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Lloyd nyári társasutazások ; 
Az északi sarkvidékre, 

a Spitzbergákra és Norvégiába 
Július-augusztus hónapokban. Árak 4 1 » P-től. 

A Keleti tengerre és Norvégiába 
Július hónapban. Árak S1B P-t«l. 

Skóciába és Norvéglába 
Július hónapban. Árak 3 3 8 P-től. 

Nyári Földközi tengeri utak 
Genuától Velencéig 

Augusztus—«zept hónapokban Árak 4 3 0 P-től. 
I V a l u f r l » n » H « n é g « k n l n e » « n « k I ] 

Kérjen részletes téjékoztatót a 

Norddeutscher Lloyd. Bremen 
magyarországi irodáitól : 

VIII., Baross-tér 9. 
Telefon: 13-34-12. 

13-23-55. 

V., Vörösmarty-tér 1. 
T e l e f o n : 18-23-90. 

18-30-59. 

Ujabb utazáai kedvezmények Ausztriában. A 
magyar közönség szempontjából az idei ked-
vezmények sokkal elönyösebbek a tavalyiak-
nál, mert az idén egyöntetűen 80%-os vissza-
utazási kedvezmény lett megállapítva, tehát a 
nyárt főidényben, júliusban és augusztusban Is 
80% kedvezményt lehet a visszautazásnál él-
vezni. Elöirás «»érint hét napot, azaz pontosan 
hat éjszakát kell Ausztria területén eltölteni. 
A kedvezmények részletes prospektusa április 
közepén jelent meg. 

R A B P e n s I o n I r e n a 
Elaílrendll családi ház, közvetlen a tengerpar-
ton. Minden komfort. Azonos vezetés: Pension 
Irena: Zagreb, Jurlsiceva 8. Tulajdonos: Alsó-

donrtioru Hirschler Ernő. 

Bad-Nauheim: az ivócsarnok 
(Foto Llmperti 

B a d - N a u h e i m 
(Németország) 

a szív- és vérkerinaési zavarok, 
idegmegbetegedések, légcsőhurut, 

reuma vi lágfürdő|e. 
Természetes meleg, szénsavdús 

konyhasóforrások. 
Ideális üdülőhely lábadozók és 

egészségesek számára is. 
Változatos társadalmi és művé-
szeti események, golf, céllövészet, 

tenisz, stb. 
Felvilágosítás s 

Kurverwaltung Bad - Nauheim, 
vagy a Reichsbahnzentrale (RDV) 
~ agyarországi vezérképviselete, 

dapest, V. ker., Nádor-utca 18. 
mai 
Bu 

napig érvényes 
jegy váltásnál 

2 5 % kedvezmény 

magyarországi, bei-
vonalainkon egysé-
ges díjszabást 

III. osztály .. P 5 . -
II. osztály P 7 . 5 0 
I, osztály P IO.— 

Kérje a 230. sz. díjtalan 
részletes ismertetést és 
pontos menetrendet ét-
kező és hálókocsi szol-

gálatainkról 

Idtt és költséget takarít meg 
Nemzetközi Vasúti Hálókocsi Társaság 
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E g y ô - n e t e s 

Hunyadi János 
f o r i Ó M Ó i v ó k ú r a 

zünteti panaszait. Nem okoz görcsöt, fájdalmat, 
eséget. Kitűnően fogja magát érezni és jó étvágy-
fog falatozni anélkül, hogy a hízástól félnie kel-
Részletes ismertetőt kívánságra díjtalanul küld 

tulajdonos: SAXLEHNER ANPRAS, Buda-
pest. VI., Andrássy-ú t " 
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XXVII. évfolyam Bndapest, 1937 április 25-től május l-ig 18. száin 

SZÍNHÁZI ÉLET 
SZÍNHÁZI , FILM, IRODALMI É S M Ű V É S Z E T I S Z A K L A P 

S 7 . F D K F S 7 T 1 . I N C Z E SÁNDOR 

HAJMASST ILONA 
Városi Színház: »Josephine császárnő« 



í r t a : 

A kedves leány, alti a bor-
bélynál az urak mellső körmeit 
ápolja, búcsúra barátságosan 
megkérdi : 

— Aromasszázst nem paran-
csol? 

— Miért? — kérdem ijedten. 
— Csak. — Es ártatlanul mo-

solyog- — Szokás, mostanában. 
-x Urak is? 

Főként az urak, kérem. 
Leültem. Az ember minden 

nap tanul. 
— Miféle urak? 
— A legjobb uraik. Van (köz-

tük minisztériumi is. Meg a 
sportolók. Nincs abban semmi, 
kérem. Az urak kvarcolnak és 
arcmascszázst használnak, mert 
haladni kell a korral. A masz-
százs — mondja szakszerűen — 
huszonöt percig tart, kitisztítja 
a pórusokat, edzi az arcbőrt. 
Ezenfelül nagyon kellemes. 
Olcsó is, két pengő. 

— Hát az elég olosó — mond-
tam megtörten. 

Aztán még ezt mondtam: 
— Nézze, kedves. Szabad egy 

kis tüzet? Köszönöm. Hálás 
vagyok a hírért. Spengler egy 
német szövegíró, megjósolta 
ezt. Az urak élnek az arcmasz-
százzsal s most már, hogy tu-
dok e tünetről, nem is lep meg 
különösebben. Nem újság, 
megesett már a történelemben. 
Mikor Róma már nagyon meg-
érett, az urak reggel, fürdő 
után, föníciai és nuibiai 
masszőrökkel dögönyöztettélk 
petyhüdt és finom testüket. 
Akkor is volt már aromasz-

százs, manikür, volt hullámvo-
nal a hajzaton, volt olyan ki-
cupkált szemöldök, volt az, 
hogy reggel a rabszolgák pa-
rázsló dióhéjjal pörkölték le a 
finomabb urak testéről a fö-
lösleges pihéket. Egyiptomban 
volt arofesték, színes kéz- és 
lábkörmök, minden színiben, 
urak számára is. Minden, volt 
már ezen a világon. Ügy lát-
szik, egy-egy nagy kultúra 
végén csodálatos azonossággal 
ismétlődnek a tünetek, öt-hat-
ezer éven átütnek ugyanazok 
a tünetek. Ur városában is volt 
már arcmassaázs. Krisztus 
előtt ötezer esztendővel. Thébá-
ban egy előkelő úr reggeli ci-
comája három órán át tartott. 
Rómában, Vespasianus idejé-
ben, úgy festették magukat a 
jómódú előkelőek, mint a szí-
nésznők. Miért? A kultúra vége 
mindig pánikot jelent. Az em-
berek úgy érzik, lekésnek vala-
miről. Egyszerre válogatott jel-
mezekbe öltöznek. Az élet ün-
nepélyes lesz, kissé színpadias, 
A kornak, valamilyen bonyo-
lult küzdelemnek, egy korszak 
hősies erőfeszítésének vége s 
nagy divatja lesz mindennek, 
ami tömeg és cirkusz. A töme-
gek — egyszerre nézők és sze-
replőik — állandó, ünnepies iz-
galomban élnek, mely feledteti 
gyomruk korgását s azt a má-
sik korgást is, a lélek aggá-
lyos morajait. Lehet, hogy 
ilyen korszakban élünk most 
is. Sok jel mutat erre. Több 
szövegíró céloz e tünetekre, 



