a 
címe. Jártas vagyok ilyen hivatali, dolgok-
ban. No . . . ne féljen . . . Nem vagyok azért 
veszedelmes! Sőt! Nagyon szelid vagyok! 
Tehát holnap újból találkozunk... a tele-
fondrót két végén! Hánykor hívjam? 

Linusz: Kettő . . . Kettő után öt perccel. 
Akkor már nincs itt senki. . . Csak én 
egyedül. 

Zizi: Jó! Kettő után öt perccel. Holnap! 
Viszontlátásra! (S még hozzáteszi^) P á . . . 
kedves. (Leteszi a kagylót, a fülke most 
már sötét marad.) 

Linusz (áll, verejtékezve, egyik kezével 
a homlokát törli, a másikkal görcsösen 
tartja a hallgatót.) Pá . . . kedves . . . 

Benedek (Szorgalmas, óvatos stréber. 30 
éves. Kissé kiállhatatlan. Kisséf Nagyon! 
A főnök. Be jobbról): No, mi az! 

Linusz: Semmi. E g y . . . egy téves kap-
csolás. (Leteszi a kagylót.) 

Benedek (nyersen): Ha téves kapcsolás, 
tegye le a kagylót és kész! Mit pocsékolja 
az időt? A Fa termelési aktákat lemásolta? 

Linusz: Mindjárt készen van. 
Benedek: Hja, telefonálás közben nem 

lehet másolni! Mozogjunk, öregem, mo-
zogjunk! 

Linusz: Igenis! Máris mozgok. 
Benedek: És ne beszéljen annyit, inkább 

végezze a dolgát! 
Linusz (Most már szó nélkül elcsoszog). 

2. KÉP 
<Szín. Szoba. Vén bútorok, a két ágy fö-
lött óvális keretben szentkép. Középen asz-
tal, székekkel. Kényelemnek nyoma sincs. 
Jobbról ajtó a konyhába. Balról ablak néz 
az udvarra, a párkányon két cserép szo-
morú muskátli. Az ablak alatt fut el a 
»gang«, — látni mindenkit, aki elmegy az 
ablak 'előtt. Mikor a függöny felmegy): 
Linusz (úr egy tükör előtt köti a nyakra-

valóját. Bordó, dús kravátli. Aztán hirte-
len az ablakhoz lép, kihajol, keres valakit, 
csalódottan visszahúzódik. Csak bíbelődik 

a nyakkendőjével. Az ajtó nyílik és) 
Jozefa (nagyságos asszony lép be. 45 éves, 

halk, egyszerű, mindig fél valamitől, alá-
zatos hangjával igyekszik férje kitöréseit 
megelőzni. Ruhája fekete. Kezében csésze.) 
Itt a reggeli! 

Linusz: Tedd csak le. (Még mindig a 
nyakkendővel bíbelődik.) 

Jozefa: Kihűl! 
Linusz (indulattal): Tedd le, ha mon-

dom! (Pattogva, durván beszél végig. Itt-
hon Cézár, az elnyomott ember minden 
dühe itt tör ki belőle.) 

Jozefa (leteszi): Mindjárt háromnegyed-
nyolc! Elkésel! 

Linusz (röviden): Akkor elkések! 
Jczefa (kis sóhajjal): Jó! Én nem bá-

nom! 
Linusz (a sóhajra mérgesen megfordul): 

Mit nem bánsz? Mit nem bánsz? És mért 
sóhajtottál megint? Nem bírom ezeket a 
sóhajokat a reegelinél! És az ebédnél! És 
reggeltől estig! (Iszik egy kortyot.) És 
ebben a kávéban is biztos sóhaj van cu-
kor helyett! Azért keserű! 

Jozefa (csitítva): Jó! Nem sóhajtok töb-
bet! 

Linusz: Húsz éve igéred. (Legyint). És 
ha jól megy, húsz évig fogod még igérni. 

Jozefa: Húsz éve! (Sóhajt. Egyszerre 
észreveszi a nyakkendőt. Rémülten.) Mi 
ez? 

Linusz: Micsoda? 
Jozefa: Ez a kravátli? 
Linusz (bontogatja, simogatja): Nyak-

kendő. 
Jozefa: Kitől kaptad? 
Linusz: Nem kaptam. Vettem. 
Jozefa (rémülten): Nyakkendőt vettél? A 

másik még egész jó! Hiszen csak két éve 
viseled! És ilyen tarkát. . . nem restelsz 
felkötni? 

Linusz: Nem tetszik? Bordó alap, arany 
sáv. Én gyönyörűnek találom. 

Jozefa (tapogatja): Mit adtál érte? 
Linusz (büszkén): Hat pengőt. 
Jozefa (magánkívül): Az Isteni elvette az 

eszedet? Ilyesmire költeni a pénzt! 
Legalább alkudtál? 

Linusz (gyönyörködik a nyakkendőben): 
Nem. 

Jozefa (ellenségesen nézi a nyakkendőt): 
Ez vőlegénynek való, nem neked! Hogy is 
jutott eszedbe? . . . 

Linusz: Megláttam egy kirakatban. Meg-
vettem. 

Jozefa: Ezért . . . ennvi pénzt? 
Linusz: Csak nem sajnálod? 
Jozefa (halálraszánt bátorsággal): Nyak-

kendőt venni! A mai világban! Persze, 
hogy sajnálom? Mért nem alkudtál 
legalább? Háromért is odaadták volna! 

Linusz (szeme villan, Jozefa elé lép, aki 
hátrál): Ülj ide a székre! 

Jozefa (kicsit szűköl): M i t . . . mit akarsz? 
Linusz: Ülj le! 
Jozefa (leül, halkan): Elkésel.. . 
Linusz: Mondd . . . voltam én részeg va-

laha? 
Jozefa: M i t . . . mit kérdezed? 
Linusz: Láttál táncolni engem csak egy-

szer is? 
Jozefa (másról beszél): Mindjárt nyolc 

óra! 
Linusz (rákiált): Felelj! Táncoltam? 
Jozefa: N e m . . . nem! 
Linusz: Mim volt nekem a gürcölésen 

kívül? Ez a négy f a l . . . no és te! Mim 
volt más? (Egész fent.) Láttál engem va-
laha jókedvűnek? 

Jozefa (rémülten): Soha! 
Linusz: Volt nekem valaha is bordó 

nyakkendőm, aranysávval? 
Jozefa: Én nem tudom.. . hagyj engem! 

A. B. C. tag 
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Linusz: Miért éltem én [huszonöt évig 
ebfben a keserves szobában, mondd! 

Jozefa (szeretne szabadulni): J ó . . . j ó . . . 
rendben van. 

Linusz: Nincs rendben! Tudod to, mi va-
gyok! Felesleges ember vagyok! Rájöttem, 
hogy felesleges ember vagyok! 

Jozefa: Most, egyszerre rájöttél? 
Linusz: Most, egy szerre az történt. . . 

hogy nem bárom! Tudod, mi az, hogy nem 
birom! Kétségbeesem, amikor hazafelé 
feljövök a lépcsőn! 

Jozefa (hirtelen): De most már biztosan 
elkésel! 

Linusz: Mit bánom énj! (Fojtottan.) Men-
tem az utcán. Megláttam ezt a nyakken-
dőt. Bementem. Megvettem. Miért vettem 
meg! Mert nem birom tovább! A hivatalt. 
A htazajárást. A szobakonyíhát. A sóhajo-
kat. Fel kell vennem ezt a nyakkendőt, 
hogy rá tudjak nézni ezekre a falakra. 
Hogy lássak valamit, ami nem szürke. 
Mint én! Mint te! Tudod, mi ez a nyak-
kendő! Lázadás! (Lassan.) Az einher él, 
é l . . . egyszer csak történik vele va lami . . . 
és nem érti, hogyan lehetett így é ln i . . . 
ahogyan élt. 

Jozefa: Történt valami! 
Linusz: Ne törődj vele. 
Jozefa (felkel): Jó . . . nem bánom . . . csi-

nálj, amit akarsz! (Sóhajt egyet az ajtó-
ban és el.) 

Linusz (üvölteni akar a sóhaj miatt, de 
ebben a pillanatban a) 

Postás (megjelenik az ablakban): Jó 
reggelt. 

Linusz (nagyot lélekzik): No, végre! 
Postás: Egy levél! (Átadja.) Tessék! 
Linusz (elveszi): Félórája várom már! 
Postás: Tetszik tudni, hogy mióta ebben 

a körzetben vaigyok, ez az első levél, amit 
idehozok! 

Linusz: Tudom. (Bámulja a levelet.) Ez 
az első. 

Postás: Jó napot. (El.) 
Linusz (akkor mondja eltűnődve): Jó na-

pot! (mikor a postás már elment. Nézi a 
levelet, — felbontja, a borítékot az asz-
talra dobja, — olvassa a levelet, hab-
zsolva): Ha holnap felkeresem . . . pá, ked-
ves. (Zajt hall, — a papirost gyorsan a 
hátamögé dugja.) 

Jozefa (riadtan ront be): Valami levelet 
kaptál! 

Linusz: Én! Levelet! Ki mondta! 
Jozefa: A postás szólt ebfcien a pillanat-

ban. 
Linusz: Az ökör! (Előhúzza a levelet.) 

Persze, hogy kaptam! 
Jozefa (ijedten): Kitől! 
Linusz: Kaptnm és pont! Mit törődsz 

vele! Mi lesz ebédre! 
Jozefa: Kis marhahúst vettem. (Elébe 

áll.) Nem is tudom, mennyi ideje nem kan-
tunk levelet . . . (Kezeit arcára teszi.) Is-
tenem! 

i L t t o l i M W e t 
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Linusz: A hús tejfeles kaporral legyen! 
No, megyek. Elkések! 

Jozefa: T e . . . (Nem tudja hinni.) nem 
akarod megmutatni a levelet! 

Linusz: Nem! 
Jozefa: Va lami . . . valami baj van, 

mondd! 
Linusz: Semmi! Hadd menjek! Elkések! 
Jozefa: Kitől jött a levél! Mutasd! 
Linusz (zsebrevágja a levelet): Nem mu-

tatom! 
Jozefa: Adósságod van! Mondd! Vagy . . . 

valami baj van a hivatalban! Mostanában 
annyi mindent hallottam az öregek leépí-
téséről . . . Mi történt . . . Istenem! Egy 
szót sem szólok, nem bánom, akármi van 
a levélben, csak mutasd! 

Linusz: Mondtam már, hogy nem! En-
gedj! 

Jozefa: Nem engedlek! Amíg nem tudom, 
h o g y . . . (Hirtelen.) Te! Az előbb a nyak-
kendő . . . most meg a l e v é l . . . 

Linusz: Kíváncsi vagy rá! Közük van 
egymáshoz! (Félretolja az asszonyt, fejébe 
csapja a kalapját, esernyőjét, irattáskáját 
a hóna alá fogja.) N o . . . elég! Ne felejtsd 
el a tejfeles kaprot. (Kimegy.) 

Jozefa (pillanatig áll, megmerevedve, 
aztán az ablakhoz rohan. Linusz éppen ak-
kor megy el az ablak előtt.) A leve let ! . . . 
(De a férfi nein is hallotta talán, elmegy. 
Jozefa tétován szétnéz, meglátja a boríté-
kot az asztalon. .Felveszi, nézi, a szemétől 
nagyon távol tartja. Egyszerre kerekre 
tágul a szeme, — a borítékot az orrához 
emeli. Szagolja. A levél nyilvánvalóan erő-
sen illatos. Belehuppan a székbe. Most 
aztán igazán meg van ijedve. Még egyszer 
megszagolja. Arca egészen belemerevedik 
a félelembe és a meglepetésbe. Felugrik, 
aZ ég felé néz, mintha onnan Várna segít-
séget, úgy szakad ki belőle.) Istenikém . . . 
Istenkém! 

8. KÉP 
(Szín: Az Egyesült Bankok egyik szerény, 
az igazgatósági irodáktól egyik legtávo-
labb eső szobája. Három, íróasztal, írógép, 
— a falon óra. Ajtó jobbról és fenéken. 
Mikor a. függöny felmegy, Adél az Író-
gépen kopog. Benedek a jobboldali íróasz-

talnál körmöl.) 
1. szolga (be, jobbról, kép van a hóna 

alatt): Behoztam, kérem, a képet. 
Benedek: Már készen is van! No. akasz-

sza fel. 
1, Szolga: (a hátsó falra akasztja. El.) 
Benedek (a kép előtt áll. pózzal): őmél-

tósága, a vezérigazgató úr! 
Adél (25 év körüli, csinos, jól öltözött, ke-

serű leány. Epésen.): Annyira szereti, hogy 
mindig látni akarja! 

Benedek: Utálom, mint a spenótot! 
Adél; Hát a k k o r ! . . . 
Benedek: Nézze . . . mit lehet tudn i . . . 

hátha egyszer ide jön . . . (Kis gúnnyal.) 
Mért ne lássa, mennyire szeretjük! . , . 

Adél: Idejön! A vezér! Hiszen életében 
nem tette be ide a lábát! 

Benedek: Hátha, egyszer . . . egyszer 
m é g i s . . . 

Adél: Mit mondjak! Maga a legtehetsége-
sebb stréber a világon! 

Benedek (érzékenyen): Adél! Reggel kér-
deztem magától va lamit . . . feleletet ké-
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r e k . . . nem megjegyzéseket arról, hogy te-
hetséges stréber vagyok-e, vagy sem! (El-
lép Adéltól, mert a jobb ajtó nyílik és be. 
lép) 

Abal (17 éves, agilis, rokonszenves fiatal-
ember, pohár vizet hoz, megáll Benedek 
előtt.) Tessék. 

Benedek (fel se néz): Tegye csak le! 
Abai (a nyers hang valamennyire meg-

hökkenti, — leteszi a vizet, — a baloldali 
Íróasztalhoz megy, leül). 

Benedek (Abainak): Jöjjön csak ide! 
Abai (odamegy): Tessék. 
Benedek (egy csomó aktát ad neki): Ro-

hanj jon evvel a könyvelésbe! 
Abai (el, az aktákkal hátul). 
Benedek (vár, amig Abai kiér, aztán 

kissé parancsoló hangon): Adél! 
Adél (fel sem néz, tovább gépel): Rögtöin 

meglesz, csak tlz sor. 
Benedek (feláll): Adél! Hagyja abba! 
Adél (müesodálkozássál) : Nem az aktát 

várja? 
Benedek (nyomatékkal): Feleletet várok! 
Adél: (Hiszen már százezerszer feleltem! 

Es hozzá mindig ugyanazt, — nem! (Fel-
kel, indul a jobb ajtó felé.) Viszontlátásra! 

Benedek: Hová megy? 
Adél : El. Valahányszor erről beszél, 

ezentúl mindig ezt fogom tenni! 
Benedek (a nő és az ajtó közé áll. Nyá-

jas dühhel): Hát, idehallgasson, kedves 
Adél kisasszony! Hét éve, amióta a segéd-
hivatal vezetője vagyok, még nem fordult 
elő, hogy a kisasszony.. . a kisasszony azt 
merte volna nekem felelni, hogy: nem! 

Adél; A (kisasszonynak igent mondani, az 
itt a szabályi 

Benedek: Szabály! 
Adél: Hát akkor én vagyok a kivétel, aki 

megerősíti a szabályt! 
Benedek (lélekzetért kap): El fe le j t i . . . el-

felejti, hogy én a főnöke vagyok . . . 
Adél: Itt. 
Benedeik: Akit tisztelni tartozik! 
Adél: Itt! Reggel nyolctól, kettőig! De 

miért akarja, hogy este nyolctól tízig is 
tiszteljem . . . tiszteljem meg a lakásán? 

Linusz (be, letesz Benedek asztalára egy 
aktát, pillanatig áll, az órát nézi, kétség-
telen, hogy mondani szeretne valamit, — de 
mégis visszamegy szó nélkül). 

Benedek (idegesen várja, hogy Linusz el-
tűnjön): Adéll 

Adél (közoen a géphez ül, kopog): Tes-
sék, 

Benedek (lehajol, — fülébe): ígérjek há-
zasságot Î 

Adél (megrezzen): Házasságot! (Hirte-
len.) Becsületszavára? 

Benedek: Ugyan! Az ember csak komoly 
dolgokra adja a becsületszavát! 

Adél (feláll, végignézi, indul kifelé). 
Benedek (az asztalhoz lép s mikor a 

lány már az ajtónál van, — szárazon): 
Jöijön vissza, kérem! 

Adél (áll az ajtóban). 

Benedek (idegesen): No . . . jöjjön vissza, 
kis&sszony, diktálni akarok! 

Adél (a géphez megy). 
Benedek: Félíves papir. Másolat nélkül. 

(Aktát tart, nézi.) 
Adél (behelyezte a papírt, vár). 
Benedek (diktál): Tisztelt cím . . . 
A.del ffféjKslJ« 
Benedek (sétál): Hivatkozással nemleges 

válaszára, remélem, hogy jelen átiratom 
vétele után meggondolja és nyolckor mégis 
nálam lesz, - mert ha nem jön e l . . . 

Adél (mondja): Nem jön el. 
Benedek (ránéz):... Figyelmeztetem, 

hogy létrejöhet az a fúzió az Atlantic-kal, 
amit adjon Isten és akkor itt nagy elbo-
csátások lesznek és én végzem az alkal-
mazottak minősítését.. . Tehát remélem, 
hogy a válasz . . . 

Adél (kirántja a papírt a gépből, eltépi, 
eldobja): Ez a válasz! (Kifut a jobb ajtón, 
becsapja maga után.) 

Benedek (óvatosan felveszi az eldobott 
papírt, az asztalhoz megy, leül). 

Linusz (bedugja a fejét, látja, hogy Be-
nedek egyedül van, fürgébben jön, leteszi 
az aktát, vár). 

Benedek (ír, felkel, indulni akar). 
Linusz (valami félénkség g el a hangjá-

ban): K é r e m . . . 
Benedek: Csak gyorsan, gyorsan, az al-

igazgató úr vár! 
Linusz (nehezen): Akkor, — a k k o r . . . 

nem fontos kérem! 
Benedek: Most már csak mondja! 
Linusz (az órára néz, akadozva): Csak 

azt akartam kérn i . , . hogy ha pár perc 
múlva telefonon kei-esnek . . . majd, legyen 
sz íves . . . behívni , . . 

Benedek: Magától értetődik! Mért kell 
erről külön beszélni? 

Linusz (zavartan): Csak . . . csak, m e r t . . . 
kérem . . . bocsánat •. • (Az órát nézve leül.) 

Abal (jön vissza, jobbról, Benedeknek): 
Átadtam! (A helyére megy.) 

Benedek: Ha valaki keres, azonnal itt 
vagyok. (El balra.) 

Abai (felkel, félénken): Linusz úr, ké-
rem! 

Linusz (megfordul): Tessék. 
Abal (kis drukkal): Linusz úr kérem 

szépen. . . é n . . . én hallottam, hogy a Ke-
lemen igazgató úrnak iskolatársa tetszett 
l enni . . . (Megakad.) 

Linusz: No és? 
Abal: És é n . . . én az idén utoljára va-

gyok itt nyári fiú. 
Linusz: Utoljára? 
Abal: Most vagyok harmadszor. Három 

éve nincs vakációm. . . mert otthon na-
gyon kell a pénz. Itt a bankban eddig 
mindig felvettek nyárra . . . kisegíteni . . . 
amíg a szabadságok tartanak. Jövőre 
érettségizem... és szeretnék idekerülni 
véglegesen. . . mint ahogy Linusz úr itt 
van. 

Linusz: M i n t . . . a h o g y . . . é n ? . . . 
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Abai: Gondoltam . . . milyen jó lenne . . . 
ha tetszene érdekemben néhány jó szót 
szólni Kelemen igazgató úrnál . . . 

Linusz (tág szemmel): Én? 
Abai: Ne tessék haragudni, ha protek-

ciót kérek . . . de nem megy máskép . . . 
Linusz (megdöbbenve) : Protekciót . . . tő-

lem? 
Abai: Kitől kérjek? Linusz úr volt az 

egyetlen, aki nem bántott. Mindenki olyan 
rideg hozzám . . . goromba . . . és nekem 
minden sokkal jobban f á j . . . hiszen ez az 
én szünidőm . . . csak nyári fiú vagyok . . 
havi negyvenért. Ha százat kapnék . . . nem 
mondom . . . akkor gorombáskodhatnak ve-
lem . . . még örülnék is neki! 

Linusz (meghatva): Szegény gyerek! 
Abai : A bátyám öt éve érettségizett... 

és még soha nem volt á l lása. . . ilyen 
nyári sem! De é n . . . én úgy szeretnék dol-
gozni . . . reggeltől estig . . . olyan szorgal-
mas lennék . . . én . . . én . . . 

Linusz (megfogja a fiú fejét): Nézzen 
csak rám! 

Abai (ránéz). 
Linusz (csendesen): Mintha magamat lát-

nám . . . harminc évvel ezelőtt. Éppen olyan 
gyámoltalan. H á t . . . h á t . . . nem látja, 
fiam, ki vagyok é n . . . hogy nekem Ke-
lemen igazgató úr . . az iskolatársam, nem 
is köszön vissza? ö . . . elvette az elnök úr 
egyik lányát. Mi lesz magából, f i a m . . . 
maga se stréber . . . nem tud, könyökölni . . . 
árulkodni. . . maga szerencsétlen!... maga 
szerelemből fog nősülni! (Magához öleli.) 
Szegény gyerek . . . fel fogja falni ez a 
b a n k . . . és nem lesz magából semmi! Mi 
lehet egy emberből, aki tőlem kér protek-
ciót? (Ebben a pillanatban megszólalnak 
kinn a csengők. Ellépnek egymástól, mint-
egy felébredve.) 

Abai: Két óra. 
Linusz: Két óra. 
Adél (berohan jobbról): Két óra! 

(Linusz az órát nézve, veszi törülközőjét és 
elmegy hátul. Abai. Adél ö'töznek, Benedek 
jön jobbról, ő is öltözik. Készülődés, moz-

gás, zaj kívülről.) 
Benedek (Adélhez siet. karjánál fogva a 

riváldáig viszi, kis kártya van a kezében. 
Gyorsan): Idehallgasson! Maga el fog iönni 
hozzám! Érti? Itt a névjegyem! A címem 
rajta van! (Nyújtja.) 

Abai (közben egy hangos): Jónapot!-(taZ 
távozik). 

Adél (fejét rázza): Ne fáradjon! 
Benedek (dühhel): Nézze! Ide teszem a 

kártyát az asztalomra! Tudom, hogy lesz 
esze s majd elviszi innen. (El, jobbra.) 

Adél (is készen van az öltözéssel, meg-
nézi a névjegyet, de nem\ veszi el, el 
jobbra.) 

Linusz (be, hátulról. A lüszter kabátot 
utcai kabátra cseréli. Kalapját, esernyőjét, 
aktatáskáját előkészíti. Bizonytalanul áll. 
Ekkor megcsendül a telefon, összerezzen. 
A telefonhoz fut. Torokhangon, izgatottan, 
melegen): Halló! (Mindig hidegebben.) 
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Igen . . . már e lment . . . megfogom mon-
dani! (Lassan leteszi a kagylót, az órára 
néz, visszamegy a helyére. Kis csend,.) 

1. Szolga (lihegve jön be jobbról) : A . . . 
a vezérigazgató úr! 

Linusz (felugrik): Mi? Mi az? 
1. Szolga: A vezér! J ö n ! . . . 
Linusz: Ide? (El akar menekülni.) 
1. Szolga (gyorsan): Rohan végig az eme-

leten és káromkodik! (Közben kinézeti a 
hátsó ajtón.) Tessék menekülni! (El jobbra.) 

Linusz (tétován veszi esernyőjét, kalap-
ját, indul az ajtó felé; — telefon megszó-
lal, ledob mindent, felveszi a kagylót, ar-
cára mosoly ül ki): Ha l l ó . . . igen én va-
gyok . . . igen, megkaptam ma regge l . . . 
hogyne örültem v o l n a . . . Lehetetlen ké-
rem . . . most nem mehetek le, fontos dol-
gaim vannak . . . (Ijedten.) Dehogyis! Maga 
nem jöhet fel. Nem fogadhatok látogató-
kat . . . ma különösen nem . . . 

2. Szolga (nyitja a hátsó ajtót). 
Linusz (fuldokolva): Egy pillanatom 

sincs! Majd máskor hívjon fel. 
Tiinár (a vezér, belép. 2. Szolga beteszi 

mögötte az ajtót. Arca felindult, szigorúan 
nézi Linuszt). 

Linusz (fejveszetten dadog a telefonba): 
Nem lehet kérem, rengeteg dolgom van . . . 
Add,ig nem mehetek el, amíg el nem vég-
zek mindent. . . Máskor tessék jelentkez-
n i . . . (Leteszi a kagylót.) 

Timár (előrelép): Hol vannak a többiek? 
Linusz (alig tud szólni): E l . . . elmen-

tek! 
Timár: Meddig van hivatalos óra? 
Linusz: K e t . . . tőig! 
Timár: És mindenki befejezte a munká-

ját? Maga az egyedüli, akinek még dolga 
van? (Az írógépet nézi.) A mondat félbe 
van hagyva. Ki dolgozik itt! Férfi? 

Linusz: Nő! 
Timár: Gondoltam! Holnap elbocsátom! 

(Abai asztalán forgatja a papírokat.) Ez 
az átirat is félbemaradt. Ezt is elbocsá-
tom! (Hirtelen.) Maga mit keres itt? 

Linusz: E g y . . . egy (Határozottan, a két-
ségbeesés bátorságával.) egy kis dolgom 
volt még, vezérigazgató úr! 

Timár: Két óra után? Amikor már el-
ment mindenki? 

Linusz (m. f.): K é r e m . . . én be szoktam 
fejezni mindig a munkámat. . . ha el is 
mult két óra . . . 

Timár: Maga az egyetlen ember itt, aki-
nek dolga van? Aki tudja, mi a köteles-
sége?! Aki nem rohan el esze nélkül, 
amikor csengetnek? Neve? 

Linusz: Linusz. 
Timár: Minusz? Micsoda név! 
Linusz: Nem minuszü Linusz! 
Timár: Rangja? 
Linusz: Díjnok. 
Timár: Díjnok? Rangja is minusz! Mióta? 
Linusz: Lassan már harminc éve. 
Timár (füttyent): Mért maradt díjnok? 
Linusz: N e m . . . nem tudom. 
Timár: Hanyag, rendetlen, megbízhatat-

lan! 
Linusz: N e m . . . dehogy, kérem. 
Timár: Amikor belépett ide, nem akart 

semmi se lenni! 
Linusz: De igen. 
Timár: Mi akart lenni? 
Linusz: Vezérigazgató. 
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Tanár: Mit g o n d o l . . . még i s . . . mért 
nem vitte semmire? 

Linusz: Vannak kérem. . . vannak kérem 
emberek, akikre nem mernek egy fontos 
ügyet b í z n i . . . soba . . . csak rájuk néz-
nek . . . és másnak adják a komolyabb ak-
tákat . . . ós egy életen keresztül nem kap-
nak alkalmat megmutatni. . . hátba ők is 
tudnak va lamit . . . talán többet . . . mint a 
nagyszájúak. . . és a protekciósok.. . és a 
rokonok. . . nemcsak iktatni tudnak és má-
solni . . . (tf'ogcsikorgatva.) iktatni . . . má-
solni . . . 

Tímár: Ki az osztályvezetője? 
Linusz: Kerekes úr. 
Timár: Kerekes úr holnap nyugdíjba 

megy! Aki ekkorát tud téveüni, hogy ma-
gát nem veszi észre, arra nincs szüksége 
a banknak! Magával megbocsáthatatlan 
hiba törtónt! De ttürelem! Amennyit lehet, 
jóváteszek! Maga az egész emeleten — ta-
lán az egész bankban — az egyetlen tisz-
tességes tisztviselő! (Körülnéz.) Dehát mi 
van itt? Hogy lehet . . . hogy ez megtörtén-
hetett! Hogy maga harminc éve díjnok? 
Egy ilyen ember? 

Adél (be jobbról, meglátja a vezért, el-
képed): A láz . . . za tos szolgája, m é l . . . 
tóságos uram! 

Timár: Jónapot! 
Adél (pillanatig áll, aztán szó nélkül 

megfordul és menne, de) 
Tímár (rászól)-. Kisasszony! 
Adél (megfordul, nem tud szólni sem). 
Timár: Hova megy? Valószínűleg akart 

itt valamit, ha bejött, nem? 
Adél: De igen. Ittfelejtettem valamit . . . 
Timár: Tessék! Vigye! 
Adél: Igenis, kérem. (Nézi Timárt, aztán 

gyorsan elveszi Benedek asztaláról a név-
jegyet.) Már meg is van. E z . . . nagyon 
fontos volt, kérem. (Indul az ajtó felé.) 