világsikerű kuplékban is. Most 
könnyű lenne zordul hörögni, 
hagy milyen elpuhult ez a kor. 
Azt mondja, főként az urak?-.. 
Először is, ne általánosítsunk. 
Még nem tartunk ott, hogy a 
tiszavidéki kubikosok, vagy a 
dunántúli aratók arcmasszázs-
ra járjanalk, szegények Egy 
nagy civilizáció kitermel ura-
kat, akik fölös cicamával és 
módszerekkel ápolják a külle-
met. Mindenesetre tünet, har-
sány tünet, hogy már az urak 
is. De ne következtessünk és 
ne általánosítsunk. Apám pél-
dául finom ember volt, ápolt és 
urbánus, de soha nem élt az 
aromasszázzsal. Kisisé meg is 
lepődött volna, ha felajánlják 
neki e testápolási válfajt a (bor-
bélynál. Igaz, apám még sza-
kállt viselt, mint, Nyugaton az 
urak. Természetesen nagyapám 
sem masszíraztatta arcbőrét. 
Szolidáris vagyok velük s éle-
tem hátralevő szakát már csak 
így akarom leélni, ilyen tömött 
pórusokkal, durva és cserzett 
bőrrel, melyet megedzettek az 
élet és az irodalom viharai-
Nem, köszönöm, nem óhajtok 
arcmasszázst — mondtam hatá-
rozottan. 

— Más oka is van — mondta 
a kedves leány; s mosolygott. 

— Más, — mondta — s kü-
lönben is, Spengler nem volt 
szövegíró, hanem történész és 
filozófus. Müvét tavaly olvas-
tam, Révfülöpön, mert foglal-
koztunk vele az egyetemen, a 
bölcsészeti szemináriumban. 
Csak úgy mondom . . . Egyszó-
val, talán más oka is van, hogy 
a férfiak most aromasszázzsal 
élnek, — más oka, mint Ur vá-
rosában és Thébában. Eljön-
nek, csukott szemekkel leülnek 
a karosszékbe, s némán tűrik, 
hogy finom és gyöngéd ujjak 
két pengőért huszonöt percen 

át simogassák arcukat Néha 
szomorúak az urak, arcmasz-
százs (közben- Nem tudnak 
semmiféle cirkuszról és pánik-
ról. Inkább csak szomorúak és 
csendesek-

— Gondolj aï — kérdeztem bi-
zonytalanul. 

— Tudom — mondta moso-
lyogva, csendesen és okosan. 

— Hát az lehet — mondtam 
és sóhajtottam. — Lehet, hogy 
az uraknak manapság nemcsak 
tiszta pórusokra, hanem gyön-
gédségre is szükségük van. A 
világ zord. S én magam, csen-
des életemben, néha két pen-
gőnél jelentékenyen magasabb 
összeget fizettem azért, hogy 
megsimogassa valaki arcomat. 
Erre még nem is gondoltam. 

— Ez is van — mondta ma-
kacsul. 

— Lehet — mondtam rossz-
kedvűen. — Búcsúzzunk el, 
kedves, e hanyatló korban, 
mely tele van rejtélyekkel. Bú-
csúzzunk el, ahogy Rómában 
búcsúzhattak egymástól az em-
berek, mikor már minden nap, 
a hétköznap is ünnep volt, cir-
kusszal, pánikkal és fokozott 
gyöngédség-vággyal. Marad-
junk fegyelmezettek, e puhuló 
korban, amennyire lehet. S él-
jünk, ha muszáj, gyöngédség 
nélkül. Inkább, mint e filléres 
gyöngédség, a kétpengős arc-
masszázs zsongításában. A szo-
morúságot pedig intézzük el, 
mint a régiek, akik ilyenkor 
verset írtak, vagy utaztak, 
vagy bevettek valamit, ami 
elősegíti az anyagcserét. Ró-
mában végül már csak a köl-
tők és a katonák ápolták a 
férfias erényeket, — a test és 
a szellem hivatásos bajvívói. 
Semmiesetre se menjünk a bor-
bélyhoz szomorúságunkkal. Is-
ten áldja, kedves — s kezet-
fogtunk. 
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Valljuk be, hogy Ginger Rogers 
és Fred Astaire legújabb produk-
ciója enyhe csalódást jelentett a 
közönség nagyobb része számára. 
Isten őrizz, hogy gyengének nevez-
zük az előadást. Ha a híres és név-
szerű táncospárnak »Swing Time« 
— mely magyarul, (minden ok nél-
kül) »Egymásnak születtünk« cí-
met kapta, — első filmje lett volna, 
egészen bizonyos, hogy szenzáció-
ként hat. Az igazság, hogy Ginger 
és Fred előző filmjeikben nagyon 
elkényeztettek bennünket. A Con-
tinental, Roberta, Top-Hat, olyan 

nagyszerű zeneszámokkal és ra-
gyogó revükkel kedveskedtek a kö-
zönségnek, hogy az ember észre 
se vette a mesét, mely mellesleg 
ügyes és tehetséges volt. Az »Egy-
másnak születtünk« meséje kicsit 
vérszegényecske. Fred Astaire vi-
déki városban, beleszeret egy oda-
valósi fiatal lányba. A lány papája 
kijelenti, hogy a házassághoz csak 
azzal a feltétellel adja beleegyezé-
sét, ha Fred huszonötezer dollárt 
keres, Fred tehát feljön Newyork-
ba szerencsét próbálni. Megismer-
kedik Gingerrel, belebolondul, 
óriási karriert csinálhatna, mint 
táncos, de fél megkeresni a hu-
szonötezret, mert akkor el kell 
vennie a vidéki lányt. Szükségte-
len mondanunk, hogy közben a 
menyasszony is új vőlegényt talált 
és sok hűhó után befut a kötelező 
happy-end. Baj, hogy zeneszám 
mindössze négy van, a négyből 
kettő jelentéktelen, a másik kettőt 
pedig már több, mint féléve foly-
ton folyvást, szünet nélkül nyúz-
za minden fővárosi, vidéki, hazai 
és külföldi zenekar. A fiatalok tán-
ca nem változott, ugyanolyan ki-
tűnő, mint rendesen, csak éppen 
semmi újat nem találták ki, Egyet-
len revűszám tetszett, amikor Fred 
feketére mázolt arccal steppel, 
mögötte a falon óriási árnyképe 
három példányban. A melléksze-
replők között volt egy kis öreg úr, 
— Fred barátja, — aki aranyos, de 
még aranyosabb lenne, ha kicsit 

. , , a fiatalok tánca -nem változott 



kevesebbet tengene túl. 
Továbbá volt három 
hamiskártyás, akiket 
sajnos, csak keveset 
láttunk és akik elraga-
dóak, a szó legszoro-
sabb értelmében, mert 
ami pénzdarab közelük-
be jön, azt pillanatok 
alatt elragadják. Az 
egész film kettes osz-
tályzatot érdemel, de 
még mindig jobb az át-
lagnál. 

Aki barátja a hideg-
lelésnek, nézze meg a 
Dzsungel királynőjét. 
Garantáljuk, hogy éj-
jel sikítva fog felébredni. A 
film nemcsak izgalmas, de 
a föszereplönő Dorothy La-
mour nem hiába viseli a 
Szerelem vezetéknevet. A körülöt-
tünk ülö férfiak felhördültek Do-
rothy láttára, mint a filmben fő-
szereplő királytigris, míg a hozzá-
juk tartozó hölgyek, szapora: »nem 
is olyan csinosa-okkal igyekeztek 
a kedélyeket csillapítani. De bi-
zony olyan csinos, hölgyeim és tes-
sék esti imájukban hálát adni a 
Mindenhatónak, aki bölcs belátás-
sal Dorothyt Hollywoodba helyez-
te, amely szerencsére körülbelül 
három heti út Budapesttől, (hogy 
az út költségeiről ne is szóljak). A 
film rögtön azzal kezdődik, hogy 
elefántcsorda megtámadja a benn-
szülöttek (ha nem csalódunk indó-
kínai bennszülöttek) faluját. A la 
kosság menekül, csak a kis Ullah 
és édesapja térnek vissza a romba-

& lány hazaviszi a sebesült Christ barlangjába, ahol csak-
hamar kitör kettőjük közt a szerelem 

dőlt faluba. Itt rögtön újabb izga-
lom következik. Apát megtámadja 
egy dühös anyatigris, méllyel köl-
csönösen megölik egymást. Ullah 
egyedül marad, az anyátlan kis 
tigriskölyökkel. Eltelik tizenöt 
esztendő. Az egész környék benn-
szülötteit rettegésben tartja a 
dzsungel réme, az úgyneve-
zett nevetőtigris, amely, ahol meg-
jelenik, emberi hangon kacag. Egy 
angol vadászexpedíció fiatal tagja, 
Chris nevű, jókiállású fiatalember 
elhagyja társait és menyasszonyát, 
hogy pár napos vadászat kereté-
ben megkeresse és leterítse a hír-
hedt dúvadat. Kisérői, a rémült 
bennszülöttek, a tigris első ordí-
tására elmenekülnek. Chris foly-
tatja útját. A tigris váratlanul 
megtámadja és már már végez ve-
le. Amikor . . . Többit úgy-e sejt-
jük. Ullah parancsoló szavára a 
tigrisből bárányka lesz. A lány ha-

9 
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őt fogják el a barátságos bennszü-
löttek, azzal a szándékkal, hogy 
előbb megvakítják, majd elevenen 
elássák. A fehéreket, akik Ullah 
védelmére kelnek, fákhoz kötözik. 
A bennszülöttek vezére közeledik 
a késsel . . . Szerencsére filmvi-
lágban élünk, utolsó pillanatban 
a szelíd orangutang menti meg a 
helyzetet. S. 0. S. kiáltást hallatt, 
mire a dzsungel összes majmai pil-
lanatokon belül ott teremnek és 
szétverik a gyilkosok hadát. Meny-
asszony is magába száll és le-
mond Chrisről, a fiatalok egymá-
séi lesznek. Asó, kapa, orang-
utang választja el őket egymástól. 
Amint látni tetszik, pillanatra se 
fognak unatkozni, ha a Dzsungel 
Királynőjét megtekintik. 

Nekünk is nagyon tetszett. 
Csak azt szeretnénk 
tudni, hogyan lehet 
a vadon mélyén élő 
leányka oly tiszta, 
ápolt és gondosan fé-
sült, mintha Elisabeth 
Arden és Antoine él-
nének oldalán tigris 
és majom álruhában. 
Különben, ha Elisabeth 
Arden áraira és An-
toine új kreációira 
gondolunk, akkor fel-
tevésünk nem is olyan 
egészen jogosulatlan. 

zaviszi a sebesült Christ barlang-
jába, ahol csakhamar kitör kettő-
jük közt a leghevesebb, de egy-
szersmind legfehérebb szerelem. 
Christ köti menyasszonyának 
adott szava, a lány pedig egész 
életét a tigris és egy szelíd orang-
utang társaságában töltötte, női 
Tarzan, aki még beszélni is alig 
tud. Chris meggyógyul és vissza-
tér társai közé, akik már meggyá-
szolták. Ullah azonban majmostól, 
tigrisestől követi szerelmét. Chris 
menyasszonya és Ullah közt azon-
nal kitör a botrány, de még na-
gyobb botrány tör ki a vadászex-
pedíció bennszülöttei közt a neve-
tő tigris láttára. Egyik szörnyűség 
követi a másikat. A tigrist bezár-
ják és elevenen el akarják égetni. 
Tin„u pajtását, mire 

10 



itt a tavast 

Ágai Irén boldog, hogy végre íölvehette az új 
kosztümjét 

jong, zsibong tündöklik a budapesti élet, 
a korzó árván, elhagyottan, ázottan állott 
a sok csapadék közepette. 

Pár nap óta aztán kiderült hogy — 
kiderült! Juszt is itt a tavasz! Egy-
kettőre megváltozott m inden . . . eljött a 

Beöthy Baba virágokat hozott a pesti korzó 
premierjére 

(László folók) 

Muráti Lili1 Valaí^eíSVe^íiacérkodik az első 
tavaszi napsugárral 

virágok ós a virágos ruhák korszaka. És 
megindult a népvándorlás, — eh mit, a 
népvándorlás, a szépvándorlág a pesti 
korzó felé. Az ú j kosztümök, az ú j toa-
lettek, ú j kalapok, keppek, boierók és 
komp'lék (mit nem kell egy öreg újság-
írónak az idők során megtanulni!), ame-
lyeket alig lehetett már visszatartani, 
elindultak a dunaparti korzó íelé. 

í r t a : 
FARKAS IMRE 

• - ^ í é h á n y pontos ember följegyezte. 
Nagypénteken sütött utoljára a nap. 
Azóta csak felhő és eső, köd és eső és 
eső és eső! Már úgy tetszett, hogy soha-
sem derül ki. Az emberek lelkére szinte 
ráfeküdt a bús, őszies hangulat, a fák 
félénk rügybontása alig hogy kezdődött, 
az április virágainak, virágos ágainak 
felvonulása e lmarad t . . . és a korzó, ahol 
leghangosabban, legvidámaibban zúg, za-



A Tavasz ünnepi díszben várta őket 
a pesti korzón. A budai hegyeket hal-
ványzöld selyemdrapériával vonta be, a 
mélyen kék égen bárány felhő-föl vonulást 

^rendezett. Az utcai virágárusok tálcáit 
Jöldíszítette jácinttal, futórózsával, a ré-
ftk korai sárga virágaival, fehér csillag-

éarnű apró virágokkal teli vörösesbarna 
ágbogokkal. És »előállottaí« a Bucli-
waid-székek és hangos kacagás, víg mu-
zsika, össBevillanó szemek, szóval: az 

( Örök Tavasz boldogsága ömlött el a 
! Dunaparton. A pesti Dunaparton, ahol 

Lázár Mária férjének, Klár Andrásnak társa- [", 
ságában tatte staatsvitizjét a pesti tavasznál 

Sordy Bella visszamosolyog a napra 

napig sétált egy angol úr és ami-
kérdezték odahaza tőle, hogyan tet-
neki a. budai oldal panorámája, azt 

felelte: 
— Nem tudom. Nem értem rá, hogy 

átnézzek a másik oldalra . . . annyi szép 
asszony meg szép leány sétált a pesti 

Jsorzón! 