Timár: Kisasszony! 
Adél: M é l . . . tóztassék! 
Timár: Ebben a szobában dolgozik? 
Adél: Igen. 
Timár: Ennél a gépnél? 
Adél: Igen. 
Timár (a géphez megy, olvassa a benne 

hagyott papirt) : És miután folyószámlá-
ján hiány mutat . . . (A lányra néz ) Mi 
az, hogy: hiány mutat? 

Adél : Mutat . . . kőzik. 
Timár: A kőzik mért nincs ideírva? Leg-

alább a kőzik, ha már a levelet nem fe-
jezte be? 

Adél: K é r e m . . . vége volt a hivatalos 
ó rának . . . 

Timár (felháborodik)-. Mi? Mi? Hogy? 
Adél: Csengettek, kérem. Rohantam ebé-

delni, kérem. . . 
Timár: Hát ez . . . hát ez . . . (Elneveti 

magát.) hát ez a szerencséje! Ha most da-
dog . . . vagy kifogást mond, reménytele-
nül kiteszem a szűrét! 

Adél: De vezérigazgató ú r ! . . . 
Tímár: El van intézve! Mehet! Isten 

vele! 
Adél (megy is): A láz . . . za tos tisztelettel! 

(Nagyon ránéz Linuszra és el jobbra.) 
Tímár (fel és alá sétál): Nem megy kl a 

fejemből! (Ránéz.) Linusz díjnok úr! Per-

s z e . . . én mégse láthatok mindent! Egyet-
len embert találok i t t . . . egyetlen szorgal-
mas embert . . . egyetlen dolgozó embertl 
És az is díjnok! Megőszült díjnok! De ba-
rátom . . . ennek vége! 

Linusz (felcsillanj-. Vezérigazgató úr! 
Timár: Akikkel együtt lépett be i d e . . . 

azokból mi lett? 
Linusz: Egyik már igazgató. Az iskola-

társam . . . Kelemen igazgató úr . . . (Meg-
hajol.) 

Tímár: E m b e r . . . hát hogy van ereje 
mégis dolgozni . . . ezzel az egyedülálló 
ßzorgalommail?... 

Linusz: K é r e m . . . a kötelesség.. . 
Timár: Nem . . . nem lehet! Ezt nem lehet 

elhinni, hogy valakibe kötelesstégérzet le-
gyen, amikor soha semmit sem kapott 
érte! (Szembe.) Vallja be, hogy nem is 
azért volt itt, mert dolgozott, hanem va-
lami másért! 

Linusz: De . . . d,e igen . . . kérem! 
Tímár: Akkor gratulálok, barátom! Nem-

csak magának! Magamnak is! Amiért ép-
pen magát találtam itt! Ugyanis . . . egy 
embert keresek! Sürgős szükségem van egy 
emberre . . . aki megbízható, szorgalmas, 
komoly . . . egyszóval: magára van szüksé-
gem! (Rámutat.) Ezt az embert kerestem 
végig a szobákon! De megtaláltam! Vegye 
a cókmókját, jöjjön utánam, üljön le a 
várószobában, majd behívom. (Az ajtóból 
visszafordul.) Maga ebben a pillanatban 
természetesen nem díjnok már! Maga eb-
ben a pillanatban . . . 

Linusz (hirtelen): Ne! Ne tessék folytatni! 
Még egy s z ó . . . és nekem ettől a váratlan 
(egy székbe rogy)... nekem a szívem! 

Timár (egy pillanatig nézi): Hát ak-
kor . . . jöjjön utánam a szívével együtt! 
(El jobbra.) 

Linusz (nagynehezen feláll, asztalához tá-' 
molyog, a székébe esik). 

Abai (be, jobbról). 
Linusz (lassan feláll, mélyet lélekzik, 

mint aki kilép a börtön kapuján, egyene-
sebbre nyúlik, Abainak): Mért jött vissza? 

Abai: Muszáj volt! Nem tudtam így ha-
zamenni! (Kitör.) Ugy-e . . . nem i g a z . . . 
hogy a munka nem számít semmit? Hogy 
strébernek kell lenni? Hogy könyökölni 
kell! Gonosznak lenni! Árulkodónak. Hogy 
(Majdnem sírva.) feleségül kell venni a ve-
zérigazgató lányát! 

Linusz: Ugy félsz a vezérigazgató lányá-
tól? (Hirtelen.) Csak nem vagy szerelmes 
máris? 

Abai (halálos komolysággal)-. De igen. ö 
is hetedikes. 

Linusz (nézi, kis csend után, nagyon 
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mélyről); Ne félj, f iam. . . jól van, f iam. . . 
vigyázni fogok rád . . , most majd . . . talán 
tudok segíteni rajtad! 

Abai (alig meri kérdezni): Mi történt! 
Linusz (titokzatosan): Még nem tudja 

senki, csak én! Csak én tudom, hogy mi 
lesz i t t . . . ha elszabadítanak ebből a segéd-
hivatalból . . . szabadabb tájakra.. . az 
igazgatóság felé! Tudod te, mi gyúlt össze 
bennem huszonöt év alatt T Hányszor aláz-
tak meg a sárga földig! Lehet. . . hogy 

MÁSODIK 
4. KÉP 

(Szín: egy fal, középen ajtó, fölötte jól 
észrevehető tábla: »Vezérigazgató« felírással. 
Az ajtó két oldalán a falon egy-egy idősebb, 
régidivatú férfi portréja, nyilván a bank 
alapitói. Jobboldalon vékony/lábú asztal, két-
három székkel. Az asztalon folyóiratok és 
egy doboz: szivar, cigaretta számára. Mikor 
a függöny felmegy, Linusz úr a baloldalról 
jön, megáll. Î. Szolga az ajtó előtt. Kis 

csend.) 
2. Szolga (nézi erősen Linuszt, aztán 

hozzálép); Kérem, méltóztassék helyet fog-
lalni. 

Linusz (úgy elgondolkozott, hogy nem is 
hallotta): Miî Mi az! 

2. Szolga: Méltóztassék, helyet foglalni! 
(Mögéje teszi a széket.) 

Linusz (meglepődve a szokatlanul udva-
rias hangon): iKöszönöm. (Leül.) 

2. Szolga: Méltóztassék valami folyó-
iratot nézni. 

Linusz: (Nem. « 
2. Szolga (nyitja a dobozt): Szivart... ci-

garettát! 
Linusz (felnéz): Mondja csak. . . ácsorog-

tam én már itt vagy háromszor... meg-
kínált már hellyel! 

2. Szolga (zavartan): Kérem.. . 
Linusz (közbevág): Kínált már olvasni-

valót, cigarettát! 
2. Szolga: Kérem.. . kebelbelieket nem szo-

kás kínálni. Csak feléket. (Bizalmasan.) De 
most valami nagy dolog történik Linusz 
úrral! 

Linusz: Micsoda! 
2. Szolga: Nem tudom, de a tisztviseld 

urak mind szállingóznak vissza a szomszéd 
kávéházból. Egymást hívogatják fel telefo-
non. Még a portás is izgatottan érdeklődik 
percenként, hogy mi van! 

Linusz: En is érdeklődöm: ml van! 
2. Szolga: Azt önnek jobban tetszik tudni. 

Én csak azt kérem tisztelettel... tessék 
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most mindent visszaadok! Felesleges em-
ber voltam! Lehet, hogy nemsokára még 
lélekzeni sem tudnak Itt nélkülem! Vizet 
hozatott veled a főnök úr és gorombásko-
dott veled! Ne félj! Ezt is hozzáírom a 
számlához! (Hirtelen.) Szoktál imádkozni! 

Abai: Igen. 
Linusz: Akkor imádkozz! Imádkozz! Es 

ha jól imádkozol, akkor nem kell végig-
élned az én életemet! 

(Függöny) 

FKLVONÁS 
majd rám is gondolni.. . nemsokóra fizetés-
emelések lesznek... legalább is beszélik... 

Benedek (besiet balról, arca ragyog, már 
messziről nyújtja a kezét. Lelkendezve): 
Jónapot kívánok, adjlsten kedves . . . Ked-
ves kollegám! Gratulálok! Gratulálok! Be-
mélem, én vagyok az első! 

2. Szolga (visszaáll az ajtó elé). 
• Linusz: Nem értem, kérem . . . 

Benedek; Csak semmi szerénykedés! Vol-
taképpen nem is magam miatt jöttem ide! 
A kollegák miatt főként! Ok szentül hiszik 
velem együtt, hogy ha erre kerül a sor, nem 
fog rólunk megfeledkezni. 

Linusz: Mire kerül a sor! 
Benedek: Mire! Mire! önt észrevette a 

vezérigazgató! Uram! ön ma remekül fog 
aludni! Es rám, ez meggyőződésem, külö-
nös rokonszenvvel fog gondolni, hiszen én 
mindig kellemes főnöke igyekeztem lenni. . . 
segítségére voltam... megkönnyítettem a 
munkáját... úgyszólván barátok voltunk. 

Linusz (iróniával): Hogyne. Barátok. 
Benedek: És ha majd a vezérigazgató úr 

.arról kegyeskedik önnel beszélni, hogy kik 
azok, akiket észre érdemes még venni, tu-
dom, hogy elsősorban rám gondol. É s . . . 
ne haragudjon, de ez egy kicsit természe-
tes is. 

Linusz (meggyőződés nélkül): Természe-
tes. 

Benedek: Köszönöm! Előre is köszönöm. 
És most engedje meg, hogy búcsúzzam! 
(Felemeli ujját.) Nagy nap ez a mai! 

Linusz: Most már én is kezdem hinni, 
hogy nagy. 

Benedek: Eddig nem hitte! 
Llnusz; Nem nagyon. Be most már hi-

szem! Most történt meg 30 év óta először, 
hogy valaki előre köszönt nekem! 

Benedek: Kicsoda! 
Linusz: ö n . . . kedves kollegám! 
Benedek: Nem lehet! (Pillanatnyi zavar.) 

ö . . . ön nyilván rosszul figyelte meg. Én 
mindig előre köszöntem! No, még egyszer 
gratulálok. Isten vele, kedves kolle-
gám! És sok-sok szerencsét! (Az altisztre 
sandít, hallja-e, aztán Ms szégyennel.) Alá-
zatos . . . mély tisztelettel. (El.) 

Linusz (néz utána, a szín közepére megy, 
felnéz az ajtó fölött levő -vezérigazgatói 
táblára. Mégfogja a szolga karját): Látja 
ezt a táblát! (Felmutat.) 

2. Szolga (felnéz): Látom. 
Linusz (nagyon lassan): Ennek nagyobb 

varázsereje van, mint Mózes kőtábláinak! 



5. KEP 
(Szín: A vezérigazgató irodája. Ajtó jobb-
oldalon és balfenéken. Baloldalon hatalmas 
íróasztal, mögötte magastámlájú karosszék. 
Szőnyegek, képek, jobbsarokban hátul kis 
asztal, írógéppel, mellette szék. Jobb fenék-
falon Tímár arcképe. Középen bőrgarnitúra. 
Mikor a függöny felmegy, Mihályi és Kele-
men a bőrszékekben ülnek, Timár pedig a 
karosszékének támláján. Mind a hárman szi-

varoznak. Kis csend. Aztán) 
Timár (kinyúlik): Kérem . . . uraim . . . 

még egyszer leszögezem, hogy a bank 
fennállása óta nem volt ilyen nehéz hely-
zetben. Ilyen forró napokat, amióta élek, 
nem láttam! Ezekben a pillanatokban min-
dent elveszíthetünk! De talán még van 
m ó d . . . 

Mihályi (70 éves, kissé elhanyagolt, ener-
gikus, rideg, kevés mozdulatú. Idegesen 
megrándul): Könyörgöm. . . ne ilyen han-
gosan! A falaknak is fülük van! 

Timár: De nem ezeknek! Ezek a falak 
sülketek! A vezérigazgatói falak! Enged-
jék meg, hogy befejezzem! A terv az enyém! 
Vállalom érte a felelősséget! Az urak akár 
előre is moshatják a kezeiket! 

Kelemen (ötvenéves, jólvasalt, nyugodt): 
En nem mosom. (Nekem az ön ötlete tet-
szik! 

Timár: A helyzet olyan, hogy minket 
esak valami bátor kísérlet menthet me.g, 
miután nem akarom azt a szót használni, 
hogy csoda! A kísérlet egyik, igaz, hogy 
jelentéktelenebb része, sikerült! Most már 
kétségtelen, hogy a szóbanforgó terület sze-
net tartalmaz! Rengeteg szenet! Es jó öreg 
szenet! És csak mi vagyunk ezzel tisztá-
ban, nem tudja meg senki! De nem léphe-
tünk fel vásárlókként, mert nem terelhet-
jük magunkra a figyelmet, hiszen — ez 
annyit jelentene, hogy a vételár íelrugrana 
a mainak ötvenszeresére — mondanom sem 
kell, hogy az ötvenszeresét nem tudjuk meg-
fizetni! Ezért kell nekünk egy ember, aki 
elmegy és megvásárolja látszólag a maga, 
de valójában a mi részünkre ezt a terüle-
tet. Egy megbízható ember kell, egy esz-
ményi stróman! 

Mihályi: De hol van ilyen ember? Aki 
annyi kísértésnek kitéve, nem mondom, 
hogy becsületes, de elég ostoba marad! 
Mert legyünk tisztában azzal, hogy ha ez 
az ember okos és a kellő pillanatban árul 
el bennünket, milliomos lehet! 

Timár: Az az ember, aki kint vár, nem 
ilyen okos. 

Mihályi (szkeptikusan): Majd meglátjuk! 
Timár (mérgesen): Ejnye! Hát beszél-

jünk őszintén és becsületesen . . . 
Mihályi (ijedten felugrik, hadonász a szi-

varjával): Kérem . . . önnek ez a rögeszméje? 
őszintén és becsületesen beszélni? Egy 
bankigazgatói irodában? Ilyet én még nem 
is hallottam! Beszéljünk! Jól De nem itt! 
Hanem valahol az őserdőben — és ott is 
csak suttogva! (Csendesebben.) Nem bí-
rom ezt a szókimondást, kérem! Beszél-
jünk csak virágnyelven, különben baj lesz 
és akkor kiderül, hogy ezeknek a falaknak 
mégis van fiilük. 

Timár: Akkor talán ne beszélgessünk, 
hanem nézzük meg az emberünket! (Az ajtó-

hoz lép, megáll, visszafordul.) Ez az ember 
a legkisebb féreg ebben a bankban! Díjnok. 
Találják el, mióta! Úgysem találják el! 
Harmino éve! És mit gondolnak, miért 
választottam éppen ezt! Mert nem is vá-
laszthattam mást! Két óra után öt perccel 
már csak ő volt egyedül a bankban! És 
mit csinált! Dolgozott! Az egyetlen ember 
ebben az épületben, akiben van lelkiisme-
ret . . . és még ez az ember se tudta sem-
mire se vinni! 

Mihályi: Ha ez mind igaz, akkor ez az 
ember egy angyal. 

Timár: Az! Angyal! Egyetlen angyal a 
bankszákmában ! 

Kelemen: Kíváncsi vagyok erre az em-
berre! 

Timár (kinyitja a jobb ajtót, kiszól): 
Tessék! 

Linusz (lassan bejön, megáll, körülnéz, 
tág szemmel, zavartan). 

Kelemen: Ez az! 
Timár: Ez. 
Kelemen: Megfelel! Gondolja? 
Mihályi (Linusznak): Neve! 
Linusz: Linusz. 
Kelemen (élénken): Hopp! Azért olyan 

ismerős! Maga nem ismer engem! 
Linusz: De . . . de igen. Kelemen igaz-

gató ú r . . . egy padban ültünk az iskolá-
ban . . . egy szobában dolgoztunk valaha . . . 
Két d í jnok . . . 

Mihályi : Azt hiszem . . . különösen a kül-
seje után, hogy . . . hogy megpróbálhatjuk. 

Kelemen (Linuszra): Beszélt már vele? 
Timár: Semmit! (Mihályi és Kelemen le-

ül. Linusznak.) Maga két évig . . . mindeon 
elsején meg fogja kapni eddigi fizetésének 
ötszörösét. 

Linusz (nem tud felelni, csak néz). 
Timár: Nem akar kérdezni valamit? 
Linusz (tátog, nem tud felelni). 
Timár: Nem kíváncsi, hogv miért kapja! 
Linusz (alig hallhatóan): Mért? 
Timár (közellép hozzá): Levéteti a sza-

kállát! A bajuszát! A szemüvegét! Az Ad-
mirálba költözik! Fizetjük! A bejelentön 
van egy rovat: foglalkozása! Ráírja: föld-
birtokos, Brazíliából. Maga 15 éve nem 
járt ebben a városban! Brazíliából jött, 
ahol birtoka van! Folyók, erdők, hegyek! 
Egy kis ország! Érti! Hazahozta a hon-

Elegáns báli 
és estélyi ruhákra 

gyönyörű selymek, tüllök, művirágok, strasz-
szok. gombok, díszek, keztyűk, harisnyák, 
továbbá külön osztályon feltűnően szép 
nagy- és kisestélyi ruhák, »kazak«-ok és 
egyéb újdonságok igen olcsón vásárolhatók 
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vágy! Persae.. . megkapja az egész, fel-
szerelést! Bőröndök, inas, iratok, ruihák, 
pénz, minden! És attól a pillanattól kezd-
ve, ihogy az A dm ir álba lép, — ezt jól je-
gyezze meg — kínpadon sem Bzabad ki-
vallania, hogy valaha is köz© volt vagy 
van ehhez a bankhoz! Maga itt soha-
sem járt! A lábát se tette be azi épületbe! 

Linusz (nyögve): É s . . . mikori . . . 
Tímár: Mikor költözik be! Ma1 este, ba-

rátom, ma este! Pénzt fog kapni, rettentő 
mennyiségű pénzt! 

Linusz (nehezen): Pénztt 
Timár (az íróasztalról felvesz egy füze-

tet): Ez itt egy csekk-könyv. Értéktelen 
papir! Most! De ha maga beleir egy szár 
mot, arannyá válik. Ráírhatja e zer . . . tíz-
ezer . . . (Az arcába néz.) százezer! {Tár-
cájából egy csomó papírpénzt ad.) A kész-
kiadásaira. Hogy legyen magánál. (Át-
adja.) Ennek a könyvnek százezer a fede-
zete! Persze, nem ebben a bankiban, hi-
szen maga azt sem tudja, hogy ez a bank 
a világon van! Soha nem is hallott róla! 

Linusz (bizonytalanul): Nem. 
Timár: Mi köze ehhez a bankhoz! 
Linusz (több biztonsággal): Sem . . . sem-

m i ! . . . 
Tímár: Hallotta hírét ennek a banknak? 
Linusz (első keményebb szava): Soha! 
Timár: Tud hallgatni? 
Linusz: Igen! 
Timár: Akkor is, ha iszik? 
Linusz: Soha nem iszom, 
Ttmár: Ha a barátja faggatja! 
Linusz: Nincs barátom. 
Timár: Felesége van? 
Linusz: ö nem faggat engem! {Nagy 

gesztussal.) Osak felel, ha kérdezem! 
Balla (be jobbfelöl. A titkár. Harminc 

éves, monoklis, — előkelő jelenség). 
Timár (rákiált idegesen): Mi az? 
Balla: Egy h ö l g y . . . 
Tímár (m. f.): Később, későbbi 
Balla (el). 
Timár (leül, Linusznak): Holnap dél-

után repülőgépre ül! Hogy hová? . . . sei 
urak (Az igazgatókra mutat.) kioktatják 
majd mindenről. Ahova m e g y . . . ott ár-
vereznek valami földet. Sok földet! (Meg* 
fogja.) Ide hallgasson! Fél évig senkinek 
még csak sejteni sem szabad, hogy ezt a 
földet ml vettük meg! Maga vette meg! 
Egy ismeretlen kivándorló, Brazíliából! 
Maga mindenkit túllicitál! Nem futhat oly 
magasra a vételár, hogy maga többet ne 
ígér jen ! . . . Mondom: a földet megveszi 
(Rámutat.) az ismeretlen braz-íliai! írások-
kal, okmányokfkai bőven ellátjuk! Kiadá-
sain felül, megkapja a fizetésének... hány-
szorosát? 

Linusz: ö t . . . 
Timár: Tízszeresét, barátom! Tízszeresét! 

Tehát megértett engem! 
Linusz: És mért kell nékem megvenni 

ezt a földet? 
l e r a k a t 
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Timár: Hogy senki ne sejtse a« igazi 
vevőt. 

Linusz: Mért ne sejtse? 
Mihályi (idegesen felugrik): Barátom, a 

mi szerződésünk első pontja lesz, hogy nem 
kérdez semmit! 

Linusz (körülnéz): Szón van a földben! 
Kelemen (is felugrik): Honnan jutott 

eszébe, hogy szén van a földben? 
Linusz: A bank olajjal foglalkozik. . . és 

szénnel. . . gondoltam . . , 
(A három bankvezér összenéz. Kis csend.) 

Mihályi (dühösen Tímárnak): Ez: az a 
megfelelő ostoba ember? 

Kelemen: Azt hiszem, legjobb, ha nem 
titkolódzunk előtte. 

Timár (elhatározással Linuszhoz): H á t . . . 
i g e n . . . szénről van szó! 

Linusz: Es ezért . . . ezért kapom a tíz-
szeresét? 

Tímár: Csak nem kevesli? 
Linusz (kicsit kinyúlik, előrelép, rájuk 

néz): És mi lesz később? 
Timár: Lássuk csak! Mit akar, ha a 

megbízatása sikerül? 
Linusz: Kelemen úrral e-gyütt kerültem 

Ide . . . és ő már igazgató. 
Timár (gúnyosan): Ügy. Igazgató akar 

lenni. Kissé merész kívánság. Nem gondol 
arra, barátom, hogy magát egyszerűen visz-
sza is iküldhetem . . . másolni? Van még em-
ber! 

Linusz (csendesen és határozottan): Én 
úgy látom, hogy nem lehet már viszakül-
deni engem. 

Mihályi (felháborodva): Mit beszél? 
Linusz: Eddig egy szót sem szóltam. Az 

urp.k diktáltak. Hallgattam. Egyszer . . . én 
is óhajtok valamit! Igazgató akarok lenni! 
30 évi becsületes szolgálat u t á n . . . 30 évi 
nyomorúság u t á n . . . 

(Csend.) 
Timár (hozzáláp): Bendben! Igazgató 

lesz! De figyelmeztetem . . . minket becsapni 
nem lehet! Minden lépésére ügyelni fo-
gunk, A többit az urak elmondják odaát, 

(Kelemen, Mihályi, Linusz el hátul.) 
Timár (megnyom egy csengőt az aszta. 

Ion). 
Balla (be). 
Timár: Miféle nő vár? 
Balla: Nem a vezérigazgató urat várja. 
Tímár: Hanem! 
Balla: Linusz urat. 
Timár: Linusz urat! 
Balla: Azt mondja: Linusz »vezérigaz-

gató« urat. 
Timár (nem érti): Kit? Linusz vezérigaz-

gatót? Egy hölgy? (Hirtelen.) Bocsássa be. 
Balla (el). 
Zizi (be): Jó napot! (Körülnéz.) 
Timár: Jó napot. Tessék. 
Zizi (mosolyog, könnyedén): Nem ismer 

meg? 
Timár (idegen): Nem! 
Zizi (játszik a kesztyűiével): L á t j a . . . én 

is csak telefonon hallottam a hang já t . . . 
mégis megismertem az első pillanatban. 
A hangja . . . pont olyan, mint a telefon-
ban. (Hátralép.) Éppen ilyennek képzel-
tem! 

Timár: Kit? 
Zizi (rámutat): A vezérigazgató urat. 
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Tímár (gúnnyal): A vezérigazgató urat? 
Zizi (gyanút fog): Maga . . . maga nem? . . . 
Timár: N . . . nem! 
Zizi -(zavar nélkül): Mindjárt gondoltam! 

Maga micsoda itt? 
Timár (majdnem zavarban): Mi lehetek... 

én itt? 
Zlzl (hirtelen): Maga ai titkár! Eltalál-

tam? 
Timár (rávágja): Eltalálta! 
Zizi: Akkor mi jóba leszünk! (Közel a 

férfihez.) Tudja, pár napja telefonálni akar-
tam, Isten bizony, a barátnőmnek! Téves 
kapcsolás, egy férfi h a n g j a . . . Mindjárt 
éreztem, bogy ez a férfi rendkívüli le-
h e t . . . én ezt megérzem, tudja! És napo-
kon keresztül minden délben beszéltünk te^ 
lefonon. Ma, gondoltam, lesz, ami lesz, 
meglátogatom. Kérdem a portástól, merre 
találom Linusz urat? Azt feleli: Első eme-
let, a lépcsőtől balra. Feljövök, itt áll az 
altiszt, kérdem: merre találom Linusz urat? 
Azt mondja: Rögtön bejelentem a titkár 
árnál. Afckor látom, mi van kiírva ide az 
ajtóra. Vezérigazgató! Majdnem elszalad-
tam ijedtemben! Vezérigazgató! Hát ezért 
nem akarta, bogy idejöjjek! De aztán azt 
mondtam magamnak: légy okos, Zizi! Ilyen 
lány, mint te, sok van a világon, de ve-
zérigazgató kevés! (Az ég felé néz.) Iste-
nem, add, hogy sikerülön! 

Timár: Mi? 
Zizi (újra az ég felé néz): Istenkém, nem 

kívánok, többet az élettől, három évig nem 
zaklatlak semmiféle kéréssel, csak add ne-
íkem ezt a vezérigazgatót! (Hirtelen.) Szép 
vagyok? 

Timár (meggyőződéssel): Szép! 
Zizi: És ő? Milyen? Fiatal? Kedves? Jó-

kedvű? 'Ne is feleljen ! (Gesztus.) Vezérigaz-
gató! Remélem elhiszi, hogy mindig hűsé-
ges 'leszek hozzá? 

Timár: Ejnye! Még nem is látta s máris 
ilyesmiről beszél? 

Zizi: Belém fog szeretnil Érzem! Ezért 
nemr akart velem találkozni, mert félt va-
lamitől. Sajátmagától! Éreztem a hangján, 
félt, hogy belémszeret! Vezérigazgatók nem 
szívesen lesznek szerelmesek! Egyszóval, 
akár hiszi, akár nem, — én hű leszek! 

Timár (mosollyal): Elhiszem! 
Zizi (oktatólag): Azért ne is kísérletezzen 

nálam, úgyis hiába! De ha jól viseli ma-
gát . . . akkor majd bízelgek magának egy 
jobb állást! Elvégre nem akar egész életé-
ben titkár maradni? Civil komornyik? Na 
nem? 

Timár: Hogyne! 
Linusz (a bal ajtóban megjelenik). 
Timár (odasiet hozzá. Halkan): Rendben 

van minden? 
Linusz: Csak azt akarom mondani . . . 
Tímár (még halkabban): Majd később! Ez 

a nő magát keresi! Mindjárt jövök. (Kilép.) 
Linusz (áll, kezében a csekköny). 
Zizi (meglepi Linusz kinézése, de pillanat 

alait belenyugszik,) Eltalálta! Én vagyok! 
A Zizi! 

Linusz (nem meri érteni): Engem keres? 
Zlzl: Miután megtiltotta, hogy idejöjjek, 

természetes, hogy eljöttem. (Hátralép, jól 
megnézi.) Éppen ilyennek képzeltem... 

(örömmel.) És a nyakkendője. . . mit szól, 
hogy eltaláltam a színét?! 

Linusz (végre kimeri mondani): M a g a . . . 
a z . . . ? 

Zizi: Életnagyságban! Elölről, (megfordul) 
hátulról, (félfordulat) oldalról, <hozzálép) 
közelről. (Kis csend után.) Csalódott? 

Linusz : Dehogy . . . 
Zlzl: Látom az arcán, egy icipicit csaló-

dott. De ki nem csalódik? Én is folyton azt 
csinálom. Nem tudok érvényesülni. 

Linusz (ijedten): Csak . . . csak nem szí-
nésznő? 

Zizi: Szerettem volna lenni. Játszottam is! 
29 szót! Hét darabban! Színház. . . nem ne-
kem való. Valamikor hivatalnoknő voltam. 
Szép v o l t . . . Fűtött szobák. , . (hatalmas 
bank . . . saját nyugdíjintézet. (Legyint, szo-
morúan.) Nagyon el vagyok keseredve. 
(Hirtelen.) Elhatároztam, hogy felcsapok 
Úrinőnek és elmegyek bárba énekelni. 

Linusz (nem rti): Tessék? 
Zizi: Manapság nem is úrinő, aki nem 

énekel bárban. 
Linusz (csak nézi Zizit, csekköny vét az 

asztalra teszi). 
Zizi: Miért néz így? Ja igen. Beszélik, 

hogy hasonlít rám Greta Garbo. 
Linusz; M o n d j a . . , van magának. . . vő-

legénye? 
Zizi: Egyebe sincs az embernek a mai vi-

lágban. Vő legény . . . nem számit. Olyan 
viselet csak . . . mint a ruha. A vőlegények 
egyre ritkábban veszik el az embert. 

Linusz; Édesanyja van? (A csekkönyvvel 
játszik.) 

Zlzl: Fiatalabb, mint én! A mult héten 
ment férjhez harmadik mostohaapámhoz. 
(Mérgesen.) Nem bosszantó világ ez, mikor 
a mamák mennek férjhez a lányuk helyett? 
(A csekköny vre.) Ez mi? 

Linusz: Csekkönyv, 
Zizi; Magáé? 
Linusz: Enyém. 
Zizi (tisztelettel forgatja): Még soha se 

volt a kezemben ilyen. Ebbe maga csak beír 
egy számot . . . és az pénz! 

Linusz: Pénz! 
Zlzl: Beír egy számot és az autó! -
Linusz: Autó! 
Zizi: Beír egy számot és az briliáns! 
Linusz: Briliáns! 
Zizi (felveszi a könyvet, nézi): Csekkönyv. 

izgalmasabb, mint egy detektívregény! 
Csak egy szám bele és az ezüstrókám , . . 

Linusz: Megvan! (Lázzal.) Jólét megvan, 
hordónyak'kendő megvan, szerelem megvan! 
Előre köszönnek megvan! 

Zizi: Mi lelte magát? 
Linusz: Semmi. Szereti a pénzt? 
Zizi (behunyt szemmel): Reménytelenül! 

Most kérdezze, mit nem szeretek!? 
Linusz; Mit nem szerefl A .. 
Zizi: Nem szeretem a szegénységet. Félen 

tőle. Gyűlölöm. - . _ 
Linusz: Félelmetes ellenség. En Ismerem. 
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(Lassan növő lázzal.) Mondja. . . tudna mel-
lettem jönni az utcán . . . hogy irigyeljenek 
engem? 

ZizI (Linusz elé áll): Itt vagyok! 
Linusz: Tudna velem jönni? 
ZIzl: H a akar . . . 
Linusz : De ha é n . . . én kezembe veszem 

magát . . . 
Zlzl (mell-mellel állnak): Lehet. 
Linusz: Szereti a pénzt? 
Zlzl: Most ne beszéljünk pénzről. 
Linusz (átfogja a lányt, mély hangon): 

Nyissa ki a szemét! 
Zlzl (megteszi): Tessék! 
Linusz (görcsösen fogja a lányt s így áll-

nak egy pár pillanatig), 
Timár (belép). 
Zlzl (nagyon kényelmesen ellép Linusztól. 

Leül.) 
Linusz (mint akit felébresztettek, bámul). 
Timár (Linuszhoz, utasitó hangon): Ké-

rem . . . menjen csak be az urakhoz néhány 
percre. Közlik magával a részleteket! De 
jól figyeljen! 

Linusz <pillanat múlva a régi hangján): 
Igenis . . . vezérigazgató úr! (Néz Zizire, de 
az nem mozdul, tehát el a bal ajtón. Csend.) 

Zizi (Linusz szavaiból megértett mindent. 
A földet nézi. Könnyen): Hát e z . . . Igazán 
nem volt szép. Szóval . . . mégis maga a. 
vezér. 

Timár: Számomra érdekes volt látni, hogy 
maga milyen csodálatosan tud kezetcsókolni 
a pénznek! 

Zlzl (veszi a tátikáját): Hát akkor . . . 
(Menne.) 

Tímár (keményen): Üljön le! 
Zizi (leül, néz). 
Tímár (eléje áll): Van magának valakije? 
Zlzl: Folyton ezt kérdik. Nincs! Eskü-

szöm . . . 
Tímár (közbevág): Nekem soha semmiféle 

célból nem esküszik! Megértett?! 
Zlzl (meghunyászkodva) : Igen. 
Timár: Ki maga? 
Zizi: Vidéki termék vagyok. Szeretnék 

egyszer találkozni az élettel.. . szeretnék 
bemutatkozni neki: no nézz meg, nevem 
Zizi. 

Tímár: Hogy élt eddig? 
Zizi: Hónaposszobában álmodoztam es 

automatabüfében orgiáztam. 
Timár: Miről szokott álmodozni? 
Zizi: Tökéletes férfiakról. 
Timár: Milyen a tökéletes férfi? 
Zizi: Akinek a pénztárcája a legválságo-

sabb pillanatokban is megállja a helyét! 
TimáT: Talált már ilyen férfit? 
Zizi: Fogok találni! Hyen piros vagyok 

belül, mint a körmöm!. . . ilyen lázas! 
Tímár: Tudja, ki vagyok én? 
Zizi: A vezér! 
Tlraár: Mit gondolok én most magáról? 
Zlzl (lassan): Szeretne levetkőztetni. 
Timár (kis csend után): Maga okos terem-

tés. (Hozzálép.) Holnap beköltözhet egy kis 
lakásba» a város mellett. Akar? 

Zlzl (meglepődve): Tessék? 
Tímár: Hallotta, mit mondtam? 
Zizi: Igen. 
Timár: Akkor mit kérdi: tessék? 
Zizi: Csak . . . meglepődtem. Azt hittem, 

hogy ilyenkor... ilyenkor... legalább meg-

Í1* 

simogatják az ember haját. Vagy melegebb 
hangon beszélnek. 

Timár: Nekem nincs időm hajsimoga-
tá&ra! A hangomat pedig nem tudom mele-
gíteni. Nos . . . akar vagy. nem akax? 

Zlzl: Gondolikozási időt nem ad? 
Timár: Egy percet. 
Zizi (azonnal): Akarok! 
Timár: Most éppen. . . legyedül vagyok! 

Két hete szakítottam! Maga megtetszett ne-
kem! Könnyű dolga lesz. Minden este ott-
Ihonmarad. Meglátogatom. Hja akarok, mar 
radok, ha nem, hazamegyek! De idefigyel-
jen! Engem nem lehet becsapni! Akit lát, 
mindenki az én emberem!.. . Es álmában 
nem szólalhat meg, hogy ne tudjam . . . mert 
akárhová lép, mindenütt lesi magát a pénz. 
A pénzem maga után megy és jelentést tesz 
nekem. Ért engem? 

Zizi: Igen. 
Timár: Holnap jelentkezik a titkáromnál! 

ö mindent elintéz! Rujhát, lakást, pénzt! Ja, 
igen! El ne felejtse, engem önzetlenül sze-
ret. Hogy a pénzemért történt minden, azt 
úgyis világgá kürtöli akkor, ha szakítunk. 
(Leül.) Furcsállja, hogy így beszélek? Mi? 
Ahogy én beszélek, drágám, az kétségbeesés! 
Kétségbe kell esnem, ha arra gondolok, hogy 
talán nincs nő, akit ne tudnék megfizetni! 
(Kelemen, Mihályi, Linusz be.) 

Timár (Mihályihoz): Kendben van? 
Mihályi: Teljesen. 
Timár: Egy pillanat. (Zizihez megy.) Te-

hát holnap jelentkezik a titkáromnál. Bár-
mire van szüksége, hívja fel telefonon. 
638-7-49. (Elfordulna.) 

Zizi (megállítja): De hiszen . . . hiszen . . . 
a nevemet se tudja. 

Timár: Zizi. Nem? 
Zizi: De milyen Zizi? Fehér! (Kis knixet 

csinál és el jobbra.) 
Linusz (előrejött, fejbeverve hallgatta a 

beszélgetést.) 
Timár (az íróasztalra int, Linusznak): Ol-

vassa el még ezeket az írásokat, hogy tisz-
tába legyen mindennel. De ehhez tulajdon-
képpen én nem is kellek. (A két igazgató-
nak.) Az urak ebédután visszajönnek ma-
gáért. Most menjenek. 

Linusz (még mindig nem tud elfordulni az 
ajtótól, melyen át Zizi eltűnt.) 

Kelemen; Viszontlátásra! 
Mihályi: Viszontlátásra. (Mindketten el, 

jobbra.) 
Timár (megnyom az asztalán egy csengőt): 

Na barátom... most kezdődik az új élet! 
Balla (be.) 
Timár (Linusznak): Csukja be a fülét! 

(Baliának) Titkár úr. Holnap estére gondos-
kodjék virágról és valami kis ékszerről. Pe-
tőné hozza rendbe a lakást és készítsen hi-
deg vacsorát a budoárba. Egy hölgy jelent-
kezik önnél, álljon rendelkezésére. Nvissa ki 
az ajtót! (Linusznak) Nyissa ki a íülét! 

Balla (kinyitja az ajtót és kilépett.) 
Timár (el.) 
Linusz (egyedül marad, áll, a földet nézi. 

Felnéz Timár arcképére, a kép alá botor-
kál, úgy bámulja. Megfordul, az íróasztal 
mögé meny. Babrál az asztalon lévő tárgyak 
között. Fölveszi az iratcsomót, amit tanul-
mányozni kellene. Nézi. Leteszi. Nyújtózik. 
Meglátja az asztál szélén lévő három csen-
gőt, végighúzza ujját a gombokon. Leül. 



Hátradől. Es megnyomja az első gombot. 
Láza a kép végéig állandóan fokozódik.) 

2. Szolga (be. Ali az ajtó előtt vigyázz-
állásban.) 

Linusz (az asztal elé mutat): Állj ide. 
2. Szolga (odamegy.) 
Linusz: Neved? 
2. szolga: Kovács János. 
Linusz: Mióta szolgálsz? 
2. szolga: Hét éve. 
LinuSz (kis csend után): Pénzt rádbíznak ? 
1. szolga: Sokszor. 
Linusz: Mennyit 1 
2. szolga: Volt már . . . hogy tízezret. 
Linusz; És mindig a legrövidebb idő alatt 

vittedi ta pénzt? 
1. szolga: Mindig. 
Linusz: Sohasem sétáltál vele? Soha nem 

akartad érezni azt, hogy egy vagyon van 
nálad? 

2. szolga: Soha. 
Linusz:. A tízezret vitted a zsebedben... 

és nem jutott eszedbe, hogy tenger Is van û 
világon? 

2. szolga: Nem. 
Linusz: Mi jutott eszedbei 
2. szolga: A kötelesség. 
Linusz: Nős vagy? 
2. szolga: 'Nőtlen. 
Linusz: Szeretőd van? 
2, szolga: Nincs. 
Linusz: Láttál férfit és nőt összebújva az 

utcán? 
2. szolga: Láttam. 
Linusz: Irigyelted őket? 
2 szolga: Nem 
Linusz: Gyűlölted' őket? 
2. szolga: Nem. 
Linusz: Akkor se, mikor vitted az ötven-

ezret? 
2. szolga: Olyankor én nem nézek oldalt.». 

olyankor előre nézek és sietek. 
Linusz (kis <csend után): Jói van. Mehetsz. 

(Mindig halkabban.) Mehetsz.., Mehetsz... 
2. szolga (el). 
Linusz (megnyomja a második gombot): 
Balla (be, megáll az ajtó előtt, csodál-

kozva, zavartan, a monokliját igazgatja). 
Linusz (az íróasztal elé mutat): Ide álljon! 
Balla (meghökken, odamegy): De, bocsá-

nat . . . é n . . . 
Linusz (közbevág): Ugyebár, maga a 

titkár? 
Balla: Igen. 
Linusz: Mióta? 
Balla: Tíz év* 
Linusz: Nős? 
Balla: Tíz éve, 
Linusz: Ahogy annyit keresett, hogy el 

tud tartani egv nőt, rögtön megnősült? \Mit 
Balla: Körülbelül. De nem értem, kérem... 
Linusz; Most én kérdezek. 
Balla: De bocsánat, Csodálkozom... 
Linusz: Maga nem csodálkozik, hanem fe-

löl. Boldog házasság? 
Balla (vállvonás, keserű humorral); Lehet 

mondani. A feleségem boldog. . . én házas 
vagyok 

Linusz (eléje áll): Mondja csak. , , itt 
gyönyörű nők járkálnak ki-be. 

Balla: Gyönyörű nők! 
Linusz: Fiatalok! 
Balla: Fitalok, 
Linusz: Megcsalta már a feleségét* 
Balla: Kérem . . . erre a kérdésre... (Sa-

vanyúan.) Mit faggat engem? 

Linusz: Szóval nem? 
Balla: Nein-
Linusz: Sose gondol arra, hogy ,maga éle-

tében . . . esak egy ezekből a nőkből* 
Balla: Gondoltam. 
Linusz: Ki volt? ; 
Balla: Tavaly járt itt egy . . . 
Linusz: Kié voltí 
Balla: Itt mindenki a vezéré. (Akkor 

betekig nem aludtam. El akartam válni és 
feleségül akartam venni, 

Linusz (megdöbbenve): Elválni? Felesegül 
venni? Másra nem gondolt? 

Balla; Más eset nincs, 
Linusz: És itthalgyni mindent... és magá-

val vinni a nőt? 
Balla: Miből? 
Linusz: De hát arra csak gondolt, hogy 

házasság nélkül is lehet. . . és pénz nélkül... 
Csak azzal, hogy maga férfi. 

Balla: Kérem.. . én korrekt úriember va-
gyok. Tisztességes ember. 

Linusz (kis csend után): Igaza van. Az 
ember vagy tisztességes... vagy l'érfi. És 
mondja, megelégedett maga? 

Balla: Nem. De már beletörődtem.., és 
lemondtam. 

Linusz: Lemondott. Akkor çnaga nem az 
én emberem. Mehet! (Elfordul tőle.) Mehet. 
Mehet... 

Balla (megy a jobbajtóig, visszanéz, 
mintha mondani akarna valamit. Es el). 

Linusz (pillanatig egyedül marad). 
2. Szolga (be), 
Linusz: Mi az? 
2. Szolga: Egy asszony akar bejönni. 
Linusz: Milyen asszony! 
2. Szolga: Szegény asszony. 
Linusz (szeme felcsillan): Jöjjön, jöjjön! 
2. Szolga (el. Nyitva hagyja az ajtót, 

majd beteszi a berohanó Jozefa után). 
Jozefa (aki liheg és ijedt): Jaj, csakhogy 

itt vagyok! Már azt hittem, valami rette-
netes dolog történt! (Kifullad és nyel egy 
kis levegőt,) Vártalak ebédre jó puha 
marhahússal, tejfeles kaporral, és nem 
jössz. Félhárom, három, az ebéd kihűl. Ez 
még nem forduït elő. Istenkém! Megijed-
tem, hogy valami baj történt. Ide rohan-
tam, hallom, hogy a vezér behivatott.,. 
Megállt bennem az a kis v é r . . . de úgy-e 
nincs sepimi baj. Ügy-e nincs . . . sem . . . mi 
baj. Ügy-e, nyugtass meg és mondj vala-
mit . . . jaj! (Fúj, áll a férfi előtt.) 

Linusz (elnéz fölötte). 
Jozefa: Alig tudtam valamit magamra 

kapni, rohantam ide . . . féltem, hogy el 
akarnak küldeni... le akartam térdelni az 
igazgató előtt . . . hát ne bántsanak min-
ket . , . hagyjanak minket élni! (Leroskad 
az egyik székre.) Jaj . . . (Kifullad.) 

Linusz (kiegyenesedik): Elbocsátani? . . . 
Engem? (Keserűen felnevet.) 

Jozefa (lecsendesedve): Csakhogy nincs 
semmi baj . . . Istenkének hála. Mit akar-
tak tőled,? 

Linusz (rekedten): Üjra a világra szül-
tek! 

Jozefa: Mit? n n ] • H H H B H a 
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Linuse : Jóvátették a harmincéves nyo-
morúságot! Azt, hogy a pénznek még a 
közeliébe se engedtek, hogy sohase mertek 
fontos ügyet rámbízni, hogy már felesle-
ges embernek kezdtem hinni magam. De 
most a kezemben vannak! Ennek a bank-
nak az élete tőlem f ü g g . . . s ők azért vá-
lasztottak engem, mert azt hiszik, hogy 
ezt sohasem fogom észrevenni! 

Jozefa (nyugtalanul): Menjünk haza. 
Linusz: Hazai 
Jozefa: Kihűl az a kis ebéd. 
Linus* : Nem megyek haza. 
Jozefa; Dolgod van? 
Linusz: Dolgom. 
Jozefa; Elteszem estére. Finom főtthús 

van és kapormártás. 
Linusz: Este sem megyek haza. 
Jozefái Mikor jössz? 
Linusz (határozottan); Soha többé nem 

megyek haza! 
Jozefa (izgatottan): Soha. . . többé? 
Linusz: Huszonöt évig mindennap két-

szer hazamentem! (Kegyetlenül.) De ebben 
az életben többé soha! 

Jozefa (ijedten): Miért . . . miért nem? 
Linusz (arcába ordítja): Mert öreg vagy! 

Csúzod van és horkolsz! 
Jozefa; Megbolondultál? (Sírvafakad.) 
Linusz (ég felé tárt kezekkel): Szobakony-

hát nem akarok többé látni! Bele akarok 
ülni ebbe a vezéri trónusba és dirigálni 
akarom ezt a hadsereget! Nem megyek haza 
és nem akarlak többé látni! 

Jozefa: És ve lem. . . mi lesz velem? 
Linusz; Elengedlek. Menj férjhez, ha 

akarsz! 
Jozefa (sírva): Huszonöt évig mostam 

rád és stoppoltam és nyomorogtunk és go-
romba voltál és megütöttél és mondd, szól-
tam egy hangos szót? 

Linusz; Huszonöt évig hű voltam hozzád! 
Eredj haza, nézz a tükörbe és sajnálj en-
gem! 

Jozefa: Te . . » igazán. . . el akarsz men-
ni? (MegfogjaA 

Linusz (elrántja magát): Lekötni se le-

HARMADIK 
6. KÉP. 

(Szín: Budoár. Csak egy szelete látszik. 
Ajtó középen. Jobboldalt hatalmas rekamié, 
előtte puffok, párnák a szőnyegen. Baloldalt 
kis asztalka, rajta csokor rózsa, kis doboz 

és cigarettakészlet.) 
(Mikor a függöny felmegy, sötétség van. 
Hátulról fény szűrődik be: nyílik az ajtó, 

belép): 
Petőné (meggyújtja a falikart. Világos-

ság. 55 év körüli, sokat tapasztalt asszony, 
nagyvirágos pongyolában. Kiszól): Jöjjön 
csak, kedvesem... bátran! 

Zizi (belép, kalap, kesztyű, kezében bő-
rönd. Nagy zavarral megáll). 

Petőné: Ez itt a budoár. . . De tegye már 
le ezt a koffert! (Elveszi Zizitől, sarokba 
teszi.) 

Zizi (gyáván körülnéz, ismétli, inkább 
magának): Ez itt a budoár. 
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het eugem! Aki így elindul.. . és ilyen 
későn, annak nincs családja, nincs háza. . . 
és nincs törvénye. 

Jozefa (sír): É n . . . é n . . . hát ezt érde-
meltem? 

Linusz (a fejét fogja): Ne sírj! Ne sírj! 
Nem bírom! (Gyorsan.) Kapsz pénzt! (Ir a 
csekkönyvbe, kitépi.) Nesze. 

Jozefa (forgatja): Mi ez? 
Linusz; Pénz! Ne menj haza te se! Ve-

gyél bútort és lakást és szőnyegeket! Ve. 
gyél ruhát, púdert, szagosítót és vegyél 
cselédet és feküdj délig és menj férjhez! 
Tanulj meg bridzselni vagy énekelni bár-
ban! Uri nők ezt szokták! Itt van még 
pénz! (Papírpénzt szór az ölébe.) Pénz! 
Menj férjhez egy harmincéveshez, vagy 
húszéveshez! Most lehet! Most pénzed van! 
Tehát fiatal vagy. És gyönyörű! (Újra ír 
a csekkönyvbe és kitépi.) Nesze pénz . . . 
nesze még . . , nesze jóság . . . nesze fiatal-
ság . . . nesze gondatlanság... 

Jozefa (rémülten): Honnan van ennyi. . 
ennyi pénzed? 

Linusz: Ne félj. még sokkal több van! 
fElőmarkolja a Tímártól kapott bankócso-
mót.) Most boldog vagyok! Minden a pén-
zen múlik! A keserves pénzen, amely örö-
met és bánatot okoz . . . pedig nem tesz 
egyebet, csak helyet cserél. Eddig másnál 
volt, most nálam van. (Jozefa hangosan 
felzokog.) Ne sírj, Jozefa, úgyse hallom! 
Nem hallok semmit, csak azt, hogy itt su-
hog körülöttem a pénz! És hallod? Ara-
nyak gurulnak itt mindenfelé! Most körül-
ölelt engem és szerelmet vallott nekem és 
térdreborult előttem a pénz! (Már félőrül-
ten.) Többé senkim és semmim ne legyen . . . 
csak pénz. . . pénz! És mindenki és min-
den az enyém lesz. (Jozefához lép és majd-
nem hörgi.) Pénz! Vènz\ (Megfogja két vál-
lánál a nyomorult asszonyt, megrázza és 
az arcába mondja, elnyújtva.) Pé . . . é . . . 
é . . . énz! (Levegőbe dobja a bankókat s 
míg hullanak lefelé — 

függöny) 

FELVONÁS 
Petőné (nézi Zizit, kezd, megérteni vala-

mit, — a későbbiek során egyre jobban. A 
rózsacsokrot nyújtja): Tessék. 

Zizi: Mi ez? 
Petőné: Virág. 
Zizi (meglepve): A... vezérigazgató 

ú r ? . . . 
Petőné (bizalmasan): Nézze, kedvesem... 

Nekem most hazudni kellene. Most azt ké-
ne mondanom, hogy a vezérigazgató küldte. 
De én nem tudok hazudni, hanem meg-
mondom az igazat. Elvégre . . . kik tartsa-
nak Össze, ha nem mi, nők? Igaz? A virá-
got a titkár küldte! Valahányszor új kis-
asszony j ö n . . . a titkárnak mindig virágot 
kell küldeni . . . 

Zizi (gyorsan leteszi a csokrot): Igen. 
Petőné: És egy ilyen kis dobozt is kül-

deni kell a titkárnak. (Nyújtja.) 
Zizi (elveszi): Mi ez? (Nézi.) 
Petőné: Valami ékszer. Fülbevaló vagy 

karkötő. Ilyesmi szokott lenni. 
Zizi (gyorsan leteszi a dobozt). 
Petőné: Ügy látom . . . nem tetszik mű-

vésznőnek lenni. 



Zizi: Nem. 
Petőné: Ugyanis a művésznők nem szok-

ták így letenni az ékszeres dobozt. 
Zizi: Hanem? 
Petőné: Hanem sürgősen kinyitják és azt 

mondják: na, ez a vén szamár is jobban 
belenyúlhatott volna a zsebébe. 

Zizi: Vén szamár? 
Petőné: A vezérigazgató úr! 
Zizi (elgondolkozva): Érdekes. Én nem 

vettem észre. 
Petőné (nézi egy-két pillanatig, a kis 

szekrényhez megy, kinyitja: üvegek van-
nak benne és poharak): Nem akar egy kis 
innivalót? 

Zizi (felriad): Tessék? 
Petőné (mutatja az üveget): Milyet szed-

ret. a kisasszony? 
Zizi: Nem szoktam inni. 
Petőné: Pedig . . . Nagyon ajánlom. (Tölt, 

nyújtja.) 
Zizi (elveszi, iszik, megrázkódik) : Brrr . . . 

Ez erős. 
Petőné: Adok én édeset is! (Másik üveg-

ből tölt.) 
Zizi (felhörpinti): Ez jobb. 
Petőné (óvatosan): A kisasszonynak van 

mamája? 
Zizi: Tőle jöttem. 
Petőné (csodálkozva): A kedves mama 

tudja . . . hogy hová jött! 
Zizi: Igen. (Tartja a poharát.) Kérek 

még. 
Petőné (t&lt, közben): És a kedves mama 

elengedte! 
Zizi: Dehogy. (Iszik.) Megszöktem. 
Petőné (ijedten): Megszökött! 
Zizi: Igen. Képzelje. . . nem akart el-

engedni. 
Petőné (gúnyos fejcsóválással): Csodála-

tos! (Kint csöngetnek.) A méltóságos úr! 
(Kirohan.) 

Zizi (tétován néz körül, a szoba sarkába 
fut, fogná a bőröndjét, de már semmire 
nincs ideje, mert belép) 

Timár (vidáman, — a hangja enyhén fel-
enged, — valamennyire magánember. De 
még itt is paranősoló módban, felkiáltó-
jelekben beszél. Körülnéz, mint aki nagyon 
meg van elégedve, nézi Zizit is, aztán): 
Na . . . hogy tetszik! (Körülmutat.) 

Zizi (bizonytalanul): N . . . nagyon. 
Timár: Hallom, hogy most jött. (Zizi nem 

felel, hozzámegy.) Mi! 
Zizi (m. f.): Igen. 
Timár (Zizi kalapjához nyúl, — le sze-

retné venni). 
Zizi (kis rémülettel elugrik). 
Timár: Kalapban akar itt ülni! 
Zizi (mit mondjon?): Fázom . . . 
Timár (leül a kerevetre, kényelmesen el-

helyezkedik): Cigarattát. 
Zizi: N . . . nincs nálam. 
Timár: Ott van az asztalon. Fekete do-

boz. 
Zizi (szolgálatkészen fut és nyújtja a do-

bozt): Parancsoljon. 
Timár (ránéz, vesz egy cigarettát): Tüzet! 
Zizi (már éppen azt akarja mondani, hogy 

nincs, amikor észreveszi a do-bozban a gyu-
fát, — tüzet ad — a dobozt visszateszi, 
visszamegy helyére a sarokba.) 

Timár: Üljön le! 
Zizi: Hová! 

Timár: Ide. Mellém. (Mutatja.) 
Zizi (nem mer a férfi előtt elmenni, háta 

mögé kerül, átmászik u kerevetent leül, le-
hetőleg minél messzebb a férfitől.) 

Timár: Rosszkedvű! 
Zizi: Nem . . . dehogy! Nagyon jókedvű 

vagyok. 
Timár: Mennyi pénze van? 
Zizi: . . . Van. 
Timár (türelmetlenül): Mennyi? 
Zizi (kinyitja táskáját, mégnézi.) 
Timár (elveszi Zizi kezéből, belenéz.) 
Zizi (ijedten): Elveszi A pénzemet! 
Timár (nevetni kezd, aztán szigorúság-

gal): Miért mondta, hogy jókedve van! 
Akinek ninca pénze, annak nem lehet jó-
kedvei (zsebébe nyúl, pénzt húz elő, bele-
gyüri a pénztárcába.) Tessék! Jókedv! 
(Visszaadja a táskát.) 

Petőné (nyitja az ajtót.) 
Timár (megfordul, rákiált): Hívtam! 
Petőné (ijedten): Nem tetszett . . . 
Timár: Akikor, mit akar? 
Petőné: A vacsora . . . méltóságos uram. 
Timár (arca felragyog): Gyerünk, gye-

rünk, gyerünk! 
Petőné (betolja kis szervírozó asztalkán 

a vacsorát és kimegy.) 
Timár (Zizinek): Együnk. 
Zizi: Köszönöm . . . nem vagyok éhes. 
Timár: Vacsorázott már! 
Zizi (igent int): Nem. (Nemet int.) Igen. 
Timár (ránéz, érti): Nem kínálom másod-

szor! Aki nem eszik, az néz! (Enni kezd, 
kis csend után) Na . . . mi lesz! 

Zizi (hirtelen): Parancsol? 
Timár: Nem hajlandó szórakoztatni! 
Zizi: De . . . hogyne! 
Timár: Kezdheti. (Villájára vesz egy fa-

latot, kínálja Zizit) Kell? 
Zizi: Köszönöm. Nem kérek. 
Timár: Akkor szórakoztasson! 
Zizi (gondolkozik, feltalálja magái, tragi-

kus arccal kezdi): Egyszer volt, hol nem 
volt, volt egyszer egy nagyon szegény 
lány. Ugy hívták, hogy . . . Hamttipipőke. 
Ez a ki&lány elment egyszer egy bálba s 
hogy, hogy iniem, elvesztette az egyik cipő-
jét . . -

Timár (lecsapja a villát, Zizire néz): Mit 
csinál? 

Zizi (az erős hangra, szipogva): Szórakoz-
tatok. 