Szombathelyi 
Blanka új kisku-
tyájának bemu-
tatja a pesti ku-
tyák legkedvesebb 
találkozó helyét, a 

korzót 
(László fotók) 



A tavasz engem is, a hűséges pesti 
krónikást, szintén kicsalt a Dunapartra. 
Hogy hivatalosan fejezzem ki magamat: 
inspekciót tartottam. Pompás segítőim 
voltak ebben a virágzó riportban, elő-
ször a Színházi Elet fotóriportere, aíki 
hűségesen alátámasztja a mondanivaló-
mat, másodszor pedig egy elegáns divat-
hölgy, aki megmagyarázta nekem, hogy 
a mi korzónk egyedül áll a világ-on! 
Hogy Párizs sincs előbbre divat dolgá-
ban, hogy mindezt valami hamisítatlan 
pesti »ehick«-kel vegyítjük — ami egye-
dülálló a világon. 

Sennyey Vera próbaszünetben szaladt ki 
a korzóra 

No most számoljunk be egyes rózsa-
bimbóról, azaleáról, orchideáról, szóval: 
egyes szál virágokról ebben a tavaszi 
virágoskertben. It t van az i f jú művész-
gárda színe-java: Agai Irén barna szok-
nyában, barna-sárga pepita kabátban, 
nerz-nyakkemdővel. Lázár Mária sötét-
színű rövidujjú délelőtti ruhában, hosszú 
kesztyűvel, Sennyey Vera vakondkepp-
ben, Percei Zita pedig fekete kosztüm-
ben, piros szalmakailap'ban, két ezüst-
rókával, piros táskával tűnik föl a ta-
vaszi napsütésben. Muráti Lili sötétkék 
tavaszi kabátban, sötétkék bubikalappal, 
Lendvay Lola szürke koszitűmben, fréz 
puli ovo rrel, Bordy Bella háromnegye-

I'erczel Zita a Buchwald-zsöllyén 

A2 idetévedt bárányka: Szepes 
(Foto 



des nagykockáé pepita ka-
bátban, Beöthy Baba ' 
zöld kompiéban, Szombat-1 

helyi Blanka sötétkék ' 
kompiéban, Vágó Märy 
drap kockás kabátban, barna 
szoknyával, sárga blúzban. 
Jegyezzük még föl Szepes 
Lia sötétszürke kosztümjét, lila 
kalapját, Szaplonczoy Eva 
fekete kosztümjét, pety-
tyes blúzát . . . és 

lehetetlen meg nem említeni a két Mar-
gitot, Árpádot és Szathmáryt, akiit 
szürke kosztűmben, ezüstróka körítéssel 
kerültetk fotoriporterünk lencséje elé. 

Kis ízelítő a pesti sugaras tavaszból. 
Egy csokorra való színpompás vkág! 
Megértem azt az angol urat, akinek nem 
volt ideje átnézni a másik oldailTa. 

Szaplonczay Éva már lsbarnult arccal tért 
vissza a korzó Dromlerjérfil 

(Foto László) 



UTAZNI 
Most jöttem, haza Rho-

dos szigetéről és kissé még 
bódult vagyok a napfény-
től, a tengertől, a babé-
roktól és a rózsáktól. Sze-
gény magyar Írónak ilyen 
messzire kell vándorolni, 
az égei tenger kellős köze-
pére, hogy egy kis babér-
hoz és rózsához jusson. 

Most már tudom, mit 
jelent az a régi mondás: 
Hic Rhodus, hic salta ... 
Azt, hogy az ember ho-
gyan ugrik Rákoshegyről 
Rhodos szigetére. 

Én egész életemben 
ilyen ugrásokat csináltam, 
föl és le. jobbra és balra 
és mindig meglepődtem 
azon, hogy ott vagyok, 
ahol vagyok. 

Most is, hazatérve ebbe 
a fanyar és keserű tavasz-
ba, nem találom meg 
előbbi életem folytonossá-
gát. össze kell szednem 
magamat innen és onnan, 
hogy megint az legyek, 
aki voltam másfél hónap-
pal előbb, mielőtt útra 
keltem. Bár hiszen azért 
mentem el. hogy elfelejt-
sem magamat, mert az 
ember csak úgy tud pi-
henni, ha megszabadul 
önnön lényétől és mind-' 
azoktól a dolgoktól, amik 
ehhez tartoznak. Már any-
nyi minden tartozik hoz-
zám s ha szabadulni aka-
rok önmagamtól, egyre 
erősebb és makacsabb lán-
cokat kell lefejtenem ma-
gamról. Sohasem irigyel-
tem azokat, akik minden 
függés nélkül élik életü-
ket és minden felelősség 
nélkül mennek egyik hely-
ről a másikra. De beisme-
rem és vallom, hogy az 
írónak, legalább időnként, 
bizonyos tekintetben no-
mád életet kell élnie, hogy 
megifjodjon körülötte a 
föld, az emberek, a benyo-
mások s hogy lelkében 
felbuggyanhassanak a 
szűzi források, melyekből 
az alkotás születik. 

Utazni új életet jelent, 
új látást, új horizontokat. 

Hogy a világ szép és 
gazdag, elfelejti az ember, 
ha négy évig egyfolytá-
ban ült egy falusi házban 
és egyebet sem tett. csak 
a kötelességéi teljesítette. 
A folytonos kötelességtel-
jesítés szomorúvá teszi az 
embert. Már én is szomo-
rú voltam és elhagytam 
kötelességeimet, hogy egy 
lcicsit magamnak is éljek. 

HAJÓ 
Négynapos tengeri uta-

zás alatt az ember kiesik 
a világból. 

ügy érzi, mintha ven-
dég volna egy barátságos 
és gazdag házban, sok 
más vendéggel egyetem-
ben. Nincs semmi dolga, 
csakhogy nézze a nap-
fényt a tengeren, a sirá-
lyokat, s a humoros del-
fineket, ahogy bukdácsol-
nak a hajó mellett. A 
delfinek a tenger bohócai 
s ami a legszebb, mutat-
ványaikat teljesen ingyen 
végzik, l'art pour lart 
művészek és abszolút ön-
zetlenek. 

A hajó egy nagy tár-
salgóterem, melyben önz-
szegy ülnek különböző 
nyelvű és nemzetiségű em-
berek, akik kénytelenek 
négy napra barátságban 
élni egymással. Hajón az 
emberek nem mutatkoz-
nak be egymásnak, még 
az asztaltársak sem. Mo-
rognak ugyan valamit az 
orruk alatt, de az ember 

oda se figyel rájuk. Ilyen-
kor látni csak, hogy név, 
rang, pozíció, foglalkozás 
mennyire nem jelent 
semmit. Az jelent valamit 
csak, amit az egyéniség 
elárul magából önkényte-
lev, apró és semmis szó-
lásformákon keresztül. Az 
ember a hajón mozaiksze-
rűen él. Csupa kis töre-
dék, amit mutat magából, 
az étteremben, a szalon-
ban, a fedélzeten. Utas, 
semmi egyéb. Az élet 
egyik utasa, aki jön vala-
honnan és megy valaho-
va. Az egyéniség összes-
sége: nagyképű fogalom 
itt. Mindenki örül, hogy 
nem kell semminek se 
lenni. Csupa sütkérező és 
táplálkozó lény, aki itt ta-
lálkozik. Senki sem kí-
váncsi a másikra. Minden-
kit elfog valami primitív 
önzés, 'hogy elszakadhas-
son a világtól, a társada-
lomtól, legalább négy 
napra. 