Timár: Hát ez így nem megy! Mit gon-
dol . . . óvodában vagyunk? Először is, ne 
bőgjön! Vágjon vidámabb képet! Tessék 
mosolyogni! Ha savanyú arcú nőt akarok 
látni . . . akikor meg is nősülhetek, nem!! 

Zizi: Igenis. (Bólint szolgálatkészen.) 
Timár: Másodszor . . . a kalapja a fejé-

hez van nőve! 
Zizi: Nincs. 
Timár: Levenni! _ _ _ _ _ _ _ 
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Zizi: Igenis. (Leveszi, a sarokban a bő-
röndjére teszi, ottmarad.) 

Timár (odanéz): Harmadszor: tessék kö-
zelebb jönni! Ilyen messziről nem lehet en-
gem szórakoztatni! (Vér.) Na . . . hol ma-
radt az igenis! 

Zizi: Kéremszépani . . . igenis» (Újra át-
mászik a kereveten, ugyanazzal a játékkal, 
mint az előbb.) 

Timár: Idefigyeljen! Kettőnk közül én 
vagyok az, aki a pénzt adja! !Nem szok-
tam erről beszélni . . . most is csak azért 
mondom, mert le akarom szögezni, hogy 
tőlem mást ne is várjon! Minden egyebet 
maigának kell adni! Főként jókedvet. Ide 
ne hozzon citromos arcot . . . azt az eser-
nyővel együtt kint kell hagyni az előszo-
bában! Neikem maga csak táncoljon, sürög-
jön-forogjon, énekeljen, fütyüljön! 

Zizi (tehetetlenül): Mit fütyüljek! . . . 
Timár (ráordít): És már régen meg kel-

lett volna csókolnia engem! 
Zizi: Ha parancsolja . . . 
Timár: iNem parancsolok! (Ráordít) Enni! 
Zizi (közelebb húzódik, beleharap egy 

desszertbe.) 
Timár: Mi az! Sztaniollal együtt eszi 

meg! 
Zizi: Kéremszépen . . . (Majdnem sírva.) 

. . . én így szeretem! 
Timár (befejezi az evést, felkel, végig-

megy a színen): Hallja . . . nem tud kedve-
sebb lenni! 

Zizi: Kérem . . . ha majd egy kicsit job-
ban megismerem . . . megszokom . . . 

Timár: Megismerni! Megszokni! Erre 
nincs időm, fiam! Az én időm értékesebb, 
mint ia pénzem! Ezért adok pénzt . . . ho:gy 
pótolja ftz időt, a (megismerést, a megszo-
kást! Ha időm lenne, még azt is megen-
gedhetném magámnak, hoigy szerelmes le-
gyek! Nem! (Dühösen) Tessék örülni ne-
kem . . . tessék kedvesebbnek lenni, a ku-
tyateremtésit! 

Zizi (kicsit szűköl): De ha . . . ha nem 
tudóik más lenni, mint amilyen vagyok! 
Hia. kedvesebb lennék , . . azt csak tetet-
ném! 

Timár: Azt hiszi, nem tudom! Tetesse! 
De ne beszéljen róla! Sőtl Ha azt kérde-
zem, hogy igazán örül-e nekem, tessék ha-
zudni, hogy igen! 

Zizi: De hiszen... ha tudja, hogy hazugság. 
Timár: Akikor is elhiszem! Nézzen rám! 
Zizi (ránéz). 
Timár: Ügy néz... mint valami rabszol-

ganő. 
Zizi: Kérem... ne haragudjon... én vagyok 

a hibás... de nem tehetek róla. Hiszen, ha 
arra gondol az ember, hogy eladó... 

Timár (mérgesen): Eladó, eladó! Mi az, 
hogy eladó! Minden és mindenki eladó! 
Még én is! 

Zizi (eddig kínlódott, de most kivágja): 
Én... én... én most íogadok el pénzt elő-
ször... (Nagy csend.) 

Timár (leül): Még csak ez hiányzott! 
Zizi: Nem akartam megmondani... azt hit-

tem, tudok maid úgy viselkedni, hogy ne 
vegy észre... (Timár egy gesztusára.) Ké-
rem... én nem mondtam azt, hogy még 
soha... de... de nem pénzért. És úgy szeret-
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tem volna sok pénzt... azt hittem, hogyha 
elérem ezt... nagyon vidám leszeík... és 
amióta ismerem magát... egyfolytában va-
gyok szomorúi (Csendesen pityereg.) 

Timár: Ezekután nem csodálom, hogy 
utál engem. Valószínűleg gyűlöl is. A fér-
fit látja bennem, aki pénzt ad... aki ma-
gát... megveszi. No, nem baj! Majd rájön 
arra, hogy téved... abban a pillanatban 
rájön, amikor megszokja, hogy pénze van! 
Akkor majd maga is hinni £og a pénzben! 
Tudja, mi a pénz! Gyógyszer! Ráteszi a 
sebre... és a seb begyógyul! Dugja be az 
ágyúcsőbe... és halál! Tegye bölcsőbe... és 
élet! A nő ölében... szerelem! Páncélszek-
rényben: hatalom! 

Zizi: Dehát... a pénzen túl is van. valami!! 
Tímár: A pénzen túl semmi sincs! Majd 

meglátja! Most majd meglepődve fogja ta-
pasztalni, hogy nem szükséges jónak len-
nie! Jó lesz maga helyett a pénz! Nem kell 
okosnak se lennie! Okos lesz maga helyett 
a pénal Vannak barátnői! 

Zizi: Vannak! 
Timár: Olyan is van, aki gyűlöli! 
Zizi: Csak olyanok vannak! 
Timár: Hívja meg őket magához! Az új 

lakásába! Mutassa meg nekik a ruháit, 
ékszereit, gazdagságát! Meglátja, hogy 
fogják szeretni egyszerre! Ajándékot szo-
kott kapni! 

Zizi: Soha! 
Timár: Most majd kap! Van rokona! 
Zizi: A nagynéném... nem is érintkezik 

velem! Azt mondja: romlott teremtés va-
gyok. 

Timár: A nagynénje jelentkezni fog ma-
gánál azzal, hogy tévedett: maga a leger-
kölcsösebb teremtés a világon! Általában 
rengeteg új rokona lesz. A készpénz na-
gyon jó hatással van a rokonok gyarapo-
dására. Pénzért eddig mindent megkaptam. 
Csák, a maga mosolygását ne tudnám meg-
vásárolni!! 

Zizi (halkan): Majd... fogok én mosolyog-
ni. Még nevetni isi (És egy kis fájó mo-
solyra torzul az arca.) 

Timár: Abbahagyni! Maga most azt hiszi, 
hogy mosolyog! 

Zizi: Igen. 
Timár: Téved! Magának most a szive sza-

kad meg, fiam. (Kis csend. A telefon meg-
szólal.) Na. (Felveszi a kagylót.) Halló! — 
Igen. — Megyek. — (Leteszi a kagylót.) 
Látja... ina ennyi időm volt szórakozásra. 

Zizi: Ki telefonált! 
Timár: A titkárom. Figyelmeztet, hogy 

indulnom kell. E» a te'lefon utolér engem 
mindenütt! Kiüti kezemből az ételt, felkelt 
az ágyamból és elkerget innen. (Megnyom 
egy csengőt.) Azért... ez a telefon a leg-
jobbkor szólt közbe. Már idegesített maga. 
Ezt a viselkedést nem szoktam meg. És 
nem is akarom megszokni! (Éles gúnnyal.) 
Bár... maga nagyon kedves volt. Szokatla-
nul jól éreztem magam. Nagyon meg vol-
tam elégedve. 

Petőné (nyitün az ajtót, kezében bottál, 
kalappál rnegáll). 

Timár (elveszí, Zizire bólint s el). 
Zizi (dermedten áll s mikor hallja az elő-

szobaajtó csapódását, az asztalhoz fut és 
két kézzel törni magába az ételt). 



7. K E P . 
(Szín: Linusz lakosztályának szalónja egy 
előkelő hotelben. Bejárás — kétszárnyas 
ajtó — hátul, jobbról ajtó, baloldaUm ha-
talmas ablak. Mikor a függöny felmegy:) 

Linusz (a kitárt ajtajú szekrény előtt áll, 
elegáns zsokéi then, gallér, nyakkendő nél-
kül. Szakálla le van véve. Az asztalon két-
három csomag, abból szed ki ingeket, nyak-
kendőket, kesztyűt, berakja a szekrénybe. 
Egy-egy ruhadarabbal a tükör elé áll, nézi 
magát. Cilindert vesz ki egy dobozból, fel-
veszi, bámulja, magát a tükörben. Az ajtón 
kopognak): Lehet. 

Pincér (belép. Roppant előkelő jelenség): 
Bocsánatot kérek... itt méltóztatik elfo-
gyasztani a vacsorát, vagy foglaltassak 
helyet lenn az étteremben î Van még egy 
jó asztal, közvetlenül a sziámi trónörökös 
őfelsége asztala mellett. Arra gondoltam. 

Linusz (nem vette mindjárt észre, hogy a 
fején van a cilinder. Lekapja, zavartan dug. 
dossa a hátamögé. Gondolkozik): Sziámi 
trónöröikös... (Megijed.) Nem... itt vacsorá-
zom. 

Pincér (nyújtja): Méltóztassék az étlap. 
Linusz (elveszi, nézi). 
Pincér: Méltóztassék talán rámbízni a 

menü összeállítását! Két hónappal ezelőtt 
ebben a szobában lakott a fiatal Vander-
bilt, ő is rámbízta és nagyon meg volt elé-
gedve. Én az ételek kiválasztásánál tekin-
tetbe veszem a kort, nemet, foglalkozást, 
fajt, műveltséget... Különben professzora 
vagyok a pincértovábbképző tanfolyamnak. 

Linusz (majdnem tisztelettel): Hát mit 
ajánlana... professzor úr? 

Pincér: Talán egy malasol kaviárt, toast-
tal. Utána egy Perdreaux roté à la Ma-
rengó... (Töpreng.) ... vagy inkább egy 
Champignons à la crème î 

Linusz (tehetetlenül): Nem tudom. 
Pincér: Méltóztassék a Perdreaux roténál 

maradni. Utána lehet egy Gervais, almá-
val. És egy fekete. Egyszerű vacsora. 

Linusz (kis csend után): Egyszerű. (Hir. 
felen.) Maga mit vacsorázik î 

Pincér (örül, hogy bizalmas lehet, merev 
hangja felenged): Ma este egészen sima 
menüt eszem. A gyomrom miatt. Kis savam 
van. Némi hideg tok előételnek, valami 
szárnyas... valószínűleg fogoly (Az étlapra 
néz.), két szelet ananász, egy Ods eperkrém. 
S egy pohár cinzano. (Kényesen.) Cinzano 
nélkül nem tudok elaludni. 

Linusz: Sima vacsora. 
Pincér: Parancsára. A menyasszonyom 

ugyanis a konyhán az első kézilány. Húsz 
éve minden első 'kézilány a menyasszonyom. 
Dehát mit csináljak! Az ember mindenre 
képes a gyomra miatt. 

Linusz: Hát... akkor... (Bután.) milyen 
nap van ma! 

Pincér: Szerda. 
Linusz (tehetetlenül): Akkor... csak... há-

rom tojásból rántottát eszem... és egy po-
hár tejet. 

Pincér (meglepődve): Tojás és tej? (Bele-
nyugszik.) Tojás és tej. Azonnal hozom. S 
most 'bocsánatot kérek, kénytelen vagyok 
bejelenteni a bárónét. 

Linusz: Milyen bárónét? 
Pincér: Olyat., akit csak akkor jelente-

nek be, ha a borravalója nem csörög, ha-
nem zizeg. (Papírpénzt mutat.) 

Linusz (nem is nagyon értette meg): 
Jöjjön be... 

Pincér (meghajol, kimegy, az ajtót nyit-
vahagyja). 

Bárónő (be, becsukja maga mögött az 
ajtót, ötven körüli, erősen kifestett, húsz-
évesként öltözködő hölgy. Különös, hideg 
kedvességgel beszél): Jónapot, kedves-
kedves... 

Linusz: Parancsol? 
Bárónő: Ha megengedi, egészen rövid 

ideig fogok itt tartózkodni. Viszont nagyon 
fontos ügyben. Kegyednek fontos. (Leül.) 
Kérek cigarettát. 

Linusz: Nem... nem dohányzom. 
Bárónő (rágyújt a sajátjából): Nem baj. 

Most már csak egy pohár konyak hiányzik. 
Linusz: Sajnos... (Gesztus.) 
Bárónő: Az se baj. (Kis lapos üveget 

vesz elő, lecsavarja a kupakját, tölt bele, 
iszik, közben): Nem iszik, nem dohányzik... 
most már csak az hiányzik, hogy azt 
mondja: nem érdeklik a ndiki Akkor viszont 
joggal kérdezhetném, hogy mi az ördögnek 
ól tulajdonképpen? Miután azért él az em-
ber, hogy éljen. Nem igaz? 

Linusz: De... dehogynem! 
Bárónő: Hát éppen ezért vagyok itt. Cé-

lom oly egyenes, hogy körülirva lehet csak 
elmondani. (Hátradől.) Hát kérem... vannak 
messziről jött férfiak, akik megérkeznek 
egy városba és nem ismernek senkit... fő-
Ikiép igen kedves úrihölgyeket nem, akik 
hajlandók szebbé tenni a messziről jött urak 
életét. Hát én elhatároztam, hogy tündér 
leszek... aki odavarázsoSja az urak aszta-
lára a hölgyéket. (Nagy gesztus.) Egy tün-
dér... a huszadik században. (Iszik.) 

Linusz (most érti csak): Tehát ön... ön... 
Bárónő (feleli): Igen. Az előbb láttam 

keresztülmenni a halion... megkérdeztem a 
portást, hogy kicsoda... s mindjárt tudtam, 
hogy kegyednek, kell valaki, aki költségét 
és fáradságát nem kiméivé, kellemessé 
teszi a napjait. S nehogy rosszat gondoljon 
rólam! En önzetlenül teszem mindezt. Mert 
az a csekély kis tiszteletdíj, amit ezért igé-
nyelek, igazán szóra sem érdemes. Én a 
jóságomról vagyok híres... ezért keresnek 
fej engem szép és fiatal úrihölgyek, (Fel-
emelt ujjal.), kimondott úrihölgyek!... akik 
ellenállhatatlan vágyat éreznek idősebb és % 
gazdag úriemberek ismeretsége \itán. (Hát-
radől.) Hát kérem... parancsoljon... milyen 
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tegyen a (kimondott úri'hölgy? Legyen arisz-
tokrata... vagy férjesasszony... esetleg egy-
szerű, de tisztességes kis táncosnőt? Én leg-
jobban a férjes asszonyokat ajánlom... ve-
ink van a legkevesebb baj. 

Linusz (legszívesebben azt mondaná; ha 
itt lenne már a nő, akfoor is későn lenne): 
Férjesasszony... ? így...? 

Bárónő: Mi az, hogy: igy? Csekély rá-
fizetéssel bemutatom a férjét isi Huszadik 
században éliinfa, uramt (Hirtelen.) Ajánlok 
egy nagyon kedves kislányt. Szerelmes leszi 

Linusz: A pénzembe. 
Bárónő: De abba legalább őszintén! A 

romantikának már vége... ma már a pénzbe 
is szerelmesek tudnak lenni a nők! {Iszik.) 
Mondjak valamit 1 A férfiba szeretnek bele 
utoljára. Először beleszeretnek a birtokába, 
vagy a kutyájába... (Nézi a noteszét.) Volna 
itt egy... vöröshajú... vékony... 

Linusz (transzban): Vöröshajú... vékony... 
Bárónő: És szép! Mikorra parancsolja? 
Linusz (már megijedt): Mikor... mikor...? 
Bárónő: Ma este! Nem? 
Linusz (már megijedt): Nem... nem! Maijd 

én... majd én... májd megmondom. Majd 
üzenek... holnap. Vagy holnapután... majd... 

Bárónő: Itt a névjegyem. (Leteszi.) Rajta 
a telefonszámom. Tizenkettőtől négyig tar-
tok hivatalos órát. 

Pincér (belép, tolja a kis szervirozóasz-
talt maga előtt. Jelenti): Tojás és tej. (Szé-
ket húz az asztalhoz és el.) 

Bárónő (ezalatt jól megnézte Linuszt, most 
a vacsoráját nézi. Elteszi a konyakos üve-
gét): Tojás és tej. (Felemeli a névjegyet, 
fölénnyel.) Nem fog maga telefonálni ne-
kem! Dehogy fog! Nem is hagyom itt a 
névjegyemet. (Elteszi.) Pá! (Még vissza-
fordul, Linuszhoz megy, fülébe súgja majd. 
nem.) Élni tudni kell! (Megpöccenti a férfi 
állát.) Nem tudsz te élni...! (El.) 

Linusz (utánanéz, leül,,eszik egy falatot, 
felkel, a tükör elé áll, keserűen mondja a 
képének.) Nem tudsz te é l n i . . . ! 

8. KÉP 
(Szin: A vezérigazgató irodája, mint az 
ötödik képben. Mikor a függöny felgördül, 
Benedek és három tisztviselő, a küldöttség, 
ünnepélyesen belép. Balla fogadja őket.) 

Balla: A vezér azonnal itt lesz. Ki a 
szónok? 

Benedek: Jelen! 
Balla: Foglaljanak he lyet ! . . . 
Benedek: Inkább elpróbálom a beszédet! 

(Meghajol az íróasztal előtt. Véres gúny-
nyál.) Legkevésbé sem tisztelt vezérigaz-
gatónk! Sajnos, ön már tíz éve áll a bank 
élén s ez alkalommal, bár undorral, de el-
jöttünk azon óhajtásunknak kifejezést adni, 
miszerint vajha már az első esztendőben 
egy jó nagy tégla esett volna vezérséged 
fejére. 

Balla (rémülten ugrik hozzá): Megőrült? 
Benedek (szíve mélyéből): Bár megőrül-

nék . . . és meg merném mondani neki. 
Timár (bejön jobbról, az íróasztala mögé 

áll). 
Mind (mélyen meghajolnak, aztán). 
Benedek (két lépést tesz előre): Mélyen 

tisztelt vezérigazgató úr! Tíz éve méltóz-
tatik immár intézettünk élén állni, tíz éve 
dolgozunk immár bölcs vezetése alatt. 
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Igyekszünk megragadni az alkalmat, hogy 
ezen gyönyörű jubileum alkalmából jó-
kívánságainkat vezérigazgató úr elé hoz-
zuk . . . 

Mind: Éljen! 
Timár (oda se figyel, félig elfordulva, 

játszik a papír vágó késsel). 
Benedek (egy mozdulattal figyelmezteti 

a többieket Timárra, tovább olvas): . . . és 
biztosítjuk vezérigazgató urat további tör-
hetetlen ragaszkadásunkról, legőszintébb 
szeretetünkről és fáradságot nem ismerő 
munkánkról. (Visszalép.) 

Mind: Éljen! 
Timár (egyideig nem mozdul, amikor a 

csend kezd kínossá válni, hirtelen): Befe-
jezte? 

Benedek (zavarban): Igen. 
Timár (önkénytelen kis pózban): Uraim. 

Nagyon jó emlékezőtehetségem van s úgy 
hiszem, nem tévedek, ha azt állítom, hogy 
ezt a beszédet szórul-sz.óra harmadszor hal-
lom, különböző alkalmakból. Arra kérem 
az urakat, hogy legközelebb más szöveget 
olvassanak fel. ha már ragaszkodnak ehhez 
az aktushoz. Én elengedem! Az új szöveg-
ben bérem, ne biztosítsanak szorgalmas 
munkájukról. Ez természetes! Hiszen így 
nem adnak alkalmat arra, hogy elbocsás-
sam azt, a k i . . . nem szorgalmas. (Kis ci-
nizmussal.) Különben . . . hogy én is ígér-
jek valamit: íyérem, hogy ezentúl is az 
leszek, aki eddig voltam. 

Mind (egy félénk kezdésre): Éljen. 
Timár: Akkor végeztünk, uraim. 
Mind (meghajolnak és el jobbra). 
Balla (miután az urak kivonultak): Meg-

érkezett a kisasszony. 
Timár: Jöjjön be és tíz percig hagyjanak 

engem békében. 
Balla (bevezeti Zizit s aztán el). 
Zizi (be. halálos komolysággal megáll 

előtte): Jó napot. 
Timár (zord arccal jár fel-alá): Tíz éve 

ülök ebben a szobában. Az előbb is a sze-
memre vetették a dátumot. Azóta nem for-
dult elő, hogy egy nő a magánéletemből 
betette volna ide a lábát. 

Zizi (ijedten): De hiszen hivatott! 
Timár (nagyon szárazon mondja végig): 

Azért hivattam, mert nem tudom holnapig 
halasztani ezt a beszélgetést. 

Zizi: Olyan sürgős? 
Timár: Nem kell okvetlen közbeszólnia! 

Olyan sürgős! Maga elérte azt, amit nő 
még nemigen ért el nálam! Napközben is 
gondolok magára! Munkaközben! Ez pedig 
nagy baj! Világos napipal nőre gondolni, 
ez vagy az öregség kezdete, vagy meg-
bocsáthatatlan könnyelműség, amelyet 
nem engedhetek meg magamnak. Arról 
van szó, hogy maga három napja az úgy-
nevezett barátnőm. Ügynevezett, mert tény-
legesen nem az. Ilyesmi még nem fordult 
elő a világtörténelemben. 

Zizi (nem felel). 
Timár: Mért nem felel? 
Zizi: Azt mondta, ne szóljak közbe. 
Tímár (nyel, dühös): Már megint kezdi? 
Zizi : Bocsánat . . . csak az utasításokhoz 

tartottam magám. 
Tímár (íróasztaláig megy, hirtelen visz-

szafordul): Hát ez az! Utasítások! Egy 
mozd,uiatot, egy mosolyt, egy szót nem 
kaptam magától, csak ha figyelmeztettem. 



Zizi: De akkor azonnal mosolyogtam! 
Timár: Hát ez az! Utasítások! (Kitálal.) 

Arról nem is szólva, hogy amikor belépek 
a szobájába, nem siet hozzám. Kizárólag 
a kérdéseimre felel. Mellém csak akkor ül, 
ha felszólítom arra. Egyáltalán csak akkor 
mozdul meg, vagy szól valamit, ha ezt a 
mozdulatot vagy szót megrendelem. Ne 
haragudjon . . . de utasításra i lyesmit . . . 
mégsem lehet! Ez nem hivatal! 

Balla (izgatottan belép): Bocsánat! Ke-
lemen és Mihályi igazgató urak. 

Tímár: Mondtam, hogy ne zavarjon! 
Balla: Kérem, azt mondták, hogy ha nem 

méltóztatik őket azonnal fogadni akarni, 
mondjam azt, hogy nagy baj van és mond-
jam azt, hogy: Linusz. 

Tímár: Linusz? 
Balla: Igen. 
Timár (kis ideges mozdulattal Zizihez 

fordul, csendesen): Üljön be ebbe a szobá-
ba! Nem akarom, hogy ezek lássák. Majd 
szólok, ha kijöhet. 

Zizi (szó nélkül el a hátsó ajtón). 
Tímár (Bullának): Jöjjenek az urak. 
Balla (tárja az ajtót). 

(Kelemen és Mihályi izgatottan, lihegve be-
rontanak. Balla kilép, behúzza maga után 

az ajtót.) 
Mihályi (Tímárhoz rohan, a kabátjába 

kapaszkodik, nem tud mást mondani): Baj 
van! Baj van! Baj van! 

Kelemen (valamivel nyugodtabb): Több, 
mint baj! Katasztrófa! 

Timár: De uraim! Nem értem. . . Mi tör-
tént? 

Kelemen (kétségbeesett mozdulat): Rosz-
szul választottuk meg az emberünket. 

Mihályi: Választottuk? (Tímárhoz.) ö vá-
lasztotta! 

Timár (nagyot kiált): Déhát miről van 
szóii 

Mihályi: Arról, hogy perceken belül fe-
jünkre szakad ez a ház! Kapaszkodjon meg! 
(Mint egy szörnyű jóslatot.) Linusz itt van 
a városban! Nem utazott el! 

Kelemen: Es ebben az órában van az ár-
verés! Lehet, hogy ebben a pillanatban ko-
pogják le! Végünk van! 

Tímár (nehezen enged a nyugodtságából) : 
Honnan tudják? 

Mihályi (igyekszik érthetően beszélni): 
Felhívtam az ottani fiókunk főnökét. Ez az 
ember se tegnap este, se ma reggel nem 
jelentkezett! Gondoltam... nem b a j . . . nem 
siet. De félórával ezelőtt sem jelentkezett! 
Itt van a városban!!! 

Timár (Mihályinak): Honnan veszi, hogy 
itt van? 

Mihályi: Felhívtam az Admirált, ahol 
eddig lakott. Másfél órával azelőtt lát-
ták utoljára. Érti? Most délelőtt! össze-
csomagoltatta a cókmóikját és ismeretlen 
helyre távozott. 

Kelemen (csendesen): És az árverés talán 
már meg is történt. 

Mihályi (Tímárnak, nyersen): Katasztrófa! 
Timár (leül, cigarettára gyújt, kis csend 

után): Nyugalom, uraim, nyugalom. 
Mihályi: Nyugalom. Meddig? 
Timár: Amíg értesítést nem kapok az 

árverés eredményéről. 

Mihályi: Akkor nem sokáig lesz nyugodt. 
Megbíztam a fiókfőnököt, hogy rohanjon 
az árverésre és ahogy van eredmény, tele-
fonáljon. 

Tímár: Ha majd megszólal a te lefon. . . 
én is izgatott leszek. 

Mihályi: Izgatott lesz. És? 
Timár: Es akkor a bankunk is meghat 

Mert akkor kiderül, hogy ez a Linusz vagy 
őrült, vagy okosabb, mint gondoltuk. 

Balla (belép.) 
Timár (rákiált): iNe zavarjanak folyton! 
Balla: Bocsánat. (Indul vissza.) 
Mihályi (Baliának): Mit akar? 
Balla (megfordul): Kérem . . . a vezér-

igazgató úrral szeretne beszélni . . . 
Timár: Jöjjön holnap! Nem fogadok sen-

kit! 
Balla: Igenis. (Indul.) 
Mihályi (Baliának): Ki keresd a vezér-

igazgató urat? 
Balla (megfordul): Linusz úr. 
Kelemen (önkénytelenül felkiált): Linusz? 
Mihályi (Baliának): Azonnal . . . azonnal 

jöjjön be! 
Balla (az ajtó felé indul). 
Tímár (megállítja. Nagyon fent): Várjon. 

Mondja meg annak az úrnak, hogy üljön 
le, miajdl .kiüzenek, ha bejöhet. 

Balla: Parancs. (El.) 
(A két férfi meghökkenve néz Tímárra.) 
Mihályi: Ezt . . . ezt nem értem. Majd 

szétrobbanok! . . . És maga Váratja azt. az 
embert? 

Timár: Két okból váratom. Először: mert 
meg akarom kérni az urakat, ne kérdezze-
nek semmit tőle! Kíváncsi vagyok, mit 
kottyant ki önmagától. 

Mihályi: Es a másik ok? 
Timár: A mási ok: ezt az embert nem 

szabad csak úgy egyszerre beereszteni, ö 
most valószínűleg kétségbeejtően fontosnak 
érzi magát . . . Tehát feltétlenül váratni 
kell. 

Mihályi: De miért? Miért? 
Tímár: Hogy egy kicsit letörjön. Akit 

várakoztatnak, az összemegy. Azt akarom, 
hogy ha belép (mutatja) ilyen kicsi ember 
legyen. 

Mihályi: S ezt ezzel eléri? 
Timár: El. Egy perc alatt lesz a gyává-

ból hős a lövészárokban, s egy perc alatt 
lesz a hősből gyáva az előszobában. (Csen-
get.) 

Balla (belép.) 
Tímár: Linusz bejöhet. 

. Balla: Linusz úr elment. 
Timár (ordít): Elment? 
Mihályi: Miosoda? 
Kelemen (Ballánák): Miért engedte el, 

szorôiicsétlcn f} 
Mihályi (Tímárnak): Tessék! (Gúnnyal, 

utánozva) Ilyen kicsi ember lett. 
Balla (zavarban): Bocsánat . . . nem mél-

tóztattak mondani, hogy ne engedjem el. 
Timár (Baliának): Menjen ki! Menjen 'ki! 

Menjen ki! 
Kelemen (Baliának): Nem mondott fem-

mit, mikor elment? 
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Balla: Emi. tette, hogy valami elintézni-
valója vám. 