Kivételek a nők, akik 
itt is pontosan kifestik 
magukat, már kora reg-
gel, mielőtt a fedélzetre 
mennének. 

Továbbá az író, aki itt 
is csak néz és figyel, meg-
figyel, következtetéseket 
von le, a mozaikkockákból 
önkényesen valami egészet 
formál ki magának. 

Egyszóval folytatja a 
maga undorító mestersé-
gét, még itt is, mert nem 
tehet mást, mert erre szü-
letett ... 

A hajón ... 
(Bal szélen Erdői Rani«) 
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A ZŰLD KUTYA 
Egy hónap alatt, míg úton voltam-

annyi élet torkollott bele az életembe, 
hogy alig tudom őket különválasztani 
magamtól és a helyükre tenni. Annyi 
benyomás, emlék tapadt hozzám, hogy 
neon tudok mozdulni tőlük és még nem 
tud érdekelni az, amit ittihon találtam. 
Az uram, aki a Dólivasiutnál várt a ko-
csival, a városon végig mindazoknak a 
neveit sorolta föl, akik azalatt a hónap 
alatt meghaltak Rákoshegyen és Pesten. 
Csupa ismerős, jóbarát, ellenség — kö-
zömbösen egyetlen név se® hagyott. Mi-
lyen könnyen halnak meg az emberek 
Magyarországon! — gondoltam magam-
ban. 

— Remélem nem hozott ajándékokat! 
— mondta ő szokott rosszhiszemű gya-
nakvásával. 

— Miből! — kéridteztem, elnyújtva a 
magánhangzókati mert még, hozzá vol-
tam szokva az olasz beszéd éneklő hang-
súlyához — hát Volt pénzem! 

— Maga pénz nélkül is tud hozni — 
mondta ő. 

— Es leheti (Nem tudja milyen ször-
nyen szigorú vámvizsgálat van, külö-
nösen a magyar határonf Keresztül-
kasul kutatták a kofferemet, jó hogy 
csak azt a (kevés cigarettát hoztaan ma-
gammal kóstolónak. Azt hittem azt is 
elveszik tőlem. Jó, hogy a zöld kutyát 
nem hoztam magammal. 

— Miféle zöld kutyát! 
— Velencében egy muranoi holtban, 

láttam egy zöld kutyát üvegből. Gyö-
nyörű volt. A megszólalásig hű, majd-
nem' hogy ugatott. Nagyon szerettem 
volna megvenni. Ne<m is volt olyan drá-
ga, de nem volt hova tennem- és féltem, 
hogy vámot kell érte fizetnem, hát ott-
hagytam. 

— Nagy szerencsétlenség, — gúnyoló-
dott ő — eddig is megvolt zöld kutya 

ő t t J M n 
A hajón aztán találkoz-

tam a hősnőmmfel is, aki 
miatt tulajdonképpen út-
ra keltem, hogv elvigyem 
történetét a szigetre, mely 
nagyon alkalmas arra, 
hogy hősies és kétségbe-
esett cselekedeteket vég-
hez vigyenek rajta embe-
rek, akiknek egész életü-
kön át nem adódott alka-
lom az igazi cselekvésre. 

Szép nő volt, finom és 
szikár. Zöld szeme volt, 
halványkék csillámokkal, 
amilyen a tenget, de nem 
a tirrheni, hanem az Ad-
ria. Sápadt barna bőre 
volt és égő piros szája. 
Nem festett, valódi. 

Gondoltam is magam-
ban, amikor először meg-
láttam: 

— No, ez nekem ült fel 
a hajóra! 

Magányosan útazott és 
nem beszélt a hajón sen-
kivel, kivéve a stewardo 
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nélkül, ezután is meglesz. De ebből azt 
látom, hogy maradt is pénze. Mennyi 
maradt! 

— Semennyi. A zöld kutya árából vet-
tem a gyerekeknek két pár kesztyűt. 

— Ezt okosan tette — mondta Ő — 
ennek legalább van valami értelme. 

Igen, — gondoltam magamban — már 
itthon vagyok, már kiikér,dieznek, már fi-
gyelmeztetnek, hogy csak olyan dolgo-
kat szabad csinálnom, aminek értelme 
van! Már szememre vetik, hogy köny-
nyelmű vagyok. Már vigyáznak rám! 
Már letiltanak apró örömeimről. Mert 
Valljulk meg őszintén: mi örömöm van 
nekem abból, hogy a leányaimnak ú j 
kesztyűjük van! Itthon is megvették 
volna, ugyanolyan sziép Jett volna és ta-
lán nem is drágább. Csak éppen aján-
dék nem lett volna. Csak éppen velencei 
kesztyű nem lett volna. De a zöld kutya. 
Oh, az egész más. Ha a zöld kutyát 
megvettem volna, odaállítottam volna 
az íróasztalomra papírnyomónaik. Foly-
ton láttam volna a szép zöld, átlátszó 
kis pofáját, a zöld üvegből való hosszú, 
lelógó szőreit. A kis fekete szemei rám 
néztek volna zöld üregükből és elképze-
lem, hogy ha a nap rásüt, milyen szé-
pen ragyogott volna! Mi örömöim van 
nekem a leányok kesztyűiből! 

A zöld kutya megédesítette volna éle-
temet és munka közben, amikor gondol-
kodom, folyton rábámultam volna, az 
édes kis állatra! 

Mert hiába, az élet apró örömei nem 
a szükséges dolgokból állnak, hanem az 
értelmetlenékből és fölöslegesekből. Ezek-
től pedig az ember már régen elszokott. 

AdÖio kis zöld kutya! Erezd jól ma-
gadat annál az idegen hölgynél vagy 
úrnál, aki helyettem megvásárol és 
beledug a bőröndjébe, azzal a fölényes 
elhatározással, hogy megfizeti érted a 
vámot. 

Minden irigységem az övé . . . 
lek ült a zöld szemeiben 
és szája körül a két kis 
fáradt redő, beszédes tit-
kok sírja volt. 

Nagyon elegánsan volt 
öltözve. Tulajdonképpen 
rákényszerítette a hajón 
levő hölgyeket, hogiy fel-
öltözzenek a vacsorához, 
holott az első este min-
denki kötött blúzban ült 
az asztalhoz. 

Feltűnt nekem az is. 
hogy túlságosan értékes 
ékszereket visel a hajón. 
Ezt nem értettem. Rajta 
kívül senki sem viselt ék-
szert, legfeljebb egy kis 
jelentéktelen melltűt és 
valami vékony aranylán-
cot. Az ő ujjsin és fülei-
ben nagy (rvémántok vol-
tak. A mellén is egy 
olyan óriási remekmívű 
broche, ami csak úgy 
szikráztatta a brilliánso-
kat. 

Tulajdonképpen nem is 
illett az egyszerűségéhez 
és szomorúságához, a má-

kat. Az asztalán, mely 
közel volt az enyémhez, 
egy kis fémdoboz állt, 
amiből minden étkezéskor 
apró kis pilulákat vett ki 
és lenyelte őket egy-két 
korty vízzel. 

Az ételek kétharmadát 
elküldte magától, kezének 
egv fáradt kis mozdulatá-
val. Látszott, hogy nem 
volt étvágya. 