Mihályi: Azt nem mondta, hogy vissza-
jön1? 

Balla: Nem mondta. (Gyorsam, el.) 
(Egymásra néznek, nagy dermedt csend, 

aztán nyílik a jobb ajtó és belép:) 
Linusz (gerince egyenesebb, mozdulatai 

bátrabbak, zsakett, cilinder, egy új ember; 
mielőtt a többiek szóhoz jutnak): Bocsánat, 
csak telefonáltam, ha m'ár várnom ikell, 
gondoltam, elintézem. 

Timár (szárazon): Üljön le. 
Linusz (leül.) 
Timár (szembe leül vele): Mi újság? Mi 

újság! 
Linusz (ránéz, látja, hogy játszanak ve-

le): Semmi különös. 
Timár: Alig lehet magára ismerni. Más 

ember lett! Fiatal! Délceg! Elegáns! 
Linusz: Hát, Istenem . . . 
Timár: Minek köszönhetjük ezt a láto-

gatást! 
Linusz (kis csend, — elhatározta, hogy ő 

is játszik): Hát . . . csak úgy . . . gondol-
tam, megnézem egy kicsit az urakat. 

Mihályi (ezt már nem birja. Linusznak 
ront): Ember, maga megőrült? Miért nem 
utazott el, mi! 

Linusz (nagyon nyugodt): Végre. Már 
azt hittem, hogy erre az uraik nem is kí-
váncsiak. Miért nem utaztam el? Mert más-
kép találtam jónak. 
(Mind a hárman szemben állnak Linusszal, 

szinte támadó állásban.) 
Timár: Hogy merészelt szembehelyezked-

ni az utasítással! 
Linusz: Először engedjék meg, hogy el-

számoljak. Igen? Tessék a csekkönyv, amit 
kaptam. A hiányzó pénzről pedig itt van 
egy csekk, a Kaliforniai Bankra. 

Timár (megnézi a csekket): Magának fo-
lyó.'ffiámlá'ja van a Kaliforniai Banknál? 

Linusz: Engedelmével. A szállodaszám-
lát, szabót, mindent magam fizettem . . . 
nem tartozom önöknek semmivel. 

Timár (most már erélyes): De tartozik! 
Maga! Maga! Maga! Maga! (A telefón meg-
csendül, mind odanéznek. Csend. Mihályi 
áll a legközelebb, ő veszi fel a kagylót.) 

Mihályi: Halló! Igen. (Átadja a hallgatót 
a hozzálépő Tímárnak, másikat a füléhez 
emeli, hallgatja.) 

Timár: Halló! En vagyok. (Egészen ma-
gából kikelve.) Mi? Mi van? (Rekedten or-
dít.) Neani lehet! Mondja cs&k mégegyszer. 
Kicsoda — és ez biztos? — Mást nem tud? 
— (leteszi á kagylót.) 

Mihályi (jut előbb szóhoz, Linuszhoz, de 
már nem is emberi hangon): Maga 'ban-
dita! 

Timár: iGyilkoa! 
Kelemen (Közéjük ugrik): Mi történt? 
Tímár: Az árverés megvolt. A vevő . . . 

a vevő . . 
Kelemen (ijedten): Csak nem az Atlan-

tic? 
Timár: Csak igen. Aki elől mi akartuk 

megszerezni, titkolni, akinek mi akartunk 
sakkot adni. Most bekaptuk a mattot. 
(Nagy izgalom. — A luiront bankár nem 

tudja üljön-e, álljon-e. Hadonásznak, szi-
varra gyújtanak, eldobják, mozdulatokba 
kezdenek; nem fejezik be.) 

Timár (hirtelen Linusznak) Magát, ezek 
a gazemberek felkeresték . . . behálózták, mi? 

Linusz: Dehogy! En kerestem fel őket. 
Timár: E l . . . elment hozzájuk! Elárult 

minket? 
Linusz: Nem árultam el semmit. Csak el-

mondtam mindent. 
Timár: Hogy több pénzt kapjon! Meny-

nyivel adtak többet, mint mi? 
Linusz: Semmivel. Azt mondtam, hogy 

egy fillérre] sem fogadók el többet, mint 
amennyit itt adtak, volna. Ê» ezért nem 
vagyok áruló. 

Timár: Hanem őrült! Kény szerzubbonyba 
való tébolyult! Tudja mit csinált? Tönkre-
tette ezt a bankot. 

Linusz: Ez a bank már évek óta recseg-
ropog. 

Timár: Ez az üzlet megmentette volna! 
(Linusznak.) Hetven év óta áll a bank . . . 
maga egy nap alatt föld alá süllyesztette. 
(Szélesre tárt karral.) Most aztán . . . körül-
belül koldus vagyok. 

Kelemen (aki eddig kétségbeesve, magá-
baroskodva ült, feláll): Ezt . . . ezt nem hit-
tem volna. Hát ezt is lehet? 

Mihályi: Amint látja, nagyon lehet! (Kö-
rülnéz, alig meri feltenni a kérdést.) Mi 
lesz most? 

Kelemen: Mi lesz? Szégyen! Botrány! 
Újságcikk! Gúny! összeomlás! (Linusznak.) 
Dehát miért . . . miért kellett ezt csinálnia? 

Linusz: Miért? (Felüti a fejét.) Miért! 
Mert ötven éves vagyok. Mert annyi kese-
rűség és megalázás gyűlt bennem össze 
harminc év alatt . . . hogy most kiáradt be-
lőlem . . . nem tudtam visszatartani... vég-
re beszélni akartam. Már azt hittem, hogy 
meghalok, mielőtt egyetlen fontos ügyet 
kezembe kapam volna. Most egyszer.. . 
végre! . . . Intézkedtem és tárgyaltam. 

Tímár: Maga, úgylátszik, ivott! 
Linusz: Ittam! Egy kis levegőt ittam, 

egy kis napfényt, egy kis lehetőséget! 
Hátha még pezsgőt ittam volna! 

Mihályi: Mondom, őrült. 
Linusz (oda se figyel, — viszi a saját 

hangja): Maguk azt hitték, hogy az a két-
ezerháromszáz kuli, aki itt körmöl, — nem 
ember! Hanem gép, vagy tárgy, vagy fe-
gyenc! Hát elhatároztam, hogy segítek 
rajtuk! 

Timár: Azzal akart segíteni, hogy most 
megesz bennünket az Atlantic? 

Linusz: Azzal! Amióta levegőben lóg ez 
az egyesülés az Atlantic-kal... azóta ez a 
kétezerháromszáz ember minden este azért 
imádkozik! Nem 'hiába imádkoztak! 

Timár: Ez nem igaz! 
Linusz: A saját embereiket tették a leg-

nagyobb ellenségükké! Mindegyik szaba-
dulni akart maguktól! (Sorra: rájuk mutat.) 
Öntől, öntől, öntől. Tessék! Hívjanak be 
bárkit a folyosóról! Kérdezzék meg őket! 
Egyikük sem hagyta volna ki ezt a hős-
tettet . . . amilyenre száz évben csak egy-
szer nyílik alkalom! Mindannyian ezt tet-
ték volna! 
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Tímár (legyint); Most majd nagyon meg 
fogják (köszönni magának, .ha az új gaz-
dák elbocsátják a társaság felét! 

Mihályi (helyesel): Ügy van! 
Linusz (gúnnyal): No nézzék... most 

kezdenek törődni az embereikkel? Soha nem 
törődtek velük! Most egyszerre fáj maguk-
nak, hogy mi lesz a sorsuk? Hát ne aggód-
janak ! Egy szál embert Be fognak elküldeni! 
Erre Ígéretem van! 

Mihályi: Ki Ígérte meg? 
Balla (belép s mintegy felelet is a jelen-

tése): Dán vezérigazgató úr. 
Timár (pillanatnyi csend után, Mihályi-

nak): A győztes! Itt is v a n . . . gyászbeszé-
det mondani. (Baliának.) No jöjjön! 

Dán (be. Fiatalember, őszülő haj, tele 
energiával, minden kellemetlenséget kedve-
sen mond. Egy diplomata): Jónapot urak. 
(Senki nem- válaszol, előrelép, csak Linusz-
szal fog kezet.) Azt hiszem... önök már 
mindent tudnak! 

Timár (eréllyel): És nem gratulálunk 
ehhez a győzelemhez! Ez nem is győzelem! 
Árulás! 

Dán: Egy éve tárgyalunk, a fúzióról önök 
akkor nem akarták elfogadni az ajánlató 
mat. (Papírlapot húz elő.) Most akár van 
kedvük hozzá, .akár nincs, el kell fogad -
niok Tessék! Csak alá kell írni. Ajánlom, 
ne olvassák el! Nem akarok felesleges szív-
dobogásokat okozni. í g y . . . könnyebben 
firkáihatják alá a neveiket. (Közben o há-
rom igazgató szólni akart.) Kár minden 
szóért, uraim. Semmi feltételbe nem me-
gyek bele! Nem is tárgyalak! Én vagyok 
a győztes. Tehát kegyes engedelmükkel... 
én diktálok! Más kiút nincs . . . ezt önök 
bizonyára jobban tudják, mint én! (Egy-
másután rájuk int.) Vezérigazgató úr. Igaz-
gató úr. Igazgató úr. (Kis csend, de keser-
•ve*. Aztán, sorra veszi a tollat Timár, 
Mihályi és Kelemen és aláírják a papirt.) 

Dán (gondosan összehajtja, zsebreteszi): A 
bank tehát átment az Atlantic tulajdo-
nába. Köizölnöm kell önökkel, hogy Linusz 
úr idealista volt eddig. . . mindezért semmit 
nem kért, bármily hihetetlen! Én tehát ezen-
nel felajánlom neki azt a pozíciót. . . amit 
akar! Ha ezt az íróasztalt választja... bele-
ülhet a mögötte levő székbe!-

Linusz (megdöbben): Be le . . . beleülhetek? 
Dán: Ha akar. 
Linusz (nem hiszi); É s . . . h a . . . aka-

T O k ? 
Dán (int): Tessék. 
Linusz (gondolkozik, hirtelen Timárra néz, 

kihúzza magát, az íróasztalhoz megy, az 
egész játék Tímárnak szól, csendesen, kis 
szünet után): Köszönöm. Nem akarok. Nem 
akarok vezérigazgató lenni. 

Dán (hozzámegy a remegő emberhez): 
Mért nem akar? 

Linusz (súgva): Mert . . . öreg vagyok. 
(Hangosan,) Ide fiatalember keQ . . . nem 
ilyen fáradt . . . akinek már a csontja is 
keserű. A harc már nem nékem va ló . . . ezt 
harminc évvel ezelőtt kellett volna elkez-
denem. (Felnéz.) É s . . . és én már kinéz-
tem magamnak egy munkakört. 

Dán: Ugyan. És mit? 
Linusz (Mihályira mutat): Igazgató úr 

munkakörét. A személyzeti osztályt szeret-
ném. Kicsit törődni a kollégákkal. Én talán 
jobban meg fogom érteni őket! Közülük 
való vagyok. Ezek az embereik örülni fog-
nak nekem.. . akikért talán soha nem jön 
el a véletlen, mint énértem. (Mintegy ma-
gának.) Az én koromban... szomorú... csak 
egyet lehet tenni. Jó lehet az embeT! 

Dán: Kár, hogy annyival fiatalabb va-
gyok . . . és nem mondhatom magának azt: 
barátom. (A többiekhez.) Az urakat ké-
rem . . . fáradjanak hozzám délután... meg-
tárgyalni a közgyűlést, publikálást, átadást, 
mindent. (Kalapját, kesztyűjét veszi.) 

Timár (nagyon felindultan): Menni akar? 
Dán: Nincs itt már semmi dolgom. 
Timár: És ahhoz egy szava sincs, hogy 

koldussá lettem.. . az egész vagyonom bele-
pusztult ebbe az ügybe! 

Dán: Ehhez nekem nem sok közöm van. 
De ne féljen. Megkapja a tisztességes élet-
járadékát. (Az ajtóból.) Nem beszélnénk 
í g y . . . ha nem tudnám biztosan, hogy ha 
véletlenül helyet cserélnénk . . . ötnök is így 
beszélnének velem. (Meghajol és el.) 

Kelemen (búcsúzó mozdulattal): Hát ak-
kor . . . 

Timár: Nem búcsúzunk! Délután még ta-
lálkozunk. Egyáltalában... mi nem köszö-
nünk el egymástól. Azért, mert most alul-
maradtunk; a háborúnak nincs vége. De-
hogy. Háború után nem béke következik. 
Háború után háború következik. Viszont-
látásra, uraim. 

Kelemen és Mihályi: Viszontlátásra. Dél-
után. (Elmennek, Linuszra rá sem néznek.) 

Timár (az íróasztalához megy, megnyomja 
a csengőt). 

Balla (be): Parancs. 
Timár (a hátsó falon függő arckép alá 

megy, nézi, felmutat): Le tudja venni ezt 
a képet a falról? 

Balla (kicsit meghökken): Azt hiszem. 
Timár: Vegye le. 
Balla: Most? 
Tímár: Most! 
Balla (széket állít a kép alá, leemeli, áll 

a képpel tétován). 
Timár: Mit áll itt? Vigye ki! 
Balla: Hová? 
Tímár: Hol vannak az elődeim képei? 
Balla: A padláson. 
Timár: Vitesse ezt is a padlásra! Jó tár-

saságba kerül! 
Baila (el a képpel). 
Timár (ekkor már valamennyire zilált 

külsőleg is, a haja kócos, nyakkendője 
félrecsúszott, Linusz elé áll): N a . . . egyedül 
maradtunk! Kettesben. Maga most persze 
azt hiszi, hogy el van intézve az egész 
élete! Mi? 

Linusz: Körülbelül... 
Timár: Hogy most minden rendben van . . . 

minden kívánsága teljesül. . . 
Linusz: Mondjuk . . . 
Timár (kicsit lázban): Maga becsapott 

engem! De ne féljen! Elveszi méltó bün-
tetését! Onnan fog verést kapni, ahonnan 
nem várja! A pénz fogja megverni! (Fe-
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nyegetve.) Tele lesz a tárcá ja . . . és érezni 
fogja, hogy aki köszönti: gyűlöli, — aki 
csókolja: útálja! Ügy kell magának! Pénze 
lesz! Aki simogatja, pénzt akar majd és az 
is pénzt akar, aki megüti! Megérdiemli! 
Nem lesz öröme se barátban, se nőben! 
Elért mindent? Hát most a lehető leggyor-
sabban meg f off ja tudni, hogy minél többje 
v a n . . . annál több az, ami hiányzik! 

Linusz (vállatvan): Lehet, hogy így lesz . . . 
Timár : Maga most örül, mi? Nekem pe-

dig íőbe lkéne lőnöm magam! Tudja, mi vár 
rám? Mindenki vissza fog ütni, mindenki 
belémrúg . . . aki alig várta, hogy megte-
hesse! Nem baj! Túl fogom élni! Vigyáz-
zon! A pénz pontot tett utánam. . . de én 
nem tettem pontot a pénz után! (El.) 

Linusz (veszi lassan a cilinderét, körül-
néz, s indulna ő is, de nyílik az ajtó és). 

Zizi (kukucskál ki). 
Linusz (leteszi a cilindert): M a g a . . . itt 

van? 
Zizi (kijön): Jó napot. (Megismeri.) Maga 

az, aki a múltkor? . . . 
Linusz: En vagyok. 
Zizi: A . . . a vezérigazgató ú r ? . . . (Kö-

rülnéz.) 
Linusz: Elment. 
Zizi: Elment? És engem ittfelejtett? 
Linusz: Mindent ittfelejtett. Á l lás t . . . 

vagyont . . . 
Zizi (ijedten): Mi történt? 
Linusz: Semmi különös. Naponta meg-

esik. Egy vezérigazgató tönkrement.. . 
Zizi (tétován): Istenem . . . 
Linusz: Sírjon! 
Zizi: Nem sírok! 
Linusz: Most nézhet. . . új vezérigazgató 

után. 
Zizi (nagy komolyan): Nem nézek. Elég 

volt. Nem valók nekem vezérigazgatók. 
Most legalább rájöttem. T u d j a . . . az em-
ber képteleh választani. Egyszerre szeretne 
sok pénzt . . . és dolgozni. Rendetlen nagy 
nő lenni a Riviérán és rendes kis nő 
lenni a Józsefvárosban. Nem szégyenlem 
magam . . . megmondom.. . Az ember elő 
tudja magát készíteni arra, hogy pénzért 
is lehet. Csak . . . azért . . . nagyon nehezen 
megy. Nekem. Én még erre is tehetségtelen, 
vagyok.,' Na . . . mindegy. (Kis csend.) 

Linusz (alig tud mit mondani): Köszönöm. 
Zizi: Mit? 
Linusz: Mindent. . . magának . . . köszön-

hetek . . . Minden azért történt, mert maga 
nagyon tud telefonba csacsogni . . . 

Zizi: Nem hiszem, hogy fogok még tele-
fonba csacsogni. (Felkel.) Most megvan a 
véleménye rólam, úgy-e? 

Linusz: Dehogy. 
Zizi: Vagyunk ebben a városban vagy 

százezren ilyenek. Mind így akarjuk elő-
kaparni a mesebeli milliomost. Alkudozunk 
magunkkal. Elhatározztuk... hogy igazán 
beleszeretünk az első milliomosba. A sze-
relem mindent fehérre mos. Még a millio-
most is. Az a baj, hogy a gazdag és idő-
sebb urak kizárólag szerelemről beszélnek... 
a szegény fiúk pedig mindig pénzről. 
(Veszi a táskáját.) 

Linusz: Elmegy? 
Zizi: Nincs semmi dolgom itt. 
Linusz: Valamikép. . . szeretnék háláo 

l enn i . . . szeretném minden kívánságát 
megszorozni t ízze l . . . 

Zizi: Hány éves? 
Linusz (nehezen): ötven. (A kérdés már 

le is hűtötte4 
Zizi: Én húsz. És senkit nem érdekel, ki 

vagyok, mi vagyok, hogyan élek. Ha ke-
nyérért jelentkezem, kalácsot kínálnak . . . 
vagy bele próbálják kalkulálni a fizeté-
sembe azt is, hogy nő vagyok. Azt mond-
ják: minek egy szép lánynak, már mint 
nekem, kenyeret keresni . . . amikor tortát 
is kfcphatok? Csak legyen okos! Ami azt 
jelenti, hogy kövessek el ostobaságot. 
Vagy: szívem legyen legalább. Ez azt je-
lenti, hogy fütyüljek a szívemre! Vagy: 
gondoljam meg «a do lgo t . . . vagyis köves-
sek el meggondolatlanságot. És mindenki 
szerelemről tieszél és mindenki sajátmagát 
akarja boldoggá tenni és senki sem engem! 

Linusz (megsimogatja a haját): Szegény 
gyerek. 

Zizi: Sajnál? 
Linusz: Nagyon. 
Zizi: Miaga most i t t . . . nagy ember, 

úgy-e? 
Linusz: Miért? 
Zizi: Kérni szeretnék valamit. 
Linusz: Nem kell kérnie. Tudom, mit 

akar. Havi százhúsz. Holnap jelentkezhet. 
Itt nagy úr lesz a kenyér holnaptól 
kezdve. 

Zizi (valami túláradó hálával): M o s t . . . 
muszáj megmondanom . . . ember még nem 
volt ilyen jó hozzám. Most egyszerre olyan 
szép lett minden . . . 

Linusz: Menjen haza és nevessen. 
Zizi (veszi a cókmókját, Linusz elé áll, 

nagyon mélyről): Köszönöm. (Gyorsan I 
megcsókolja Linusz arcát és kiszalad.) 

Linusz (törülgeti arcán a rúzsnyomokat). 
Balla (belép és vár, míg). 
Linusz (megszólítja): Mi az? 
Balla: Bocsánatot kérek. A küldöttség 

szeretne bejönni. 
Linusz: Miféle küldöttség? 
Balla: Gratulálni akarnak. . . az új ve-

zérigazgatónak. 
Linusz: Nem vagyok vezérigazgató és 

nem is leszek. 
Balla: Nem? Pedig már a táblát is ké-

szíttetik a Linusz úr volt íróasztala fölé. 
Linusz: Miféle táblát? 
Balla; Valami ilyen szöveggel: Ez az az 

asztal, melynél vezérigazgatónk, mint a 
lelkiismeretesség és a szorgalom minta-
képe, két óra után öt perccel is dolgozott. 

Linusz: A táblát le kell fújni. Akar még 
valamit? 

Balla (kis zavarban): Bocsánat . . . el va-
gyok készülve arra, hogy meg méltóztatik 
haragudni., 

Linusz: Mért haragudnék? 
Balla: M e r t . . . mert kéremszépen . . . a 

nagyságos asszony ana reggel nálam 
j á r t . . . 

Linusz: A feleségem? 
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Balla: Igenis. És megkért . . . sírt ké-
remszépen . . . megkért, hogyha újból itt 
méltóztatik lenni, küldjek el valakit érte, 
mert ide szeretne j ö n n i . . . 

Linusz: No és? 
Balla (kivágja): Kint vár. 
Linusz; Kint várf (Felkel.) Kint vári 

Küldje be. 
Balla (kimegy, az ajtót nyitvahagyja). 
Jozefa (belép, — nagyon felindult, szót 

sem tud szólni, csak áll és nézi a férjét. 
Vasárnapi Jozefa: gusztusosán öltözve, 
fiatalabbnak látszik). 

(Nagy csend.) 
Linusz (nagyon nehezen): Ü l j . . . le! 
Jozefa (leül, bámulja a férjét, nehezen 

buknak ki belőle a szavak): Te . . . te vagy 
az? AÜtr ismerek rád. Levágattad a sza-
kálladat. Egészen más ember vagy. 

Linusz: Más ember vagyok! Mi? 
Jozefa (izgatottsága kicsit felenged): Ne 

haragudj . . . de ide kellett jönnöm. Amióta 
elmentél. . . nem alszom . . . és nem tudok 
enni. Most . . . hogy látlak . . . egy kicsit 
majd megnyugszom. 

Linusz: Mért akartál mindeniáron látni? 
Jozefa (hirtelen mozgékony lesz): Ezért! 

(Előránt két papírlapot.) Ezeket vissza 
kell adnom! Tessék! (Lecsapja az asztalra.) 

Linusz (nézi): Visszaadod a csekkeket? De 
hiszen ez pénz! 

Jozefa: Nekem nem kell. Minek? Nem aka-
rok más lakásba költözni, nem veszek cse-
lédet. nem akarok fiatalabb lenni, nem aka-
rok férjhezmenni, sem harmincéveshez, sem 
húszéveshez. (Csendesen.) Egészséges vagy? 

Linusz: Ahogy lenni szoktam. 
Jozefa: A reumád? 
Linusz: Békében hagy. 
Jozefa: És a gyomrod? 
Linusz: Rendetlenkedik. 
Jozefa: Persze . . . (Sóhajt.) 
Linusz: Már kezded a sóhajtozást? 
Jozefa: Jó, jó, nem sóhajtok. Hol étkezel? 
Linusz: I t t -ott . . . ahol jön. 
Jozefa: Tönkreteszik a gyomrodat. Bizto-

san te sem vigyázol! 
Linusz: Nem volt időm vigyázni. Dolgom 

volt. Mégpedig nagyon nehéz dolgom. 
Jozefa: Mit csináltál? 
Linusz: Igazságot szolgáltattam. Eltöröl-

tem ezt az épületet a föld színéről. 
Jozefa: Micsoda? 
Linusz: Amit most itt látsz . . . az optikai 

csalódás. Ez mind nines. Csak romhalmaz 
van. Erted? 

Jozefa: Nem. 
Linusz: Ez a bank n incs . . . csak én va-

gyok itt egyedül. És igazgató úr leszek. 
Jozefa (csak nézi, nézi): Mennyivel fiata-

labb lettél! 
Linusz (meglepve): Fiatal vagyok? 
Jozefa (naivan): És szép vagy. 
Linusz: Ne beszélj! Szép vagyok! 
Jozefa: És a hangod . . . olyan m á s . . . 
Linusz: Nem a régi hang, mi? 
Jozefa: És csak három n a p j a . . . három 

n a p j a . . . 
Linusz: De ezalatt a három nap alatt több 

történt velem, mint egész életemben. Három 
nap alatt megjártam eget, poklot . . . (kis 
keserűséggel) és visszaérkeztem a földre. 

Jozefa: En is folyton dolgoztam a három 
nap alatt. Amíg dolgozik az ember . . . leg-
alább addig nem sír 

Linusz: iSirtál? 
Jozefa: Kicsit. (Gyorsan másról beszél.) 

Igaz! Kifesttettem a szobát. Ahogy mindig 
szeretted volna. Kékre. Gondoltam . . . hátha 
haza jössz . . . örülj valaminek. . . ha. már ne-
kem nem tudsz örülni. 

Linusz (kis csend után): Nézd . . . p é n z . . . 
amennyit kívántam! (Előveszi a tárcáját, 
csapkodja.) E s . . . nem tudok mihez kezdeni 
vele. Hogy fel akartam falni mindent, ami-
hez eddig nem jutottam! Azt hittem, ha pén-
zem lesz . . . minden nyitva lesz előttem . . . 
és nem ismertem ki magamat a szálló étlap-
ján. Azt hittem . . . minden a pénztől függ. 
(Lemondással.) Semmi sem függ a pénz-
t ő l . . . csak az embertől. Van, aki ;egy darab 
arannyal világot h ó d í t . . . és van, aki egy 
halom aranyon döglik éhen. (Kis csend.) 

Jozefa (hogy kérdezzen valamit): Mosta-
nában kivel szoktál Veszekedni? 

Linusz: Senkivel. 
Jozefa: És kibírod? 
Linusz (majdnem elmosolyodik): Nehezen. 
Jozefa (hirtelen): Mondd . . . te is olyan 

egyedül vagy ? 
Linusz: Még jobban. 
Jozefa (nagyon nekikészül): Hol vacsorá-

zol ma? 
Linusz: Még nem tudom. 
Jozefa: Et té l . . . azó ta . . . főtt marha-

húst . . . tejfölös kaporral? 
Linusz: Nem ettem. 
Jozefa (izgatottan): Hát é n . . . é n . . . (Ki-

vágja) meghívlak vacsorára. Főzök neked. 
Megvacsorázunk... és beszélgetünk kicsit... 

Linusz: Az újonnan festett szobában. 
Jozefa: Kék, ahogy mindig szeretted 

volna. 
Linusz (elhatározással): Jó! Főzz vacso-

rát! Hadd lakjak jól végre marhalhússal és 
kapormártással! 

Jozefa (örömmel): Istenem! (Sóhajt, de 
lenyeli.) Nem sóhajtottam! 

Linusz: Hazamegyek. Vacsorázni. És azt 
hiszem. . . (Nagyon komolyan.) tovább 
húzni veled azt a pár évet, ami még hátra 
van. Majd nagyobb lakás után nézünk. . . 
lesz cseléded . . . 

Jozefa: Akkor mit csinálok egész nap? 
Linusz: Mit csináltunk eddi!g? Vesze-

kedni fogunk. 
Jozefa (nem tudja tovább visszatartani a 

sírást, áll, szipog, de nem mer zokogni.) 
Linusz: Mit bőgsz? Mit bőgsz? 
Jozefa: Mit csináljak örömömben . . . 
Linusz (magához húzza): Hát ezért va-

gyunk mi menthetetlenek! A többiek ne-
vetnek, ha jókedvük van és bánatukban 
sírnak! Mi jókedvünkben is csak sírni tu-
dunk! No . . . gyere . . . igazgatóné! (El a 
jobbajtó felé.) 

FÜGGÖNY. 

A r a n u s z G k e l e s z • Eau Radieuset használja 
1.60 pengő. Barna vagy fekete halat nyer az Eisner-féle 
diókivonattól. (1.60 pengő). Eisner drogéria, főh. kam. 
száll. Andrássy-út 37. — Lerakatok : Szegeden Mannhelm 
Sas drogéria. Targu Mures Fekete Mihály drogéria 
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A l apróhirdetések díja szavanként 30 fillér, levelezés házasság rovatban 29 fillér, álláskeresőknek IS fillér. 
Csehszlovákiában 1 ko., Jugoszláviában 2 dinár, Romániában S leu, Ausztriában 30 garas, Németországban 

20 pfennig, Franciaországban 1.25 frank, Olaszországban 0.8 lira, az U. S. A.-ban 6 cent. 
Az apróhirdetés dija bármely állambeli használatlan levélbélyegben is beküldhető. 

Apróhirdetéseket péntek délig veszünk fel a kővetkező számra. 