— Talán beteg, — gon-
doltam szemérmetlen ön-
zéssel — nos, annál jobb. 

Bariban csalk ketten 
voltunk, akik nem száll-
tunk le a hajóról s ahogy 
a hajó korlátjánál álltam 
és néztem a ki- és berako-
dást, hirtelen mellém állt 
és elkezdtünk beszélgetni. 

— TTo-v látom, ön is 
egyedül utazik — kezdte 
s a vége pz lett, hogy va-
csora után a szalonban 
ugyanazon asztalnál ittuk 
meor a feketekávénkat. 

Ha beszélt, még sokkal 
szebb volt. Csodálatos lé-



gányosságához és dögjé-
hez 3 az egész, kacérság 
nélkül való lényéhez. 

Ezt meg is mondtam ne-
ki, mire így válaszolt : 

— önnek igaza van. De 
ez valami más dolog! Ez 
kötelesség, fogadalom, ha 
úgy tetszik. Azt is mond-
hatnám, hogy kegyelet. 

— özvegy? — kérdeztem 
hirtelen. 

Bólintott. 
— Már régóta! Már ti-

zenhat év óta. 
— És most negyven 

éves, úgyet 
— Igen. Honnan tudja? 
— A szeméről látom. 

Negyvenéves korukban 
szoktak az asszonyok így 
nézni, ilyen tekintettel. 

— Mi van a tekintetem-
ben? — kérdezte és sá-
padt. olajszín bőre hirte-
len elpirult. 

— Ijedtség és mondhat-
nám — scélvkérés. Ez a 
tekintet azt mondja: 8. 
O. S. 

Rémülten nézett rám, 
aztán csendesen mondta. 

— Maga vagy orvos, 
vagy író — eltaláltam? 

— Eltalálta. 
Aztán még sokat beszél-

gettünk. Mind a ketten 
az Albergo delle Roseibe 
szálltunk, de én pár nap 
múlva elmentem onnan 
egiy másik hotelbe, ő pe-
dior ott maradt. 

Néha a kocsiink talál-
koztak és akkor a kezünk-
kel átintettüjnk egymás-
nak, de nem beszél Hink 
többé egymással. Látta, 
hogy én mindig az ola-
szok társaságában va-
gyok. A Circolo Italiaban 
látott az árkádok alatt, 
ahogy egy csomó ember 
között ülök. Ez nem volt 
neki való dolog. 

ö giőgösen féltette ma-
gányát és függetlenül 
akart szomorú maradni. 

Elutazásom előtt két 
nappal Camiros romjai 
fölött találkoztunk. az 
Acropolison, azon a pon-
ton, mely szemben van a 
hegyekkel és a régi sírok 
•völgyére néz. Egy férfi 
volt vele, aki jobbkarját 
fekete selyemkendőben 
tartotta, ami a vállára 
volt kötve. Mind a ketten 
a halottak völgyét nézték. 

Mikor megfordultak és 
ő meglátott engem, majd-
nem felkiáltottam a meg-
lepetéstől. Az asszony 
szeme kék volt és benne 
ragyogott az egész égei 
t enge r . . . 

Hála Istennek! gondol-
tam magamban és felvi-
dámodva mászkáltam to-
vább a romok közt. 

Epilógus levélalakban 
Kedves új barátnőmnek, Dott. Marella Marigiá-

nak, a kormányzóság sajtóattachéjának, úgy is, mint 
archeológusnak és mint újságírónak. 

Üdv, Marella Marigia! Azért írom sietve ezt a 
levelet, hogy megizenjem magának, milyen nagyot 
hazudtam akkor, mikor elmeséltem dicsekedve, hogy 
ha megérkezem Rákoshegyre, a kertemben ezer ki-
nyílt tulipán "vár rám, a szivárvány minden színé-
ben, hosszú szárakon, imbolyogva és táncolva a nap-
fényen. 

Hát nem igaz, kedves Marella! A tulipánok nem 
nyíltak ki és száruk iha akkora Van még, mint a kis-
ujjam. És szó sincs napfényről, kedves Marella. Míg 
távol voltam is folyton esett az eső, most is esik. 
Rhodosról feljegyezték a régi történetírók, hogy 
nincs az évnek egyetlen napja sem, még télen sem, 
hogy a nap legalább egyszer ki ne sütne fölötte. 
Ezen a magyar tavaszon, nem volt egyetlen nap, 
amikor ne esett volna az eső. Csak ezt akartam meg-
írni, kedves, mert ez volt, egyetlen hazugságom és 
e-'- is jóhiszemű volt. 

Különben pedig köszönöm az utolsó kedves dél-
utánt, amikor együtt kóboroltunk. A látogatást a 
festőművész műtermében, aki a régi lovagi városról 
olyan gyönyörű rajzokat csinált. Köszönöm a láto-
gatást Zizime herceg házában. Ehhez a Zizimehez 
nekünk, magyaroknak is van némi kapcsolatunk, a 
kedves papa: második Mahomed révén. Köszönöm, 
hogy elvitt mégegyszer az olasz lovagok házába, a 
régi falak közé, ahonnan d nagymesterek hősi képei 
olyan zordul néznek le az emberre! S hogyI a Castel-
lania gyönyörű boltívei alatt mégegyszer járhattam 
magával. 

Es végül köszönöm azt is, hogy bevitt a sötét-
szemű jósnőhöz, aki megjósolta, hogy még vissza 
fogok térni Rhodosba és pedig egész családommal 
iA jólelkű boszorka nem tudta, mit mondott nzzell 
Hogy milyen jó dolgomnak kellene lenni, ha csa,k-
Uffl/an visszamehetnék oda családostul... Hát ezért 
is köszönet. Es a gyönyörű virágokért, amiket fel-
küldött a hajóra s hogy a kormányzóság nevében 
odatelefonált, hogy jó és szép kabint adjanak nekem. 

Mindezt nem fogom elfelejteni. Ha a saját lá-
nyom lett volna, semí lehetett volna jobb és gyöngé-
debb hozzám, mint amilyen "volt egész ottlétem alatt 

Jólesnék, ha ott az Egei-tenger közepén, nem fe-
lejtene el engem egészen! Es adja át köszöntésemet 
az i f j ú város i f j ú építészének, Armando Bernabiti-
nek, akit én úgy neveztem el: a Nap fia, a házak 
paloták, városok miatt, amiket épített a nap és a 
tenger örömére. És üdvözletemet Commendatore Vi-
talis Strumzának, a tudós történetírónak, akinek 
müvei úgy megkönnyítették számomra a város meg-
ismerését és oly közel vittek annak hagyományai-
hoz. Es üdvözletemet a bájos Angela Schitinek, aki 
görög szépségével eszembe juttatta az antik görög 
istennőket, nem a szobrászat vallásos századaiból, de 
a későbbieket, az alexandriai korszakból, a kecses, 
könnyed és kacér Vénuszokat,, akik tükörből nézege-
tik magukat és guggolva fürödnek. 

Es mind a többieknek, akik ott jók és kedvesek 
voltak hozzám, az ismeretlenhez és barátságukkal 
körülvettek engem. 

Ma még úgy érzem: ott vagyok maguk közt és 
lehet, mielőtt egészen elfelejtenének, megint ott 
leszek. 