F&frf kecc* 
Biztos egzisztenciára benősülő ki-
fogástalan korrekt, információké-
pes fUggetlen egzisztenciájú 3U 
évtől! intellektuel zsidó úrifiú tel-
jes című referenciákkal! Írhat jó-
csalAdbeli. ideáll* gondoSkodástá, 
kis beszédhibájú temperamentu-
mos úrileánynak »Fekete gyé-
mántok« Jeligére fökiadóba. 7927 

Magas műveltségű vagyonos úri-
nő férjhezmenni Óhajt hozzáillő 
középkorú úriemberhez. A. K. 
Cluj, 8tr. Romel 88. Romanda, 
Ügynökök kizárva. 7983 

Szeretnék nagyon boldog lenni! 
Melyik komoly úr venne feleségül 
23 éves filigrán, szőke úrileányt? 
Aki a lelki gazdagságot Is érté 
kell, Írjon »Boriska« jeligére a 
Színházi lilét ftikiadójába. 

Szépnek mondott fiatal özvegyasz-
sxony vagyok. Értékes kertgazda 
sággal, kis falusi házzal rendel-
kezem, mely megélhetést biztosit. 
Megismerkednék házasság céljá-
ból 80—85 közötti komolyabb fér-
fivel, kinek levelét »Szép a tél 
vidéken« jelige alatt fökiadóba 
kérem. 

Elvált, 25 éves. csinos, magas, 
barna asszony vagyok. a"oretnék 
az életben mégegyszer boldog len-
ül és úgy érzem, hogy ezt egy 
ujabb házassággal el Is tudnám 
érni. Csak wázszázhilékosan (ko-
moly jember&k érdekelnek. Ha 
megtalálnám az igazit, dolgos 
igazi felesége lennék. Leveleket 
kéxem »Csak még egyszer« jel-
igére a kiadóhivatalba. 

Férjhezadnám csinos húgomat, ki 
két éve érettségizett, zenekedvelő, 
jólelkű és házias, csak komoly 
25— 80 év közötti urak Ajánlatát 
veszem figyelembe, akiknél nem 
döntő az a 19—20.000 pengő, amit 
hozományul adhatnék. Leveleket 
»Magas szőke« jeligére & Színházi 
Élet fökiadójába kérek. 

ftUsiaei Uu€4 

Ketten vagyunk fivérek, egyi-
künk 26 éves, a másik 80. Egyi-
künk órás és ékszerész, másik 
elektrotechnikus. Földes Imré új 
Vigszinházbeli darabját látva ha-
tároztuk el. hogy megpróbáljuk 
az ottani fiatalembert utánozni. 
Mind a ketten megnősülnénk, ha 
hozzásegítenének bennünket ahhoz, 
hogy egy kis üzletet nyithassunk. 
Leveleket »Nemcsak a pénz fon-
tos* jeligére a kiadóhivatalba. 

40 éves, minden információt kl-
biró, budapesti nagykereskedő, is-
meretség hiányában ezúton keresi 
azon 30 évnél nem Idősebb, ze-
neértő, házias, jólelkű, lehetőleg 
angolul jól beszélő úrileány, vagy 
özvegyasszony ismeretségét. kit 
közös szimpátia esetén feleségül 
venne. Válaszokat »Hároméves 
kisfiam van« jeligére fökiadóba. 

Vidéki magányomban már nem 
találom semmi örömömet. Megis-
merkednék jó családból való vi-
dám, pesti 22—2ö év közötti úri-
leánnyal házasság céljából. Leve-
leket: »Hozomány nem fontos« jel-
igére a kiadóba. 

Anyát keresek két gyermekem-
nek. Budapest környékén kis há-
zam teán füsserilziettel. Hendes, 
csinos. 80 éven aluli leányt vagy 
elvált asszonyt feleségül vennék. 
Leveleket: »Rendes otthon« jel-
igére kérek a kiadóhivatalba. 

Lu/tUzíi WWWW innrwnnr 
L. iE. C » . . . . r. Szeretettel gon-
dol Magára és igen kíváncsi va-
gyok, hogy kitalálja, ki vagyok 
én. 79K8 
ördögfióka. Minden lépést Veled 
együtt teszek. Ügyelj magadra. 

792« 
Jómegjelenésü, művelt, nyelveket 
beszélő fiatalember keresi feltét-
lenül jólszituált független hölgy 
ismeretségét. »Talán őszre háza-
sodunk« jeligére. 7926 

Hosszú távollét után külföldről 
most tértem haza. Okleveles gé-
pészmérnök vagyok. Feleségül 
vennék 29—28 évnél nem idősebb, 
izr. házias jólelkű izr, úrileányt, 
ki összeköttetései révén megfelelő 
álláshoz juttatna, e?etleg nagyobb 
vállalatba benősülnék. Jeligém: 
»Gépészmérnök«. 

Feleséget keres vidéki özvegy 
körzetorvos. Levelezés útján sze-
retném kiválasztani azt a 25 év-
nél mem fiatalabb, némi hozo-
mánnyal és kelengyével írendel-
kező úrhölgyet, aki szereti a pusz-
ták magányát. Leveleket »Rádióm 
van\ jeligére a fökiadóba. 

38 éve» özvegyember, elektro-
technikus vagyok. Önállósításom-
hoz 20.C00 pengőre lenne szüksé-
gem. Feleségül venném azon ke-
resztény, úrileányt, vagy özvegy-
asszonyt. aki hozzásegítene célom-
hoz és esetleg az üzleti tevékeny-
ségben is résztvenne. Válaszokai 
»Műszaki« jeligére kiadóba. 

Intelligens fiatal leány, jómódú, 
csinos, levelezne magas, keresz-
tény, Máv. tisztviselővel 28—82. 
Választ »Én Tóosám vasutas« jel-
Igére kiadóhivatalba. 7924 
Szép fiatal izraelita partnernöt 
keresek »Adám« jeligére, Háza«-
ság lehetséges. 7t>fl2 
Levelezne külföldön élő úriember-
rel negyvenéves úriasszony. Le-
veleket »Lelkibarátság« jeligén 
kiadóhivatal továbbit. 7&21 
H. Béla, Debrecen. Választ vár 
» N ovisad«. 7932 
Három grácia egyelőre csak leve-
lezne saórakozás céljából magyar 
úrifiúkkal 30-ig. Választ kérünk: 
Hatvanny Hanna, Panna, Vanna, 
Noiviisiad, Jugusdiavia Poste restan-
te. 7939 
Partnernőt keres négyheti olasz-
országi úthoz magas úrifiú. Jelige: 
»Mindegyik saját költségén«. 7984 

UáxuusáQkfavttíÜ 
Társaságbeli legdiszkrétebb házas-
ságközvetités. Doctorné, Király-
utca 87, (hatvanhét) II. 8. Egy-
harmlnchét-három-kllencvenhárom. 

Forduljon bizalommal irodámhoz. 
Diszkrét házasságközvetltés. Már-
kus, Dohány-u. 89. Tel. : 1-879-17. 
Férjhesmenendők és nösülendők 
keressék fel bizalommal Nagy 
Jenő huszonhét esztendeje fenn-
álló irodáját: Rákóczl-út hatvan-
egy. (Diszkrét leve'lezés.) 7752 
Halló 11-62-07 úrla&s®ony legkor-
rektebb házassáigközvetítése. Avar, 
Teréz-kőrút 27. 7754 

Szeretnék újból boldog lenni. Hosz-
szü évek óta csak a munkának 
élek. Most jó állásba kerültem, 
házasságra is gondolok. E g y ked-
vei levelezőpartnert kívánok, ki-
ből kéfőbb menyasszonyom lenne, 
olyan úrhölgy személyében, aki 
értékelni tudja a lelki szépséget. 
45 éves róm. kath. köztisztviselő 
vagyok. Válaszokat »Korrekt elő-
élet« jel lgéTe. 
Huszonnyolcéves, önhibáján kívül 
elvált úriasszony megismerkedne 
8ö—40 éves. jó1 pozícióban lévő fel-
tétlen úriemberrel, akivel színház-
ba, moziba, hangversenyre járhat-
na. Csak teljesen korrekt — miiv-
den feltételnek megfelelő — úr jö-
het számításba. Megismerkedés 
semmire sem kötelez, de ha köl-
csönösen megtetszünk egymásnak, 
házasságnak »Ines akadálya. Le-
veleket »Gyermekszerető« jeligére 
kiadóba kérek. 

ítfcafotifia 
Madame Ninon psychografológus, 
chiromantista, fizlonomista anali-
zál, mindent megmond öt nyelven, 
naponta 4-től. Szentkirályi-utca 
85. S*. Tel. : tl'-308-84. Ö87fi 
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Oldatát I Ha tz te - Qcawrffa 
Nyelvtanár (University London) 
angolul tarolt P 12.50 harvonta. Te-
le {ón: 1-868-86. _ 

Inhaberin erstklassigen Wie-
ner Kunstgewerbe Studios mit 
Export übernimmt jung. MiUl-
chen zur Ausübung in 4—6 
Monat Kursen als intern« Pen-
sionärinnen. Auch in Pengő 
.zahlbar. Perfetkte Erlernung 
deutsclier und engli eher Spra-
chen. Br. Hayinerle, Wien VII, 
Burggnsse 30. 

Zeut - iutU 
JAZZ-ZONGORA, Ï A N U O -
HARMONIKA oktatás elismert 
pedagógusnál mérsékelt tandíj-
ért. Pintér Alice, V. , Személy-
nök-u. 16. Tel . : 1-258-8D. 7263 

finekoktatás, olasz módszer, Nép-
szinház-utca 28. Értekezés szerda 
d. u. 5—8. 7705 

VÉRTES államilag engedélye-
zett JAZZ-ZONGORATANFO-
L Y A M . VI., Jókai-utca 16. 
Mérsékelt tandíj 7251 

Kótanólküll leggyorsabb kiséret-
sierkesztéses zongoraoktatás elis-
mert specialistája: Szücsné, Dam-
janlch-utca 54. földszint. 7338/a 

Szabás-vattás 
Legmodernebb 
Elite-szalonban 
rássy-út 49. 

szabást, varrást 
tanuljon. And-

7280 
Szabás-, varrás tanítás: Emöd Ta 
másné 'női ruhaszalon, Lipót-
kiírút 18. Tel. : 1-195-18. 7894 

Hlusfowol&s 
Szakadt, égett, molyrágott ruhák 
textilek elismert szakszerű, legtö-
kéletesebb láthatatlan művészi be 
szövése legolcsóbban: »Dressing« 
VIII. , Baross-utca 41., üzlet a kapu 
mellett. 070 

Legrégibb «pedálig mütömő mű 
hely ezelőtt «0 évig Kálvin-tóren 
most Üliői-út 1. Magister, 7069 
Szemfelssedés »Anesá&ál«, Akácfa* 
utca 61., Király-utcánál, gyorsan 
olcsón, jól. Kötöttáruk alakítása 
Javítása. 962 

Udsza&á - Cipész 
Acs József elsőrangú úriszabóság 
Olcsó árak. Nagymeiő-u, 37. Te-
lefon; 1—167—88. 6987 
Tembet Mátyás angol 
Akácfa-utca 89. I. am. 

úriszabó 
6643 

Rácz. Wesselényi-utca 85. Angol 
úrlszaibóság, jutányos árak rész-
letre Is. 7708 
Si-, túra-, korcsolya- és orthopäd 
cipőt készít garantáilt minőség 
ben; Jakobovits cipészmester 
Wesselényi-utca 85. 

Kzi 

Eltilegnólküll legcsekélyebb rész-
letre külföldi zongorák, pianinók 
500 pengőtől: Fenyőnó zongorater-
mében, Erzsébet-körút huszonhat. 
Legolcsóbb zongorabérlet. 3081 

Bélyeg, 

HEGEDŰ, viola, cselló részletfize-
tésre is. Tóth harigverscnyhegedtt-
késizitő mesternél, Budapest, IV. , 
Kossuth Lajos-utca 8. József főher-

tid\~!iri szállítója,. 

Tangóharmonika 
60 P-töl, Jazz-
hangszerek, mes-
terhegedűk és min-
den hangszer, va-
lamint rádióik, gra-
mofónok és az új 

l u u g i t t l u r g ó k 'legválasztéko-
Asabb raktáía. Hihetetlenül olcsó 
árak. Árjegyzék ingyen, h a közli, 
'io try ml érdekli. Részletfizetés! 
Sternberg magyar királyi udvari 
hangszergyár, Kákóczi-út 60. 5988 

Gramofónok és lemezek használ-
tak közismert legolcsóbb azaküz-
lete: Központi Gépraktár. Rákó-
czi-út 80. udvarban. Tánc- és mű-
vészlemexek 80 fillértől. Lemez-
osere. 5997 

Cak&tctHdeaé* 
Braun László kárpitos és diszitő 
mülpari vállalat, V., Tátra-u. 20/b. 
Tel . : 1-129-00. 5791 

ÁGYNEMŰRE 
FEHÉRNEMŰRE 
ARANYEOYPT TS09 

CsMác-Szfatyety 
Csillárgyár, Dob-uica 42. 

" g>Mária Terézia üvegcsll-
' Járok, styl és modern 

caillât ok 74*1 
Sz:2yegantikvárinu, Legol-
csóbb mindenféle perzsa, gyap-
júszőnyegekbeon. Javitás, tisz-
títás, vétel, csere. Háday-utca 
egy. Telefon: 1—87 6—80. W l 

Szőnyegj a vitást, tisztítást, fes-
tést művésziesen vállal laká-
son is: Goldmann Margit, 
VIII. , Erdélyi-utca 12. Telefon-
hivó: 1-375-64. Legjobb referen-
ciák. 5984 

Paplan. 

Tömegbólyeget veszek. Werner, 
Budapest, Károlykttrút 10. Valódi 
megszállás kapható. 6932 

Havi 4 pengőért szállítok 16 hó-
napban négyezerfôle európai bélye-
get. Havonként kétszázötvenet. 
Szőllinger Sándor, Pestszentlörlnc. 

Legújabb GOBAT Albumok: 
Spanyolország P 5.92 
Oroszország P 8.24 
Monaco P —.72 
San. Marino P 1.8« 

Kiadó: Bátori, IV., Városház-utca 
14. Kapható minden szaküzletben. 

4784 
8000 különféle európai bélyeg 5 
Turul-albumban, Michel Márka 
3000 értékben, 500 pengőiéit eladó. 
Külföldi cserét keresek. Bekö 
Gyula, Nagykőrös, Közgazdasági 
Bank. 7931 

Ausztriai, romiáiniai. jugoszláviai, 
cseh bélyeggyűjtők! 100 különféle 
országukbeli bólyegért 100 külön-
bözö magyart adok. Klein Zoltám, 
Kápolnásnyék, postafiók. 7920 

ötezer mosott magyar bélyegért 
tizenöt Michelmárkát ad: Bíró 
bélyegboltja. Budapest. Jdzsef-
körút 9. 

Könyveket, könyvtárakat vásárol 
Keleti könyvkereskedő. VI. , Le -
bel'Utca 1/c. Levélhívásra felke-
resem. 6898 

Elit-paplan jó, megbízható, olcsó, 
Nagy választék. Baross-utca 61., 
Üllői-út 54. Tel. : 18-05-96. 6779 

A nők fogamzása évente csak 4 5 
napon tehetség*« 

M I K O R ? 
Dr, Tótis nőgyógyász 

„ A FOGAMZÁS TITKA" 
könyvében Ogino japán egyetemi 
tanár oagy tudományos felfedezé-
sét ismerteti, amelyből megmond-
hatjuk. hogy minden nőnél ha-
vomta 20 olyan nap van, amikor a 
fogamzás teljesen lehetetlen. Csu-
pán 5 nap van pontosan, amikor a 
nők fogamzèképesek. Ezt az 5 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 3.60 pengő. Megrendelhető 
CSERÉPFALVI , Budapest. IV . , 
Váci-utca 10. 4862 

Acauy és ékszet 
Fogaranyat, ékszert tés tört ara-
nyat legmagasabb áron vesz fel-
dolgozásra: Winter nemesfémipari 
laboratórium, Király-utea 1. I. 7. 

50 éves cég 
Telefonhívó: Ant. 1-880-39. 

Matza J. és Fia fűző-, mellíartó-
éshastartóspecialista. Budapest, IV, 
Apponyl-tér 5. (Párisi udvar) 7094 

Briliáns ékszert, perzsaszőnyeget, 
ruhákat, zálogeédutát legdrágábban 
veszek. József-kőrút 58. Telefonál-
jon: 8-886-90. 

Autó 
Karosszériaépítés, javitás, autófé-
nyezés legolcsóbban: Boross. IX. , 
Erkel-utca 17. (Kálvin-tér mellett.) 

4572 »Villatulajdonos«. 

}cl^ezUälcsÜMA 
Turul jelmezkölcsönző. Gyönyörű 
alkalmi báli. műkedvelői Jel-
mezeik jutányosán kaphatók. Wes -
selényi-utca 24. 6634 

Inpatíat* 
Most épülő magasföldszintes villa 
minden úri kényelemmel, teljes 
komforttal, ezuterénnel együtt, 
melyben pincék, személyzeti laká-
sok vannak, magasra-ngú tisztvise-
lőnek augusztus 1-től kiadó. Terv-
rajza a Színházi Élet könyves-
boltjában megtekinthető. Jelige: 
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WM VÄSÄPLA'SI alkALMAK 
Vásárlásainál vegye igénybe az oldal balsarkában levő szelvényt! 

A B L A K F Ü G G Ö N Y 
140 széles gitter tüll métere P 1.D0. 
5% engedmény. Weisz Mariska, 
V., Lipót-körút 22. 6445 

A J A N D É K T A R G Y A K 
Modern ékszerek, díszműáruk: 
Arkanzas, a disztingvált ajándé-
kok háza, Budapest, IV., Váci-
utca 20. 6% engedmény. 6074 

A N T I K T A R G Y A K 
Magyar ötvösékszerek, saját készít-
mény. Ezüst- és aranyamban nagy 
választék. Billig X, L., Kossuth 
Lajos-utca 8. 5—10% engedmény. 

B A B Y K E L E N G Y É K 
ruhák és cipők legnagyobb válasz-
tékban: Székely Jenő cégnél, Petőfi 
Sándor-utca 9. és Váci-u 7. 5% eng. 

B Ő R D Í S Z M Ű 
Alp&r Ernő bőrdíszművesszalónja, 
IV., Apponyi-tór 4. sz. félemelet. 
Teróz körút 4. és Baross tér 12. 
5% engedmény. 6920 

B Ő R Ö N D 
Hoffmann bőröndös, Károly-körút 
4., Kossuth Lajos-utca mellett. Te-
lefon: 1-896-ü'S. Női táskák, úti bÖ-
röndök, necessairek, aktatáskák, 
5% engedmény, 7051 

B ő r ö n d ö k é s k é z i t á s k á k . 
Jó anyagból legmodernebb for-
mákban a készítőnél: Fried Manó, 
Erzsébet-körűt 7. 6% engedmény! 
Telefon: 1—372—05. 6200 
Krén László bördíszmúáru- réa bő-
röndkészítő, Budapest, IV., Kos-
suth Lajos-utca 7. (az udvarban). 
3cr engedmény. 7152 
Modelltáskák dús választékban, 
Ungár Imre bőrdíszműves, fiuom-
árukészitö. Kizárólag: IV., Petőfi 
Sándor-ntca 6. félemelet. Bedvár <si 
Színház-épület. Tel.: 1-880-84. Ja-
vítást, montirozást vállalok, 5% 
engedmény. 6914 
Well Sándor, IV., Kossuth Lajos-
utca 3. (udvarban). Tel. : 1-860-28. 
Saját k.észiiményü böröndök. reti-
külök, pénztárcák legolcsóbban a 
készítőnél. 5% engedmény. &29J 

B O T O R 
Streicher Royal bútor kft.: VIII., 
Baross-utca 34. 5% engedmény I 
Részi, fiz, kedvezmény. 6070 
Bútoráruink szépek, olcsók, jók : 
Hazai Bútoripar Áruház, Kertész-
utca 2. 5% engedmény. 7570 

C I P Ő 
Faragó cipőlcülönlegességek. A 
mindenkori legújabb modellek. 
Erzsdbet-kőrút 12. 5% engedmény. 

Domonkos cipő fogalom, megbíz-
ható, jó. Teréz-könlt 27, Hó- éa 
sTh««ipők nagy választékban. 5% 
eng. 
Grttnhut cipőkülönlegességek árai 
elismertek. Belvárosi nivó. Teréz-
körút 6. 5% engedmény. 7Ô14 
Cipő, Preisach, Krisztina-tér 3. Te-
lefon: 1-530-9«. 5% -engedmény. 
Cipőt készen és mérték után jól 
vásárolhat Gyöngyi cipőiáruházban, 
IX., Ullői-út 59. 5% engedmény. 
Vera-cipők, Budapest, IV., Kossuth 
Lajos-u. 11. Telefonszám: 1-869-38. 
5% engedmény. 6971 
Sportcipő-különlegességek: Rónai 
István, Irányl-u. 5. Tel. : 1-870-91. 
5% engedmény, 7843 

C S I L L Á R 
Vészi László, IV. , Irányi-u, 13. 
Telefon: 1-871-58, 5% eng. 7806 

D R O G E R I A 
Irgang Drogéria, Budapest, IV., 
Egyetem-utca 11. szám. T, 1-884-61, 
Márkás cikk kivéve 5% eng. 
Spányi drogéria, Budapest, VIII. , 
József-körút 83. Tel. 1-344-23. 5% 
engedmény a márkás cikkek kivé-
telével. 7717 
Vegyszerek, illatszerek, háztar-
tási c ikekk: Fábián-drogéria, V., 
Vilmos császár-út 78. (BerlinA-
térnél.) Tel . : 1-U6-73. 5% e.ng. 

7874 
E K S Z E R 

Garzo Gyula, Budapest. IV., Veres 
PáOné-utca 4. 5% engedmény. 7844 

EGÉSZSÉGÜGYI CIKKEK 
t Keleti J. t Budapest, IV., Petőfi 
Sándor-utca 17. Tel. : 18-80-13. Láb-
bygieniai service, gumiharisnya, 
cipő-, lúdtalpbetét, gép-pedlcüre. 
5% engedmény. 6087 

E S E R N Y Ő 
»Turul« Esernyő Üzem. Készít, ía-
vit. áthúz. IX., Ráday-utca 3., 
VIII., Üllől-út 46., XI., Horthy 
Miklós-út 8. Tel.: 1-888-19. 5% en-
gedmény. 6945 

E L Ő N Y O M D A 
Kézimunkatervező és késaitő. Rajz* 
műterem, előnyomda. Kelengye- és 
monogramhímzés. Függöny inonti-
rozások. Gottlieb Gyula iparmű-
vész, Budapest, IV., Rógiposta-
utca 7—9. Tel.: 1-811-26. 5% enged-
mény. ess" 

F É R F I R U H A 
Legszebb, legjobb, legolcsóbb férfi-
ruhák készen és mérték szerint: 
Platschek Vilmos férfiszabó, Buda-
pest. Károly-körút (Központi város-
ház). 10% engedmény. 6148 

F É M B E T Ű 
Gyáraknak! Üzleteknek! itozsda-
mentes acélból vagy festett fém-
ből készít Klein Jenő. Gólya-u. 
11, Tel. 1-342-31. 5% engedmény, 

7597 

F E H E R N E M O 
Clara iparművészet, pizsama, 
bahykelengye, függöny, ágyterítő. 
VI., Andrássy-út 13. 5% enged-
mény. 7541 

F O G Á S Z A T 
Trautmann Jenő fogorvoslási mű-
terme, VI., Nagymező-u. 41. II. 6. 
Tel. 12-81-01. 10% engedmény, 
Műfogat, fagtömést P 3—. Róna L. fogászati műterem, Baross-utca 
10% engedmény. ' 7529 

F Ü G G Ö N Y 
Hoepfnerné és Társa csipkék, fá-
tyolok., női divatcikkek, bútor-
krelop.ok, függönyanyago-k. IV., 
Haris-köz 2. 1-878-08. 5% eng. 

F Ü G G Ö N Y T A R T Ó 
Fflggönytartót minden szinten és 
^vi te lben: Vincze József kore-
tezőzőüzem; Király-ulca 53. Teie-
fon: 1-359-34. 5% engedmény. 7189 

F Ü Z Ö E S M E L L T A R T Ó 
Legkiválóbb .szabású gumibetétes 
melltartó P 1.88. Székely Jenő, 
Petőfi Sándor-u. 9. 5% engedmény. 
Perényiné Vermes Aranka mell-
és vállfűzőkészitő szaküzlete, di-
vatfüzük készen és méret szerint: 
IV., Haris-köz 8. 5% engedm. 3844 
Fried Márk, VI., Király-utca 6. 
Telefon: 1-258-60. fűző- melltartó-
és kesztyűkészítő. 5% engedmény. 
»Lady« fűzőszalón, IV.. Klgyó-utca 
4—6. I. am. 10. 5% engedmény* 
Wallensteinné párizsi füzőküíönle-
gessegek áj helyisége: Váci-utca 
28.. bejárat Párisi-utca 1. 5% en-
gedmény. 6448 
»Tery« fűzőszalónban: Margit-kör-
űt 13. Tel.: 1-573-23. Múzeum-körút 
27. Tel.: 1-856-78. Horthy Miklós-út 
18. Füzö-, melltartó- és kesztyű-
különlegességek. Eng. 5—10%. 
Gaby modern- és gyógyfüzőszalón: 
Váci-utca 11/b. Tel. : 1-874-16. 5% 
engedmény. 7596 

H A R I S N Y A 
Harisnya, kesztyű, kötöttáruk: 
Fáth, Ferenciek-tere 2. Telefón: 
18-36-42. 5% engedmény. 6073 

Heilig-harisnya, kesztyű, finom 
kötöttáru: Rákóczi-út 26. 5% en-
gedmény. 6081 

Hirschler harisnya-, kesztyükülön-
iegességek, selyemfebérneműek. 
Lipót-körút 23. Telefon: 12-03-70. 
6% engedmény. 6720 
»Ideal« harisnya-, kesztyű- ós fe-
hérnemű-szaküzlet. Teréz-körút 46. 
Tel.: 1-293-03. 5% engedmény. 7683 
Schneider, IV., Régipósta-u. 12. 
Uri-nőidivat, téti 'áruk. 5% eng. 

H Á Z T A R T Á S I Á R U 
Lengyel Gézáné festék-, üáztartasi 
és piperecikkek, IV., Régiposta-u. 
7—9. Telefon: 1-866-57. 5% enged-
mény s.zeszáru kivételével. 7783 

KEDVEZMÉNYES VASAR-
LASI SZELVÉNY 

(Érvényes jan. 29—febr. &-ig) 
Ezen szelvény felmutatója e 
rovatban szereplő cégeknél a 
hirdetésekben közölt kedvez-

ményt kapja. 
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Kôtai József, Budapest, VII., Ki-
rály-u, ft. Konyhabútor, edények. 
evőeszközök. 5% engedmény. 7613 

INTEZETI FORMARUHÁK 
Iskolaruhák, intézeti formaruhák, 
legújabb divatú bakfis és gyer-
mekruhák, előnyős áron, nagy 
választékban. 5 százalék engedm. 
Strelsinger Andorné, Váci-u. 8. 

I L L A T S Z E R T Á R 
Nika Jenő illatszer, háztartási és 
egészségügyi cikkek: IV., Irányi-
utca 21. 5% engedmény. 
Zoltán Illatszertár, Ráday-utca 23., 
bel- és külföldi pipere- és háztar-
tási cikkek, 5 százalék eng. már-
kiacikkek kivételével. Parcol-ké-
szitmények. IX. ker., lerakata. 
Illatszerek, kozmetikai és pipere-
cikkek, Adria illatszertár, VIII., 
Rákfwzi-út 41. Telefonszám: 
1-307-50. 5% eng. 7718 
Marina illatszertár és piperecik-
kek. József-kőrút 18. 8% enged 
mény. 759? 
Benkő finom háztartási és lltat-
szerkülönlegességek, VII.. Király-
utca 79. Tel.: 1-370-47. 10% enged-
mény márkás cikkek kivételével. 

7708 
Siklós parfümériák, VIII., 8án-
dor-u. 23/a. és József-u. 7. a vi-
lághírű Parcol készítmények le-
rakata. 10% engedmény (márkás 
Cikkek kivételével), 7806 

K É Z I M U N K A 
Ágoston és Pucher női kézimunka 
és himzökellékek üzlet. IV. . Haris-
bazár 6. 5% engedmény. 
Szőnyegalapok és fonalak, kési 
függöny, fUggönyanyagok, asztal-
terítők: Szekeres, Rákóczi-út 63. 
10% engedmény._j 6082 

K 0 N Y H Â F E L S Z E R E L B S 
Székely János vas- és konyhasze-
rek szaküzle'.e, IV., Vámház-körú 
12. Tel.: 1-846-24. 6% engedmény 
Konyhafelszerelési szaküzlet, Ki-
rály-u. 78. Király 8zinkázzal szem-
ben. B% engedmény. 7828 

K O Z M E T I K A 
•Aida« kozmetika. Telefon: 3-821-15. 
Károly-körút 5. C-lépcsö, III. em. 
7- 5—10% engedmény. 7512 
Tranger kozmetika, IV.. Ferenciek-
tere 4. I. 4. Telefon: 1-882-77. 10% 
engedmény. 7671 
»Miroir« kozmetikai intézet, IV., 
Párizsd-u. 2. Egyéni szépségápolás, 
bérletrendszer. Tanítványok kikép-
zése. 10% engedmény. 7532 
Arcápolás, szemölcsirtás, hajszál-
irtás garanciával. Tolnai kozme-
tika, Vörösmarty-utca 5. 10% en-
gedmény. 5835 

K Ö T Ö T T Á R U 
Trivlco kötött ruhakülönlegessé-
gek, Budapest, IV., Hajó-u .12—14. 
Tel.: 1-807-19. 5% engedmény. 6845 
Mary Kötőüzem. Saját készitmé-
nyfl kötöttruha, pulóver stb., ere-
deti bécsi modellek. IV. , Régi 
posta-utca 17., váciutcai sarokház. 
Tel.: 1-839-08. 5% engedmény. 6872 

Lipótvárosban finom kötöttáru, 
fehérnemű, pongyola, harisnya: 
Freudnál, V.. Lipót-körút 11. 5% 
engedmény. 6842 

L A K Á S B E R E N D E Z Ő 
Szűcs A. kárpitosmester, lakásbe-
rendező, Seminelweis-u. 17. Tele-
fón: 1-802-88. 40 éves cég. Speciá-
lis bőrbútorkészítés, javítás, fes-
tés, 5% engedmény. 7050 

MENYASSZONYI KELENGYE 
Mttssmer József Fiai, «Budapest, 
IV., Váci-utca 1. Női, férfi, gyer-
mek és csecsemő fehérnemüek. 
Ágynemű, asztalnemű, menyasszo-
nyi kelengye. Telefon: 1-881-32. 
5% engedmény. 7032 

Blumenthal Oszkárné és Társa, ke-
lengye, fehérnemű, vászon- és da-
masztáruk, Budapest. VII, Király-
utca 41. Telefán: 1-876-75. 6% en-
gedmény. 7772 

M Ű Ö T V Ö S 
Broncigy Rezső müötvös és éksze-
rész, IV., Váci-utca 10. (udvar-
ban). Specialista eredeti magyar 
ötvösmunkában, antik és modern 
ékszerekben. 6% engedmény. 6817 

M Ű R E a l S R Q - S Z Ő N Y & a 
Keleti és perzsa szőnyegek, antik 
bútorok, műtárgyak. Antikart Rt. 
IV., Pilvax-köz (Városház-u. 14.). 
Az előirt árakból 5% engedmény. 
Schwarcz régiségkereskedő, Dob-
uteia- 1. Telefon; 1-415-68. Antik 
bútorok, bronzok, porcellánok, ké-
pek vétele-eladása. 5% eng. 7805 

M Ü V I R A Q , D Í S Z T O L L 
Szekulest R. volt Üzletvezetője: 
Sándor László művirág- és disz-
tollgyár, IV., Hajó-utca »—10. (Bel-
város), az udvarban. Tel.: 1-894-34. 
10% engedmény. «*80 

N Ő I D I V A T 
Lipcsei Vilr as, Budapest, IV., Ap-
ponyi-tér *. 5% engedmény. 6072 
Bon Marohé divatszalon, cégtulaj-
donos: Jokel Margit, Váci-utca 
ll/b. 5% engedmény. 7504 
Bichler, Budapest, VU. . Király-u. 
23. Tánc- és délutáni ruhák, blú-
zok, aljak, pongyolák, télikabátok. 
6% engedmény. 7804 
Erdős Imre női konfekcióáruház: 
VII., Király-utca 21. Tel.: 8-386-2il. 
Folyószámlahitel. 6% eng.  

N Ő I F E H f i R N E M O 
Strausz, TV., Kristóf-tér 6. Tel.: 
1-814-92. Állandó nagy raktár vá-
szon. damaszíáinik. törülközők és 
zsebkendőkben. Keleagyekölts'ég-
vetés díjtalan. 8% engedmény. 7000 

N Ő I D I V A T C I K K E K 
Nőikalap, sálak, művirág, disztoll: 
Kőszegi H., Budapest, IV.. Appo-
nyl-tér ». Tel.: 1-881-33. 5% eng. 
Ruhadiszek, sálak, övek, gyön-
gyök. gombok: Flesch és Fischer, 
IV., Deák Ferenc-utca 17. 5% eng. 
Albacháry és Korai, gomb. csatt, 
rövidárú, divatárú. V„ Deák-tér 1. 
5% engedmény. 7710 
Szabó Aladár csipke-, szalag-, rö-
vidáru: VIL, Király-utca 93. 5% en-
gedmény. 7865 

N Ő I K A L A P 
Vafi kalapház, IV., Párisi-utca U 
női kalapkülönlegességei árban, 
minőségben utólérhetetlenek. 5% 
engedmény. 7229 
Révészné, női kalapkülönlegessé-
gek, Budapest. IV., Petőfi Sán-
dor-utca 7. (Bejárat Pilvax-köus.) 
Tel.: 1-890-81. 5% engedmény. 7031 

N Ő I S Z A B Ő 
Tegyen próbát Fodorné divatsza-
lonjában, Vilmos császár-út 24. 
Telefán: 1-837-5. 5% eng. 7632 
Női kabátok, kosztümök hozott 
anyagból elsőrangú kivitelben ké-
szít: Női szabóság, Király-utca 21. 
II. 49. 5% engedmény. 7484 

O P T I K A - F O T O 
Fehér optika-, lálszer- és fényké-
pészeti szaküzlet, Múzeum-kőrút 2. 
Tel.: 1-421-81. Engedmény 5%. 7633 
L. Door L., Petőfi Sándor-utca 7., 
bejárat a Pilvax-közben. 5% enged-
Libái és März optikus-fotószakUz-
let és műhely, VI., Teréz-körút54 
Tel.: 1-299-56. 10% engedmény. 

Ó R A 
V&radi, Veres Pálné-u. 8. Óra, 
ékszer javitás, eladás — vétel. 
5% engedmény. 7812 

RADIO BS VILLAMOSSÁGI 
Román Vilmos és Társai villamos-
cikkeket árusító kori. f. t., II., 
Margit-körút 8. Tel.: 1-578-16. 5% 
engedmény. 7744 
Vészi László elektrotechnikai és 
rádió kft. Budapest, IV., Irányi-u. 
18. Telefon: 1-871-58. 5% enged-
mény. 

S E L Y E M . B Á R S O N Y 
Magyarfi és Társa, selyem, szövet 
és bársony: IV., Bécsi-utca 5. 5 
engedmény. 6088 
Lakos, Székely, Fenyves, IV., 
Petőfi Sándor-u. 8/b. Selyem, szö-
vet, mosóáruk és gallérkülönleges-
ségek. Tel.: 1-880-46. 5% enged-
mény, 7074 

S P O R T R U H Á K 
»Orkán«, Budapest, V. , Bálvány-
utca 20. I. em. 5% eng. 7806 

S Z Ü O S O K 
Rókák festése, cserzése, korona-
szőrpótlás készítőnél. Pellák, 
Alsóerdősor tizenkettő. Divatcsar-
noknál. 6% eng 
Dr. Weiner Lajosrté, VII.. Király-
utca 81. Bundák, szőrmik, alakitá-
sok. javítások. 6% engedmény. 

Adler és Gasztonyi képesített 
szücsmesterek. IV., Váci-u. 28. 
Tel.: 1-888-02. 5% engedmény. 

Czikó szücsszalón, Városhúz-u. «. 
Tel.: 1-895-24. Szőrmebundák. Át-
alakitnüs. Javítás. 8—5% eng. 7511 
Pajor László, IV., Rógiposta-u. 19. 
(Petőfi Sándor-utcai sarokház.) 
Szűcs és szőrmeáruk. Alakitások. 
Javítások. Megóvás. Tel.: 1-886-58. 
5% engedmény. 6878 
Kaposi István szőrme és bunda-
különlegességek, szőrmefestés, ja-
vítás. PArisl-u. 5. Tel.: 1-875-10. 
8—5% engedmény. 7563 
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S Z Ű C S Ö K 
Szabó F. szűcs és ezörmeáru. IV. , 
Váci-utca 48. 5% eng. Dús kész-
áruraktár, átalakítás, javitàs. T . : 
1-835-57. 7568 
Tóth István szűcs, Budapest, IV. , 
Eskü-út 6. Telefon: 1-879-55. 5% 
engedmény. 6913 
Szőrmebundák a IcgújaVb model lek 
szerint: Grünhut, Váci-utoa 31r-33. 
Telefon: 1-831-30. 5% kedvezmény. 

S Z Ő N Y E G -
Magyar perzsa, torontáli modern 
szőttesek, gépszönyegek. Flselihof 
és Reichmann, V. , Lipót körút 19 
5% engedmény márkás cikkek ki-
vételével. 7736 

C R I S Z A B Ú 
Heller úriszabó: Budapest, Rá-
kóczl-út 13. 5% engedmény. 6076 
Ferencz Ernő angol úriszabósága. 

Erzsébet-körút 17. 5% eng. 6843 

I Régi, hírneves szabómester az 
úri közönséghez!!! Szolid elegán-
cia. Figyelmes kidolgozás. Ked-
veményes fizetési feltételek, le-
mérsék&n árban. Noszlopl Hen-
rik Tamás. Lipót-körút 18. Tele-
fon; 11-48-95. Alapíttatott: 1867. 
5% eng. 6431 

URI ES HÖLGYFODRASZAT 
Bernhardt és Tóth úri-, nöt fod-
rász, manikür. IV.. Kossuth Lajos-
utca L. T . : 1-852-38. 10% eng. 1564 

Ú R I - E S N Û I D I V A T 
Tetőtől talpig legolcsóbban felru-
ház a félszázados Pori Áruház, 
VII., Thökőly-út 9. 5% eng. 6513 

Fábián József, Krisztlna-körút 
8-10., Széli Kálmán-téri sarok. Úri-
nő! divat. Férfi, nöi, gyermek fe-
hérnemflek. kötöttáruk, méter-
áruk. 5% engedmény. 6972 

Gombtól harisnyáig mindent Scher-
zingemél vehet. Ráday-utca 11—18. 
T. lS-73-97. 5% engedmény. 7034 

V Á S Z O N 
Takarékos háziasszonyok! Zálog-
házból kiváltott vásznak, slfónok, 
törülközők nagyon olcsón besze-
rezhetők. Bolg&r, VI. , Vilmos osá-
szár-út 8. Tel. : 1-178-62. 5% eng.  
Örmény-Magyar Kereskedelmi Rt. 
IV.. Bécsi-utca 2. Telefon: 1-811-61. 
Nöi és férfi fehérnemüek. Meny-
asszonyl kelengyék. 5% eng.  

V A S K E R E S K E D É S 
Diósy János fém- és vasárukeres-
kedés. Budap-est, VII . . Rákóczl-
út 24. Alapíttatott 1889. 5% eng. 

V E G Y T I S Z T Í T Ó 
Szathmáry Ferenc kelmefestő és 
vegytisztító. Dohány-utca 1. Tel . : 
1-342-52. 5% engedmény. 6587 

Szo&a-takÁs-cllátá* 
Berlin-szállodában központlfütéses. 
folyóvizes szobák kettő pengőtől. 
Eóvay-utca 24. Tel . : 1-219-05. Für-
dőszobás appartementek. 4844 

Vidékieknek, külföldieknek úri 
otthon napokra Is: Erzsébet-körút 
2. H l . 19. (Emke-épfilet). T . 1-829-00. 

Szép nagy udvari szoba úricsalád-
nál. fürdőszoba-, telefónhaszsnálat, 
esetleg ellátás, Nyugatinál, V., 
Kádár-utca 8. III. 2. 7918 

Peuxiák 
J E L M A G Y A R A Z A T : Központi fű-
tés: K, hideg-meleg folyó viz: HM, 
szobák száma: Sz. 

B E L V Á R O S 
Uránia Penzió, V.» Sas-utoa 27. 
Tel. : 1-201-07. KHM, szobák szá-
ma 10. -, 6584 

Gity-Penzió. Központon: V., Hold-
utca 23. Tel . : 1-131-63. Kellemes 
otthon! Kitűnő konyha! Olcsó 
árak! Ebédbérleti 7930 

FŐBB Ü T V O N A L A K 
Centrum penzió, Budapest, Vil-
mos császár-út Í2. Tel. : 1-188-08. 
Kellemes szobák, kitűnő ellátás-
sal már 4 pengőtől. 6921 

Rudolf-penzió. V., Rudolf-tér 5. 
Tel. : 1-181-08. Dunaparton, Margit-
szigetnél, összkomfort, elsőrangú 
konyha. KHM. szobák száma 8. 

HA BUDAPESTEN 1B úri ott-
honában akar lakni, a 

F E S Z E K PENZIÓBAN 
szálljon meg. Szobái, kosstja 
minden igényt kielégítenek és 
meglepően olesó. 

KAROLY-KÖRUT 24. 
Telefon: 18-94-49. 550 

Club, Penzió, Teréz-körút 34. Üj-
rendszerü kedvezményeink: T. 
vendégeink vásárlásoknál, színhá-
zakban, gyógyfürdőkben cca 20% 
kedvezményt, legalább 10 napi tar-
tózkodásnál 20% vasúti kedvez-
ményt élveznek. Legmodernebb 
úri otthon, központi fűtéssel, folyó 
melegvízzel. kitűnő konyhával. 
Polgári árak. Tel . : 1-204-15. 3890 
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B U D A 
Rózsa Penzió, II-, Tapolosányl-út 
6. Telefon: 1-522-00. H, szobák szá-
ma 8. 5574 
Lánchíd Penzió, II., Pala-utca 11/a. 
Tel. : 3-666-50. Központi fűtés, hi-
deg, meleg viz. 7398 

ÜozMtíka 
Ráncok, zsíros bőrök speciális ke-
zelése Mme Szeizlng kozmetikájá-
ban. Budapest, Réglposta-u. 12. 
Külföldieknek gyors és Jutányos 
kiképzése. 7601 
VEGLEGES s z ő r t e l e n í t ós ben 
szemölcsirtásban, tartósszépitésben, 
ránckezelésben Lórándné elektro-
kozmetika, Andrássy-út 51. utol-
érhetetlen. Tanitványklképzés. Te-
lefon: 1-201-63. 7215 
Szemölcsök, hajszálak, szeplők, 
szépséghibák eltávolítása garan-
ciával. Tanitványklképzés. Ko-
vács kozmetika, Teréz-körút l /c . 
Telefon: 1-262-00. 7290 
Akar szép, fiatal lenni? Keresse 
fel modern kozmetikámat. Király-
utca 33. 7148 
Gáog Nándorné kozmetikai Intéze-
te: Andrássy-út 53. Tanítványok 
kiképzése. Tel . : 1-191-26. 1281 

»Déva« szőrtelenítő krém teljesen 
elmulasztja a szőröket. Kozmeti-
kai különlegességek. Hungária 
középkorút 116. földszint 2., 
Thököly-út mellett. 7625 

zá 
Walter nyugaftnazott detektivföfel-
Ugyelő közismert sikereit legmo-
dernebb technika, lelkiismeretes-
ség eredményezi. Telefon: 18-35-49. 
Váci-utca 41/a. 

Dr. Kiss Károly v. Tondőrfe lügyélő , 
Rákóczii-út 53. Tel. : 1-451-86. Bi-
zalmas nyomozások, feltűnésnélküll 
megfigyelések. 5225 
Dr. Gál Jenő nyugalmazott állam-
rendőrség! felügyelő: Kossuth La-
Jos-utca 4. Tel. : 18-80-35. 8748 
MENTOR magánnyomozó, Buda-
pest—Wien. K R I T Z L E R többszörö-
sen kitüntetett nyugalmazott detek-
tivfőfelügyelő vezetésével. Buda-
pest, Apponyi-tér 4. Tel. : 18-80-01. 
Wien: Geyschlftgergasse Î. Tel. : 
ü . 859-81. 4313 

Chabada, Teréz-körút 54. Telefon: 
18-05-35. Nyugatinál. 4048 
Dr. Janda Miklós, Teréz-körút 33. 
Tel. : 1-239-99. 7536 

Jíututu/ásÁc # ''vrrW'T^T WWW wwwr 

Budai 
kutyafűrdő 

Higiénikus 
kutyakozmetika, 

Füröszté», nyírás 
fertőtlenítés 

szakszerű trimmelés 
Drótszőrű foxlk, skótterrierek 
alredale-tsrrierek, tacskók és 

sealyham terrierek « l a d ö k . 
I . , Margit-kőrút 56. T : 1 - 5 2 7 - 6 1 

Belvárosi kutyafűrdő 
IV., Váci-U. l l /b . (Bejárat Arany-
kéz-u. 1.) T . : 1-809-08. Trimmelés, 
nyírás, fttrösztés. Fajkutyaeladás. 

Kutyakozmetika 
(Gróf) Váci-utca 44. megnyilf 
Trimmelés, fürösztés. Fajkutyák 
állandóan kaphatók. 7609 

Kutyafelszerelések 
nagyban, kicsinyben. Unger, Kos-
suth Lajos-utca 8. 

Tartós, kiadós, olcsó 
kutyaeledel 

Fácán- é * baromfl-erőtakarmányok 
WIRKER erŐtakarmányraktár 

Qyorekocel-utca 22. T. 1 6 - 6 6 - 7 4 
Csodaszép hófehér máltai selyem-
pincsikémet. Négyhónapos, törpe, 
pedigrés, eladnám. Rákéczi-út 65. 
III; 89. 7929 
Bernáthegyi kölyökkutyák, gyö-
nyörű szépek, sok.sz.or díjazott 
szülőktől kaphatók. Staff Margit, 
Kispest-Wekcrletelep, Szondy-tér 1. 

Ts&tyészéak 
AIRED A L L E TERRIER 

Dr. Bagyó Jánosné, TI., Aranka-
utca 8. Tel. : 1-522-05, 



S Z E R K E S Z T I ( D A R V A S R O B E U T 

A „ H e r b e r t " k o n v e n c i o 
Egész Közép-Európában, de különösen 

Ausztriában a legnagyobb mértékben el 
van terjedve a Herbert-konvenció. Nemcsak 
versenyeken alkalmazzák mesterjátékosok, 
hanem a mindennapi mulatságra szolgáló 
robberjátékban is használja boldog-boldog-
talan. 

Nálunk, ha egy parti megalakul, először 
a feltételeket kötik ki és minduntalan hall-
ható ez a szerződés: »két treff, kót tized, 
4—5 szan«. Csak jellelnzéstiil említjük, hogy 
pl. Ausztriában a Herbert-konvenciót már 
be sem jelentik, az magától értődik. 

Walter Herbert, a konvenció megalapí-
tója, az osztrák válogatott csapatnak hosz 
szú időn át nélkülözhetetlen oszlopa volt 
fa, napjainkban csak azért nem reprezen-
tálhatja hazáját, mert hivatása a Távol-
Keletre szólította. 

A Herbert-konvenció nem egy összefüggő 
licitrendszer, hanem mindössze egy részlet-
megoldás; minden használatos rendszerbe 
beilleszthető. Itt megjegyezzük, hogy álta-
lában Culbertsonra támaszkodik. 

A konvenció forszindításokra és ellentá-
madó licitekre (információs kontra, ellenfél 
színének felüllicítálása) adandó partner-
válaszokat szabályozza. Legfőbb előnyei, 
hogy a licitálást alacsonyan tartja, más 
részt kiküszöböli azt a hibát, hogy az erős 
kártya kerüljön az asztalra. Ez különben 
igen gyakran előfordul, amikor a kettes 
színindításra a partner két szanzadút vá-
laszol és három szanzadú lesz a végső 
felvétel. 

Alaptétele a következő: kettős színindí-
tásra (föltéve, hogy a közbenső ellenfél 
passzolt) olyan kártyával, mely a Culbert-
son-féle »2 szanzadú« leintést írná elő, a 
legközelebbi színnel válaszolunk. Tehát: 

Két treff, passz, két káró! 
Két káró. passz, két kőrj 
Két kőr, passz, két pikk! 
Két pikk, passz, három treff! 
Hasonlóképpen, ha az ellenfél egyes szín-

indítására a partner információs kontrát 
ad, a negatív válasz a. másik ellenfél passza 
után, szintén a következő legalacsonyabb 
szín. Tehát: 

Ef?y treff, kontra, passz, egy káról 
Egy káró, kontra, passz, egy kőr! 
Egy kőr. kontra, passz, egy pikk! 
Egy pikk, kontra, passz, két treff! 
Az egyedüli eset, amelynél a Herbert-

féle licitáció magasabbra visz, mint Cul-
bertsoné, a két píkk-három treff változat, 
a többi esetekben tágabb helyet, alkalmat 

nyer'iink a megközelítésre, a helyes felvétel 
kitapogatására. Nagy előnye még a kon 
venciónak az is, hogy a kót szanzadú vá-
laszlehetőségével egy teljes licitkört nye-
rünk az olyan pozitív lapoknál, melyekkel 
Cuibertson 3 szanzadú választ ír elő. (Kb. 
lVs értékütéses vagy ennél erősebb. játsa 
ható színt nem tartalmazó lapok.) Tehát: 

Két treff vagy » 
Két káró vagy I 
Két kőr vagy f . passz, két szanzadn! 
Két pikk J 

pozitív válasz. 
A nálunk általánosan elterjedt »2 treff« 

konvenció licitmenetétől a Herbert-konven-
ció nem tér el; az egyiknek a használata 
a másikat nem zánja ki, ellenkezőleg, mind-
két konvenció ugyanarra a célra törekszik, 
a »Herbert« szinte a »2 treff« továbbfej-
lesztésének mondható. 

A felszabadult három szanzadú válasznak 
új tartalmat adhatunk, éspedig: egy álta 
lános ütőerejü pozitív kártya, amelyben 
azonban a forszos színből is kell jelentős 
figurasegítségnek lennie. 

Ezzel azonban a Herbert-konvenció egy 
kényszer ugróbemondást iktat be pozitív 
lap és a legközelebb álló játszható szín 
birtokában: 

Két treff, passz, három káró! 
Két káró, passz, három kőr! 
Két kőr, passz, három pikk! 
Két pikk, passz, négy treff! 
Azért nem mondhattunk pl. kót körre két 

pikket pozitív lap és játszható pikk szín 
birtokában, mert a két pikk licit a leintő 
válasznak van fönntartva. Ez a néha elő-
forduló licitmenet látszólag haszontalanul 
egy egész licitkört elpazarol, de még min-
dig jobb, ha a licitáció akkor megy a ma-
gasba, mikor a válaszolónak erős lapja van, 
mintha gyenge lappal kényszerülne a licitet 
magasra vinni. A Culbertson-féle válaszok 
többnyire egy természetellenes licitfejlődést 
szabnak meg: gyönge lappal magasabb vá-
laszt írnak elő, mint erőssel. (Két káróra 
két szanzadú negatív, kót kőr pedig pozitív 
válasz.) 

(Folytatjuk) 

BIZONYÍTÉK 
Egy tegnapi partit beszélnek meg. Vita 

van akörül, hogy a pikk kilences a felve-
vőnél volt-e, vagy az asztalon. Már min-
den logikai érvet elmondtak, sőt elismé-
teltek, végül is az egyik vitázó fél ki-
vágja a végső argumentumot: 

— Esküszöm tíz az egyhez . . . 
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adú. Dél hív és hét ütést Káró az 
csinál. 

Megfejtési határidő a lap érkezésétől számított 
10 Jaap. 

A VISSZAELEMZŐ FELADVÁNY 
MEGFEJTÉSE 

Az 1936. karácsonyi számunkban megjelent ikü-
Lőn versenyt képelő feladványt ismét leközöl jük: 

Egy asztalnál kitűnő bridzsezők Játszottak és 
éppen befejezték a robbert. Ugy a falvevő, mint 
az eilenjáték ütései szépen rendezetten feküdték 
az asztalom. A komornyik lépett az asztalhoz és 
(anélkül, hogy a lapok egymásutánján változta-
tott volna) összetolta az ütéseket, majd az igy 
alakult egyik csomót (az egyik játékospár üté-
seit) a másikra helyezte. 

Kedves Fejtő! Kezébe adom ezt a csomagot. A 
legalsó kártya a pikk-király, utána a pikk-hetes 
és a többi kártya az alábbi sorrendben: 

4 K , 4 7, 4 5 , 4 4 , < ? 7 , < ? 3 , VA, VK, 
0 7. 0 6, 9 4, 0 A , O 8, 4 3, 6, K , 
• 3. 4 2, 4 A , 4 6 , <V9, V 2 , < ? 8 , < ? D , 
< ? 1 0 < ? 5 , 4 7 , < ? B , 4 9, 0 3, • D , 4 10, 
4 8, 4 8 , 4 B . 0 4, 4 9 , 4 B , 4 2 . 0 9, 
4 1 0 , 4 K, 4 D , 0 5 , 0 ü , 0 B , 0 10, 0 2, 

4 5, 4 6 , 4 A , 4 i 
Logikus következtetéssel egyértelműen msgálla-

pitható, hogy 
1. Hány ütést csinált a felvevő? 
2. Mi volt a játék neme? (Szanzadu? 111. mi 

az adu?) 
3. Mi volt a teljes kiosztás? 
4. Ml voll a játék menete? 
». Mi volt a végső kontraikt? 

A MEGFEJTÉS: 
Az 62 kártyát 4 lapos csoportokra, ütésekre 

osztjuk. E g y - e g y csoport negyedik kártyája az a 
lap, amelyik a játékban a hívás, az első Iapf 
voí't; az ütés harmadik kártyája lejátszáskor a 
második volt, etb. Általában az előtobálló ütések 
korábban zajlottak le, mint a hátrább állók. 

Bontsuk fel háí az 52 lapot ütésekre és rakjuk 
egy -egy ütés kártyáit a kijátszás sorrendjébe: 
a 4 4 4 5 4 7 4 K h * 1 0 * D O 3 4 9 
b < ? K < v > A < ? 3 < ? 7 1 0 4 4 B 4 8 4 8 
c 0 A < ? 4 0 6 0 7 k 0 9 4 2 4 B 4 9 
d 0 K < ? 6 4 3 0 8 1 0 5 4 D 4 K 4 1 0 
e 4 6 4 A 4 2 4 3 m O 2 O 1 0 O B O D 
f Ç > D < ? 8 < ? 2 Ç>9 n 4 4 4 A 4 6 4 5 

g Ç > B 4 7 < ? 5 Ç ? 1 0 

Mag kelilene határozni, hogy mely ütések voltak 
felvevőé és melyek az etlenjátéké. Az m. és n. 
tisata káró és tiszfta treff ütés. Ezt olyan, ütés 
elűzi meg. az 1, amelyben káró hívásba a töb-
biek treffet adtak. Ez az on ib an nous ens, hisaen 
lehetetlen, hogy „g y előbbi ütésében nem tudtak 
kárára kárót adni és később már igen. A ma-
gyarázat csak az lehet, hogy az m és n ütései-
ket másik Játékos pár csín Al ta, mint az előzőket. 
Minthogy ezzel a játszmával a robbert befejez-
ték, a felvevőnek teljesíteni, azaz hétnél több 
ütést kellett csinálnia. Ez meghatározza, hogy a 
hátsó két ütést az ellenjáték csinálta, nz elül-ő 
Ll-eit pedig a felvevő. 

Az eilenjáték mindkét ütésével a felvevőtől 
vette át az ütést, a második, illetve negyedik lap 
a legmagasabbraagú. Ebből kővetbezik, hogy az 
elstf ütés, az a. a fek'vőpáré, Nyugatnak nevezvén 
az indító ellenjátékost.; Dél csinálta a pikk ki-
rállyal. A felvevőpár második ütése nem lehetett 
a játszma második ütése, hiszen jellege az ellen-
féltől való iitésátvétel. A második ütést az el-
lenjáték csinálta. Kelet a káró dámával. 

A játszma- harmadik ütésében (to) Kelet a kőnr 
királyt hívta és ezt Dél az ásszal ütötte. 