Es utolsónak — üdvözlöm a szigetet, a szépség, 
a napfény, a virágok szigetét, a rózsákét, melyek ott 
nyílnak Kalithea, a Szép Istennő örömére, aki Apollo 
kedvese volt. 

Szemem még ittas a fénytől és előtte szikráznak 
a piros íbiscusok lángoló kelyhet és játszik velem 
káprázató a kobaltszínű tengernek, a ragyogó ég-
nek s a smarapdszínű kerteknek. 

Isten vele, Kedves! 
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t A Nemzeti Színház Stúdió- i 
' előadásban mutat ta be az el-

múlt héten Laryn Kyöstl finn 
író „Csillagok felé" című darab-

já t Orbók Att i la kitűnő fordítá-
sában. A háromfelvonásos da-
rab alapgondolata az, hogy még 

, a legnemesebb művészet Is 
V rendszerint esak a szenve- J 
\ dések. sőt a bűn út jain A 

á t vezet el az igazi 
magasságokig j n j 

A F E K E T E DOKTOR : Hallottad, hogy íütyült az ozerfojö oArkiny? 
A SZÜRKERUHÁS NÖ: Icon! 
A F E K E T E D O K T O R : EB az én h a n g o m a t h a l l o t t a d - e ? 
A S Z Ü R K E R U H Á S N Ö : l R » n ! 
A F E K E T E DOKTOR: Most már ogcszen az enyém vagy véjçre. 

Kszcnyi Olfjn és Kovács Károly 
Nemzeti Színház: Csillagok falé (Angelo foto) 



A F O G A D O T T H Ü G : Gyere, raOKmutatom az u t a t 
A M Ű V É S Z : Hová , mer re vezet? 
A F O G A D O T T H Ú G : A d ast ra ! Az ö rökké f é r y l ö cs i l lagok fe lé ! 

Szeleczky 7Ata és Unfrváry László 
N e m z e t i S z í n h á z : C s i l l a g o k f e l é ( F o t o A n g e l o ) 



r 

INTIM PISTA, hogy mi igaz a Haj-
mássy Ilonáról terjesztett hírekbőit 

— Nevezetesen? 
— »Görlből primadonna« — és hasonló 

legendák keringenek róla. Mondjon el 
mindent az új csillagról, hol született 
hol élt és mit csinált, mielőtt a Tisza 
Kálmán-téren primadonnává avatták. 

— Hol születettf A Rókus-kórházban. 
Hol nevelkedettt A Nefclejts-utcában. Itt 
éltek a szülei, — az apja nyomdai mun-
kás — egy szoba-konyhás szerény kis 
lakásban. A szőke primadonna nagy si-
kerrel a háta mögött és világkarrier 
reménységével maga előtt, büszkén em-
legeti szegény származását és mindent 
elkövet, hogy boldoggá tegye azokat, 
akiknek mindent köszönhet: a szüleit. 

— Nézze, ne érzelegjen, hanem mesél-
jen el mindent róla! Gyermekkorat 

— A háború után ő is élvezte a kül-
föld szerető kezének simogatását. A 
vézna, nyápic, sápadt kislánykát Hollan-
diába vitték egy gyermeknyaraltatási 
akcióval kapcsolatban. Künn nevelőszü-
leinél megtanult hollandusul és elfelej-
tette a magyar nyelvet. Hazajött és nem 
tudott érintkezni a családjával. Újból 
kezdett magyarul tanulni, mint a csecse-
mők, de később emlékezetében mégis fel-
derengett az anyanyelv melódiája és né-
hány hónap alatt újból tökéletesen be-
szélte a magyar nyelvet, hogy aztán las-
sacskán elfelejtse második hazájának ér-
dekes beszédét 

— Hogyan lett színésznőt 
— Karriérje kész operettlibrettó. Varró-

lány lett a kis Ilona, vézyw, szőke bak-
fis, beadták tanonclánynak egy belvárosi 
varrodába. Itt tanulta meg a cérna és 
a tű mesterségét, de persze az első hetek-
ben sokkal inkább alkalmazták küldönc-
nek és takarítólánynűk, akinek rendben 
kellett tartani a műhelyt. Két év múlva 
diplomás varrónő lett, de mégsem ezt a 
pályát folytatta. 

— Felcsapott színésznőnekt 
— Hol vagyunk még attól! Idősebb 

nővére férjhezment egy »úri és hölgy-
fodrászhoz« és a sógor alkalmazta a csi-
nos és i f j ú lányt az üzletben. Ült a 
kasszában a leendő színpadi csillag. 

(Foto WiUittSar) 
Hajmágsy Ilona — civilben 



kiáltották neki, hogy »mu-
rádhatvan fillér«, udva-
riasan -mondta az uraknak, 
hogy »ásszolgája« és az 
idősebb hölgyeknek »kisz-
tihanU! Már perfektül tu-
dott hajat szárítani, ami-
kor mégis csak eszébe ju-
tott: meg kellene próbál-
kozni a színpaddal. 

— Ha a történet operett 
volna, most volna vége az 
első felvonásnak! 

— De milyen érdekes 
második felvonás követ-
kezik! Jelentkezett a Ki-
rály Színházban Lázár 
Ödönnél. »Mit ttld?« — kér-
dezte az igazgató. »Sem-
mit!« — felelte a szép 
szőke lány Önérzetesen. 
»Énekelni tudî« ».Vem/« 
»Táncolni?« »Nem.« »Hát 
akkor mit akar ittf« »Görl 
szeretnék lenni.« Lázár 
gyorsan elmondott egy 
viccet az új lányról, akit 
a cupringer megkérdezett, 
hogy mit tud. Kiderült, 
hogy főzni nem tud, se ta-
karítani, vasalni se, a há-
zimunkához sem ért. »Jó 
lesz mindenesnek!« — vágta 
rá a közvetítő. • így pró-
bálkozott a fiatal lány 
hang, tánckészség és be-
szédtechnika nélkül szí-
nésznő lenni ... Már majd-
nem eltanácsolták, de a 
legfelsőbb Hatalom min-
dig vigyáz arra, hogy az 
igazi tehetség el ne kallód-
jék. Zerkovitz Béla lépett 
be a- szobába és megkérdez-
te, ki ez a csinos lány. 
»Görl akar lenni, nem tud 
semmit!« »Ha úgy tudna 
énekelni, mint Jeritza, ak-
kor nem ajánlkozna görlnek!« Végül is ad-
dig protezsálta a jövevényt, amíg Lázár 
kijelentette »jó nézni a• színpadon az 
ilyen szép teremtést« — és felvette ke-
mény hatvan pengő havi fizetéssel. Ez 
az összeg vagyont jelentett a Nefelejts-
utcai szoba-konyhás otthonban. 

— Fel is lépett a Király Színházbanf 
— Két darabban. A Diákszerelemben 

kezdte pályafutását. A történelmi idő 
távlatából bevallhatjuk, nem sokat vár-
tak tőle. Tihanyi főrendező egyszer rá is 
kiáltott, amikor a kórussal énekelt: »Te 
Hajmâssy, ne nyisd ki a szádat, mert 
tönkreteszed a finálét!« A kis görl hall-
gatott, pedig a kincs akkor már a tor-
kában hevert, csak alkalo-mra várt, hogy 
ki, napfényre jusson. 

— Miért hagyta ott a Király Színhá-
zat? 