A (b) és (e) ütések tisztám mutatják, hogy itt 
a felvevő az ellenjátékból vette át az ütést (a 
második kártya a legnagyobb). Minthogy az el-
lenjáték mindössze két ütést csinált, a felvevő 
többi ütése: c, d, f, g, h, i, k és l mind ütésben 
maradást, illetve a partnerhez való átmenetex 
jelent. A h ütés megmondja, hogy káró ae adu, 
hiszen dacára annak, hogy az ellenfél felülütőtie 
a pikk hívásit, mégis a felvevő maradt ütésben. 

Ha ezen a mxidon legömbölyítjük a tizenhárom 
ütést, megkapjuk a játék menetét: 

a, m, b, c, d, n, e, f. g, h, i, k, 1, 
A telje« kiosztás pedig: 

4 A 1 0 5 

< 5 > D B 7 

0 B 6 

4 K B 8 6 3 

4 B 9 6 4 

1 0 9 6 4 3 

0 10 
4 A D 2 

A végső kontrakt négy káró volt. A káró szín-
ben való biztonsági játék mutatja, hogy a felvevő 
hajlandó egy káró ütést kiadni, de kettőt nem. 
Kelet kőr király hívása, mely a buktatás egyet-
len lehetőségét fcetresi (Partnernél az ászt és « 
harmadikat lopni) adja meg a szürtríkket. 

A legjobb megfejtéseket: 
DR. RADNAY GYULA. Budapest. 
BRÁZAY ALADÁR. Csehszlovákia, küldték be. 

(A jutalmakat postán küldttik el.) 
DEUTSCH GYÖRGY, Tatatóváros, PIATNIK 

Matyó bridzskártyát nyert. 
DARVAS bridzskönyvét nyert ezeukívül: 

FÖLDVÁRY-BOER BENEDEK, Bp., Attila-körút 
2. I. 2. 
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7- Szenzáció a 
Burton felkötött karral feküdt az ágyon. 

Sebét gondosan bekötözték és azonnal eltil-
tották attól, hogy tovább vezesse a hajszát 
a Hilling-geng ellen. De Ted Burton nem 
nyugodott bele a tilalomba. Ha sebesülése 
miatt csakugyan át is kellett engednie a 
nyomozás vezetésiét Mike Hamiltonnak, ő 
is ott lesz a banditák nyomában! 

Érezte, hogy egyre jobban közeledik a 
rejtélyek nyitjához. Már nemcsak tudja a 
rabló nevét, hanem találkozott is vele és 
kis híja, hogy el nem fogta. Ha Purwey 

I* meg nem jelenik hangtalan, borzasztó fegy-
verével, akkor. . . De Purwey már halott. 
És a többiek élnek! 

Burton arca elvörösödött. Gyönyörű kis t felesége nem is sejti, minő rettentő bűnbe 
keveredett az apja! Vezette a Hilling-ban-
dát. Tán egyik alvezére volt eddig, amíg 
azt hitték, tisztességesen éli le életét! Az ő 
apósa! Aki rálőtt és aki az ő kezétől 
esett el. 

Akkor hát az egész rablás csak színleges 
volt, ha nem is így tudta maga a geng! A 
rendőri vizsgálat most már megkapta a 
szálakat, mindent tisztázott órák alatt. 
Purwey alatt már égett a talaj. Menekülni 
akart és az utolsó pillanatban vakmerő fo-
gással akarta a rendőrség figyelmét elte-
relni a háza tájáról, önmagát raboltatta 
meg, a lánya nászajándékait vitette el. 
Csak a főnök tudhatott a dologról, meg 
maga Purwey. Még se sikerült ti.sztán a 
terv, meg kellett várnia a vagyoni össze-
omlást is. Sőt. Egy halottat vagy meggyil-
koltat John Pux'weynek kellett felöltöz-
tetni, hogy végleg elveszítsék a nyomát a 
gyanakodók! 

De a ralló. Bili még most sem tudja, 
hogy egyik alvezérét rabolta meg. Fut és 
keresi a bandával a kapcsolatot. Milyen 
borzasztó! Nem, nem maradhat Ted Burton 
az ágyában átlőtt balkarjával! A gengsz-
ter alvezér vejének ott kell lennie majd a 
golyók között, különben méltatlan a tiszt-
ségére és az egyenruhára! 

Felöltözött, kínos sziszegések között, az-
tán indult. Betty vagy megbocsát, vagy so-

dusok újságjában 
hasem adhatja szép kis száját többé az 
apja gyilkosának. És akkor jobb, ha most 
keresi a halált! 

Nem bízott Hamiltonban. Fiatal ember, 
vakmerő, de nem elég tapasztalt. És nem 
hiszi, hogy mindenre figyelni kell és min-
dent megjegyezni, ami furcsa és szokatlan! 

Csak egy dolog felől volt nyugodt. Hogy 
a rendőrei most sem vesztik el az üldözött 
Bili nyomát, akárhová kerül is a rabló! 
Lám. az elmhursti mezőségen is tudták azt 
az aránylag kis körzetet, amelyben megla-
pult éjszakára, ö követte el a hibát, amt=-
kor nagyon is szétszórta rendőreit a nagy 
területen, egyedül hatolt be a szöges dró-
tokkal védett tejvállalati . farmra és egye-
dül maradt a gengszterekkel szemben! Ugy-
látszik, csaknem egy időben bukkant rá 
Purwey-vel a Bili rejtekhelyére, így kerül-
tek váratlanul szembe egymással. 

Most aztán mindig egymaga lesz a geng-
gel «zemben. A rendőri központban nem 
tudakozódhatik, hol jár most Bottom. Ala-
Eosan összeteremtenék. Neki most otthon 

ellene feküdnie és gyógyulnia, hogy mi-
előbb szolgálatra jelentkezhessék megint 
egészségesen, ép karokkal! 

Autójába ült és elindult, maga sem tudta 
még, merre. A Roxy mozi transzparensei 
Garbo filmjét hirdették. 

A véletlenre kell bíznia magát és ez na-
gyon is csekély valószínűséget ad a sikerru. 
Csüggedten, lassan hajtott az utakon és 
emésztő vágyat érzett Betty után. Még 
most is! Pedig miatta valószínűleg el kell 
hagynia majd a rendőrséget, a gyilkos 
öreg gengszter lányának férje nem lehet 
rendőrtiszt! Mégse tudott elszakadni tőle 
a szívében. Betty ártatlan, nem is sejtheti 
a körötte forgó szörnyűségeket. 

A sarkon éppen befordult, amikor észre-
vette a vak ujságárust. A strandon kitere-
getve lógtak az újságok, a címlapon óriás 
betűk hirdették a Hilling-banda legújabb, 
halálos összecsapását a rendőrséggel. És 
Ted megpillantotta Purwey nevét is az 
0 címekben! 

Nem bír megválni a fekete betűktől ott, 
amelyek az ő szégyenét hirdetik. Leszállt 
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pályázatokat beküldőknek. 

Betű- és képrejtvények 

A fearfyâbôt 
• * i t lOSOlO 

a kocsijából és válogatni kezdett az ú j sá -
gok között. A vak árus megismerte a hang-
járól, — nem sok vevője volt errefelé ál-
landóan ezen a szegény környéken. 

Ted Burton most qpodálkozva bámult egy 
kisformájú, alig pároldalas lapocskára. Is-
merte. a Koldusok Újságja volt. Az lepte 
meg, hogy most ez a lapocska is a címlap-

ján hozza a Hilling-geng dolgait. Megvette 
az újságot és visszaült a kocsijába, néze-
getve az érdekesnek ígérkező cikket. 

Alig futott át pár sort, átlapozott az Ap-
róhirdetés rovathoz. Eleinte unatkozva néz-
te azokat, majd felkiáltott. Megvan t 

Mit vett észre? 

Főttül parkokba gyönyörű virá-
gokat szállítok. Jelige »Jázmin«. 
^ H 10« . 

BAJOS »szőke táncosnő elegáns úr 
tisztességes Ismeretségét keresi. 
»Xyxy«. H 101ï 

REMEK édességek receptjét ol-
csón közlöm. »Törökméz« jeligére. 

H 1017. 

HAZASSAGOKAT csak legelőke-
lőbb körökben közvetít báróné. Le-
veleket »Romantika« jeligére kér. 

H 1011. 

MODERN tizenhatszobás villa el-
adó. Jelige: »Tóparti«, B 1018. 

REPRESENT ALÓKÍ1PES urat ke-
resiink, ki franciául beszél, »F6 
nök«. H 1018. 

; SZERÉNY úrilány társalkodónői, 
j titkárnői állást keres úrhölgy mel-
: lett. Jeligéje: »Ragaszkodó«. 

H 1018. 
INAS, előkelő úriházaknál szol 
gált, állást keres. »Bejárónak«, 

H 1014. 
DÚSGAZDAG asszony báró vagy 
gróf Ismeretségét keresi házasság 

j céljából. Csak teljes cimü levele-
ket: »Rang ós mód« jeligére kér. 

H 1016. 

1000 pengős rejtvénypályázat 
Karácsonyi számunkban izgalmas detektívregényt kezdtünk RDR címmel. En-

nek minden folytatásában egy-egy rejtvény van«, 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, meTt 

51 nyereményt osztunk ki a 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 ifaüldendő be. 
Minden pályázónak egyenlő esélye van az 500 pengős első díjra. Az összes jutal-

makat közjegyző jelenlétében, érdekes és befolyásoHhajtatliaui módom ítéljük oda a helyes 



L E G N A G Y O B B VÁROSA 
öt rejtvényből álló sorozatot közlünk. Minidegyikbői keressük ki a világrészt s a 

legnagyobb városát. Ezek küldendők be! 

VÍZSZINTES: 
10. Világrész 
U. Arany — spanyolul 
14. Zsinatjáról hires déltiroli olasz 

•áros 
15. Dugó 
17. Laza kőzet 
18. Néposalád 
19. Igavonó állat 
20. Napszak 
21. Törzs 
22. Felső ruha 
23. Módhatározól lgenóvképzfi 
25. Igekötő 
27. Ellenszegülő 
29. Vissza: csatát utánzó játék 
33. Régi házban van aféle 
3«. Olyan 
35. Vissza: Sekszpir-hős 
36. Azonos egyedek egymásutánjai 
37. Konyhafelszerelósi tárgy 

LEGNAGYOBB VAROSA I. 
38. Japán kikötőváros 
40. Tettleg bántalmaz 
41. Japán város 
42. »A láthatatlan ember« nőalakja 
43. ízesítve 
44. Időszak 
45. Jövendőmondó 

FÜGGŐLEGES : 
1. Lyukasztószerszám 
2. Vissza: ügyel 
3. Tiltó szó 
4. Jelt ad 
5. Ütőkártya 
6. Arra a helyre érkezik 
7- Ruthenium vegyjele 
8. Vissza: a hegyi patak hangja 

olyan 
9. Délarab törzs 

10. Vissza: puskát a vadász 
12. Mexikóban honos növény 
13. Számosan 

15. Ezüst, ólom 
16. Járat 
17. Vallásrövidítés 
18. Vissza: összevont német elöl-

járó 
20. Sötétbőrű beludzsisztáni nép 
23. Daruíélék rendjébe tartozó 

legnagyobb hazai madarak 
24. Tépés 
26. Kóta mássalhangzói 
27. Kiiramodik 
28. Ilyen gyümölcs a szőlő 
29. Folytonossági hiányban 

szenvedő 
30. Teljes abc része 
31. Időmérő 
32. Vissza: Nyugat-Szibéria 

főfolyója 
35. Kutyafajta prémállat 
36. Gobi 
39. Felvigyázó 

40. Indulatszó 

SZARADALOM. A számozási rendszer utánzása tilos! Copyright by Ori Budapest. 
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LEGNAGYOBB VAROSA III. 

VIZSEINTEgt 
13. Világrész 
14. Kína, Japán, Sziám 
15. Európai közíártaság; 
1G. Mars 
17. Mint — németül 
18. Többes rag 
19. Sil TOUS plait rövidítése 
21. Lanthan vegyjele 
22. Hónap rövidítése 
23. Jog fenntart ás 
24. Kóta mássalhangzói 
25. Hasadék 
28. Becsület — német összetételek-

ben 
27. Közhasznú ásvány 
28. Vissza: felekezet 
29. Abc része 
30. Indulatszó 
32. Azonos betűk 
33. Gallium vegyjele 
34. Szendergő — költöieeen 

35. Orosz város 10, 
38. Bosszúsan 11, 
37. Áldozati asztalok 13. 
38. Pokol réue 15, 
40. Parafáltatni 18. 
41. Só — latinul 18, 
42. Két y van benne 20, 
43. Áthelyező 22, 
44. Balaton is az 25, 
45. Eredet 28, 
48. Diszit 27, 

FÜGGŐLEGES: JJ 
1. Idöhatározó szó 31* 
2. Szokás — latinul' 32, 
3. Légy — latinul 33, 
4. Vissza: vagyi« 34, 
5. Ilyen választójogot kívánnak 38. 
8. Ritka — németül (fon.) 37. 
7. Bálvány 3 8 t 
8. Vissza: nem tagad 39. 
9. Szamárhang. utánzás 41. 

Mutatá névmás 
Űrmérték 
Növéoysemwftée 
Formájú 
Tisztítók 
Az Öregember keze ilyen 
A hót görög bölcs egyike 
Kötőszó 
A legkisebb társadalmi egység 
Bihar királya volt 
Az angol fajú disznók Ilyenek 
Az »Obsitos« szerzője 
Ezüst vegyjele 
Határozatlan névmás 
A Tisza is az 
Nők lakosztálya — törökül 
Kú'szerü üregek 
Halfaj 
Gally — németül 
Vissza: személyes névmás 
Fut ikerszótársa 
Vissza: vércsatorna 



LEGNAGYOBB VAROSA III. 

so. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
17. 

18. 
19. 
30. 
23. 
25. 

26. 
28. 
31. 
32. 
93. 

35. 
36. 
37. 

VI88ZINTB8: 
Világrész 
Vonatkozó névmás 
A harag la as 
Viasza: oerium vegyjele 
Szám 
Holtkópző 
Iget« magánhangzó változása 
— németül 
Megállás nélkül 
Helyet foglal 
Esd mássalhangzói 
Elragadó szépség 
Vissza: végtag 
Megoldandó feladat — németül 
Hindu király 
Keitös mássalhangzó 
Gitrom része 
Tengeri út Auaftrália éa UJ-
Ouinea között 
Világrész 
Műveltető Igeképző 

lemsaf oi Os régi nemi 
végén 

családnevek 

38. Dunántúli város 11. 
38. Jegyet 
40. Vissza: lgo 13. 
41. Vissza: holtképst 18. 
41. Forma 17. 
43> A világ legnagyobb városa 18. 
44. Fegyveres erő — spanyolul 19. 
45. Fövegek 21. 
48. A cipészet 

FÜGGŐLEGES: g . 
1. Nem ellenkezés 24. 
2. Vissza: német személyes 28. 

névmás 27. 
3. Ruthenium vegyjele 29. 
4. Vissza: nem költött 30. 
5. Pennsylvania hivatalos rövldí- 32. 

tése 33. 
8. Melléknévképző 34. 
7. Letelepszik 38. 
8. Vissza: ógermán nép 38. 
9. Vissza: személyes névmás 39. 

10, Hn — olaszul 41. 

Az ausztráliai államszövetség 
új fővárosa 
Azonos betfik 
Legendás breton város 
Étrend rövidítése 
Kereskedik 
Kötőszó 
Nagyközség Komárom megye 

geezteal járásában. Innen ter-
jedt el a kocsi 
Szókimondó 
Áldozati asztal 
Váj 
Vissza: van ilyen só is 
Magyar nemzetközi Jogász 
Vissza: ölelő 
Japán aprópénz 
Vízi sportot űzök 
Vissza: abe része 
Leplez 
Talpkő 
Vissza: minket — németül 
Vonatkozó névmás 
600 — római számmal 



LEGNAGYOBB VAROSA IV. 

VÍZSZINTES: 
11. Világrész 
12. Gyermeket « szülő 
13. Pénzügyi kedvezmény I 
Ifi. Vissza: batárt Jelző rag 
17. Délfranoia város a Rhône 

torkolatsikságán 
19. Nyeglén 
21. Van ilyen hal is 
2 2 . Német elöljáró szó 
24. Lóköröm 
25. Ügy, ahogy 
27. Vissza: hangnem 
33. Azonos betfik 
34. Brazillá fővárosa 
35. Világréez 
39. Ház 
43. Halkan elénekel 
44. Ehelyütt 
45. Számos ókori emlékéről híres 

város . 

49. Zúdít 
47. Szeretek — latinul 
48. Boltablak 

FÜGGŐLEGES: 
1. Juttatni 
2. Vissza: angol elöljáró szó 
3. Női név 
4. Vissza: fiúnév 
5. Kicsinyítő képző 
6. Női név 
7. Tagadó azé 
8. Férfinév 
9. Vájt 

10. Betű fon. 
12. írországi pálinka 
14. Kérdőnévmás 
15. Mixtumok 
16. Gyülemllk 
17. Olgna 

18. 

20, 
23. 
2«. 
25-
27. 
28, 
89. 
30. 
31. 
32. 
33. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
44. 

Az első európai, aki a Panama 
csatornán át a Csendes óceán-
hoz jntett 
Azonos betűk 
Vissza: ©tira — németül 
Este a lámpák 
Abc része 
Elpusztít 
Kötőszó 
Itt — németül 
Vissza: zsiradék 
Híres gót dinasztia 
ű — németül 
Valláarövldltée 
Mozog 
Lantban vegyjele 
Svájci kanton 
fipitészetl stilus 
Ehelyütt 
Tó — ragok előtt 
Mutató névmás 
NA.rium vegyjele 
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S A K K 
(Bohra Ferenc, Pestszenterzsébet) 

K Ö R O S Z T Á S 

Matt 2 lépésben. 
Eery vonalat húzzunk úgy, hogy 4 egybe-

vágó (teljesen egyforma) részt kapjunk. 

MEGFEJTÉSÜK 
az 1937. 1, számból : 

Ráér egy órára? (139): 
S Z A B O L C S IFALU 
Z O L I A SEB BE 
A LU AN J AH TALK 
ILA NOLO RÜKH 

T I G R I S LS J E S 
AKE E 0 ISA 
F O S S Z I L I S E K J 
E N Z I M E K AMŐBA 
B T E L H U Z A T 
NÖ Z A K L A T SOH 
£ DOBÉ T BÉB I 
SUDRAKA Ü GAJ 
Z Y G O M Y C E T A BA 

Pénz beszól (142): 
NEMÍRDEM B E K E C S 

LEL I K L E O F A S Z 
ENTEB I L Y B ITO 

ZMDEN BAL N IKOL 
IET R U G Ó Z A T B I 

D L K A C A G F MOT 
ÉV H A J S Z M IKOB 
K I N E M T Ü D J A H A S Z N 

L I N E A A E G I S ÓA 
AS N EGGEB S T 
G H E N C S E B S Z I V 
OPOV SAS S A A L E 
SA S MEG T A L L IN 

A S Z A T O S BAMON 
ABZAN T A N Í T A N I 

Operairodalom (140—141): 
A CBEMONA IHEGEDÜ S 
N I LOHENGR IN A B A T 
ÜGYES K IA OE IHB 
R A Z K O D IK HAMLET A 
NN TL KOC K OL I V 
BY BYK SALOME A I 
EB AOBTA V I L L A N T A 
B A S R ÖTHÉT 0 EAT 
G R A L S E R L E G K A I D A 
IOB Z P A R S I F A L N 

M A C A R É S A Z A C S E I A 
ESK G K Z OZ ZAB 8 
SZ IVAB F 0 ID ÜZ 
T I R E COS I F A N T U T T K 
EGAL R I G O L E T T O V 
B F L GÉP ANC Y SZ I 
DBY OCH BOE A B C É L 
A INAD EBO SA OA L 
LDÖ V UO U T Á S Z MA 
N JAN C S I TE E S S A I 
OBEBON 0 DNA IBB 
KA AF BANKBAN TO 
OG B K E Z I ME SAB 
KABEN INAANNA M I B 

T E L L V ILMOS L A K M Í 
PEEL A T E B F E L L E L 
ILLANGOK I S A S SZONY 
Fejtorna: Arra Írtam 

?apir helyett. 
A kereszt és a félhold : 
Megfejtése jövő héten. 

Á l l a n d ó h e h j u t a l m a k 
(Postán küldjük el.) 

DREHER MAUL luxuskeverék, díszdoboz: 
RADÓ (ANNA, Bp., Podnmniczky-u. 85. EL 
1 lit. GSCHWINDT-féle AQUA VITAE: 
B. DONATH ERZSÉBET, Bp., 8a;létrom-u. 8/b. 
HUNGARIA (ezelőtt Püspöki Uradalmi) 

borpince 1—1 palack Debrői hárslevelű, 
Nemes kadar és Galagonyás! bor: 

KAMPF ÖDÖNNÉ, Bp.. Andrássy-út 50. II. 38. 
TURNLIGHT PALABA komplett zseb-

lámpa (Pála és tsa, Váci-út 66): 
DOBOS RUDOLF. Gyulaj. 
1 pár GFB arany virág harisnya: 
BLOCH MARGIT, Bp., Vilmos csásaár út 68. III. 
Egy nagy doboz világhírű NIVEA créme: 
BIEDERMANN OLGA. KlsivArda, Petőfiéi. 7. 
Egy nagy doboz VALERY pouder: 
FELDMANN MATYASNÉ, Jánoslitea. Postafiók 

14. 

dr. Noseda OSMO púder: 
BOREAS ANDRASNÉ, Dávod. 
GE-VI la azsúros selyemharisnya: 
FALUS JENÖNÉ, Bp.. István-út 33. 
10 GLADIATOR Super Fine penge: 
SZÉKELY TIVADAR, Bp., István-út 40. földsz. 3. 
VELLESZ illatszertár (Vilmos császár-út 

47.) Marvel-Chipre, Tuft-pjúder: 
ZOLLNER JUDIT, JánoshAiza. 
BOON's kakaókülönlegesség, V. kg: 
OLSTERREICHER FANNI. Bp., Haller-u. lő. 

I. 4. 
2 DIANA sósborszeszszappan és fogkrém: 
ÖZV. NEMCSIK ENDRÉNÉ, Ókécske. 
2 nagv doboz SULFAMYL kénpúder: 
LEDERER ERZSÉBET, Bp., C&áky-u. 20/b. IV. 
Dr, Noseda COLOSSAL szappan: 
DR. NEMÉNYI HONFI. Gyoma. 
RADIUS filmszínházba 2—2 mozijegy: 
WEILL ERNŐ, Bp., Erzsébet-&örút 18. I. 7. 
KELLNER GYÖRGY, Bp.. Vönösmarty-u. «2. II. 

KÖNYVEKET NYERTEK: 
(VIDÉK és KÜLFÖLD) 

DR. GARÁN JÁNOS. Románia. 
VITÉZ BALAZSNÉ. Wien. 
SCHOLZ RUDOLF, Csehszlovákia. 
DIMOVIC8 VERA, Jugoszlávia. 
MICHNIK JÓZSEFNÉ, Csehszlovákia. 
REGÉCZY JULIA. Románia. 

REJTVÉNYÜZENET 
Molnár Jeuőné: Asszonyom elkeseredettem rekla-

málja, ihogy már tízszer (küldött be helyes meg-
fejtéit é» nem nyer. De a elmét mo«* is, minit 
eddig- tutjwiig, elfelejti megírniI 

R. I. Deta: Természetesen külföldlek is pályáz-
hatnak az R. D. R. pályázatra. A Színházt Élet 
minden versenyén mindenki rés»tvehet. iehát nem 
tudonni, hogy miből gondolta ön, hogy ebből a 
pályázatból a külföldiek ki vannak zárval! 

Az állandó heti Jutalmakra pályázók beküldési 
batárideje a Színházi Életnek az illető helyre 
érkezésétől számított 10 sap. 

A postán beküldött levelekre vagy levelezőlapokra 
ráírandó: » FEJTORNA«. — Megfejtések a Színházi 
Élet Boit (Erzsébet-kötrút 7.) levélszekrényébe is 
bedobhatók. 
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LEGNAGYOBB VAROSA V. 
TÍZSZINTES: 

11. Világrész egyik része, melyet 
azonban külön világrésznek is 
tekintenek 

13. Kanada egyik közepes tarto-
mánya 

14. Lenti 
15. Rangelső 
17. Megszólítás 
18. Van ilyen súly is 
20. örök város 
2L Indulatszó 
22. Vissza: soproni nagyközség 
23. Kenoézés 
24. Abc része 
28. Európa és Ázsia határhegy-

sége 
29. Vissza: járom 
30. Igal mássalhangzói 
31. Gyakori magyar családnév 
33. Családi 
35. önfejű 
36. Oroszlán, tigris, elefánt 
37. Süt 
38. Göngysúly 
42. Hangnem 
43. Műveltető igeképző 
44. Déli pihenőt tart 
45. Pont fordítva 
47. Argentína szép fővárosa 
48. Lima mássalhangzói 
49. Vissza: római rézpénz 
50. Berber városszövetség, lakói a 

mzabitok 

FÜGGŐLEGES: 
Énekel 

2. Személyes névmás 
3. Lithium vegyjele 
4. Ütőkártya 
5. Mogorva 
8. Kutya 
7. Nyelvtani fogalom 
8. Dísznövény 
9. Moszat 

j j B H a H H H a p H i i g r frrrrrrrcrrx 

10. A Tana 
11. Ilyen folyadék a sósav 
12. Csillagászati fogalom 
14. Vissza: Győr közepe 
16. A búzaszem is az 
17. Vissza: igen — németül 
18. Gyógyital 
19. A dohányos 
22. Vissza: római rézpénz 
24. Vissza: Duna—Száva—Adria-

vasút 
25. Vissza: teljes abc része 
26. Fenéken 
27. Párosan 

28- Kötőszó 
29. Tölgyfa magánhangzói 
31. Sajátság 
32. Fölvigyázó 
33. Kerülő 
34. Ágyból távozik 
36. Díjszabás 
39. Az ezüst 
40. Bekövetkezik 
41. Vissza: germanium vegyj»» 
42. Kutya 
43. Kérdöszó 
44. Vissza: abc része 
46. Szibériai folyó 

SZÍNHÁZI ELET színházi, film, irodalmi és művészeti szaklap, megjelenik minden héten. Kiadótulajdo-
nos: Színházi Elet r. t. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Erzsébet-kőrút 7. Tel.: »1—419—50. Szín-
házi Élet Bolt, Erzsébet-kőrút 7. T. : 1—362—84, *1—419—50. Postatakarékpénztári csekkszámla; 41.856. 
Felelős szerkesztő és kiadó: I N C Z E S Á N D O R Szerkesztő: L U K Á C S G Y U L A 
Kéziratokat, képeket, stb. nem őrzünk meg s nem adunk vissza még akkor sem, ha arra bennünket 

külön felkérnek vagy vlsszportót küldenek. Nem vállalunk értük semmiféle felelősséget. 
HIRDETÉSEK milllmétersora a színdarabban 80 f., más elhelyezésben 1P, páratlan oldalon 1.20 P (Auslands-

tarif P 1.20 pro mm-Zeile). 
FÖBIZOMÁNYOSOK : Administration und Redaktion für Oesterreich: Paul Pereszlényi (Verantwortlicher 
Redakteur), Wien, II. Sterneckplatz 11. Telephon: R. 46—580. — Románia: Dances, Oradea-Nagyvárad. 
— Csehszlovákia: Novitas, Poz s on y-Bratislava. — Jugoszlávia: Avala, Beográd. — Milano: Franco di 

Conno. — Newyork: Mr. Ernest Fôthy Fischerl. West 47-th Street (Room 1101). NewyoTk-City. 
(MINDEN KIFIZETÉS ÉS ELŐFIZETÉS BIZOMÁNYOSAINKHOZ KÜLDENDŐ!) 

EGYES SZÁM ÁRA; Magyarorsz&g: 60 fillér. — Ausztria: 0.90 schilling. — Jugoszlávia: 10 dinár. 
— Csehszlovákia: fi ŐK. — Románia: 20 leu. — Olaszország: 4 lira. — Anglia: 1 shilling. — Német-

ország: 70 pfennig. — Amerika: 25 cent. 
% ÉVI ELŐFIZETÉS: Magyarország: 6.50 pengő (félév: 12.50 pengő). — Ausztria: 7.5 schilling. — 
Jugoszlávia: 120 dinár. — Csehszlovákia: 60 íK. — Románia: 250 leu. — Olaszország: 45 Íjra. — Anglia: 

10 shilling. — Németország: 8.— aranymárka — Amerika: 2.50 dollár. 

ATHENAEUM NYOMDA RT., BUDAPEST. Felelős zető: KÁRPÁTI ANTAL 