—-.Most következik életének egy furcsa 
epizódja, ami megindította a karrier út-

Turay Ida a »Rémület hajója« című alsó német filmjében, 
amelyet ezen a héten mutattak be Budapesten. Egyik fő-

partnere ez a kutya, A másik Hans Albers 
_ (Ufa foto) 

ján. Munkácsy Márton fényképész, ma 
már hires newyorki fotoriporter, akkor 
a Színházi Élet fotografusa volt és be-
vetődött egyszer a színházba, felvétele-
ket készített a lányokról. Hajmássy 
Ilonát is megörökítette. Ráírta a képre: 
»Napsugár« és miután a kép megjelent 
a• Színházi Életben, beküldte vaktában a 
legnagyobb berlini folyóiratnak is. Való-
ban napsugárra emlékeztetett Hajmássy 
Ilona, gyönyörű szőke hajával, amely 
selyemruhát ágként omlott a nyakára (a 
fodrász-sógor üzletében ingyen ondolál-
tdk). Napsugár kisasszony megjelent 
több külfödli lapban és ismertté tette 
Munkácsy Márton nevét is. Kölcsönösen 
segítették elő egymás karrierjét, kezdő 
fotoriporter, kezdő kis színésznő. 

— Mi köze volt a képnek Hajmássy 
Ilona karrierjéhez? 

— A Színházi Életben meglátta a foto-
gráfiát egy fiatal földbirtokos, belesze-



retett a modellbe, majd feleségül vette. 
Az i f j ú menyecske most jegyezte el ma-
gát igazán a művészettel. Pénzhez ju-
tott, tanulni kezdett. Énektanárhoz járt, 
nyelvleckékkel tömte tele szőke fejét, 
táncolni tanult. Dáma lett. Fájdalom, a 
házasság nem végződött szerencsésen. .. 
de hagyjuk ezt, ne rontsuk szomorú feje-
zetekkel a siker ünnepét... 

— Hogy került Bécsbei 
— Elment szerencsét próbálni az oszt-

rák fővárosba. Ekkor már értékes úti-
poggyászt vitt magával, képzett, nagy-
szerű hangot: olyan ajánlólevelet, ami 
megnyitotta előtte minden zenei intéz-
mény ajtaját. Zádar Jenő protezsálta a 
Volksoperhez, itt már a Toscát énekelte. 
y>Ki ez?« — kérdezték Budapesten, ami-
kor a jellegzetes magyar név megjelent 
a bécsi színház plakátán. Még három 
hónap és XVeingartner szerződteti az 
állami operaházhoz. Nagy vívmány, nem 
kezdő magyar énekesnőket szoktak a 
Staatsoper színpadára vinni, hanem be-
érkezett sztárokat. És ebben az előkelő 
környezetben Németh Mária egyengette 
az újdonsült énekesnő útját. Első fellé-
pésénél kézenfogva vezette a színpadra 
és így szólt: »Ne félj, te csacsit Fölös-
leges a lámpaláz, nem lesz itt semmi 
baji* 

— És most Németh Mária örökében 
*futott be« Budapesten? 

— Nem véletlenül. Németh Mária 
ajánlotta Hajmássy Ilonát és bizony 
nem vallott szégyent a védencével, mert 
a Josephine császárné új megszemélye-
sítője méltó a nagy előd protekciójára. 

— Meséljen még valamit az új csillag 
megánéletéről! 

— Tavaly készített egy filmet, elég szép 
gázsit kapott érte Bécsben. A film-

nek nem volt nagy sikere, de a pénzt le-
olvasták. Ebből vett az énekesnő egy 

kis kertes házat Nagykőrö-
sön, ott laknak most a szü-
lei és oda szokott ő is ki-
rándulni, kipihenni az iz-
galmakat. Otthon a kezébe 
veszi a tűt és a gyűszüt. 
ilyenkor nem művésznő, 
hanem jó kislány, aki segít 
a mamának minden házi 
munkában. 

Bajor Gizi többek közt arról 
is nevezetes, hogy minden jó-
tókonycélú előadás lelke. Leg-
utóbb a Zeneakadémián a 
nyomorék gyermekek javára 
rendezett matinén lépett föl 
és kiskorú »zereplötáraaii egy 
kocsirakományra való csokolá-
déval ajándékozta meg. A ma-
tinén Szentpál Olga növendé-
kei, Virovay Róbert, Cziffra 
György, Nádas Pista, Akos 
Magda, Vadas Agi, Szénási 
Lili, VerBbes Mihály és a 
Bajza-utcai polgári leányis-
kola énektoara léptek föl 
Mössmer Arpádné vezényleté-

vel 
(Pálházy foto) 

Budapest kedvence, a »kis LatyU teljes nevén 
Latabár Kálmán rövidesen megnősül. Menyasz-
szonyét Walter Katónak hívják, nincsenek szí-

nésznői ambíciói. Szinészné akar lenni 
(Angelo foto) 



— Valami olyasmit hallattunk, hogy 
férjhez megy? 

— Nem mondhatom, hogy amit mesél-
nek, a fele sem igaz, mert ennek a hír-
nek pontosan a fele igaz. Dúsgazdag 
bécsi nagyiparos kérte meg a kezét, 
Ausztria egyik legnagyobb vállalatának 
tulajdonosa, de Hajmássy Ilona — nemet 
mondott. Hollywoodi szerződés duzzad 
a retikiiljében, nem akarja a színes re-
ményű karriert új házassággal kompli-
kálni. 

— Meséljen egyébről is egy keresett 
— Röviden mondáik el mindent. 

Gaál Franciska azt írta, hogy há-
rom filmjét jelölték ki előre, tehát nem 
igaz az a hír, hogy már karácsonyra 
hazajön. Más: Lukács Pál nem hozta-
magával Európába a feleségét. Lukácsné 
Daisy Biller Irénnel tölti a szalmaöz-
vegység heteit. Más: Tasnády Mária hú-
rom hétre jött Budapestre, de csak há-
rom napig maradt. Táviratot kapott az 
Ufótól, azonnal bevonulni. Vőlegényével 
együtt hazautazott. Legközelebb már csak 
nászútra jönnek. 

— Külföldi hírekf 

— Lucienne Boyer egy magyar számot 
is felvesz műsorára, még pedig angol és 
francia nyelven. Budapesten szerezte 
meg a sanzont, szerzője: Megyery Sári. 

— GratulálunkJ 
— Min nevettek a héten a legjobban a 

Fészekben1 
— Két ismert író koncertre készült. 

Félhétkor megérkeztek a klubba szmó-
kingban és elhatározták, hogy egy órát 
rötrlizni fognak. Le is ültek egymással 
játszani, de kitették maguk elé az óráju-
kat és a két hangversenyjegyet, hogy 
figyelmeztesse őket az előadás kezdetére. 
Hol az egyik, hol a másik vesztett, egy-
szóval nem akart vége szakadni a partié-
nak. Kilenc órakor elhatározták, hogy 
csak a második résztől kezdve vesznek 
részt a zenei élvezetben. Negyed tízkor 
az egyik halkan megszólalt: y>Mi leszÎ 
Kéne indulni. Nézd a jegyet, milyen 
szemrehányóan tekint ránk!«. A másik 
sóhajtott és így szólt: »Öregem, jobb, ha 
nem esünk kísértésbe!« Szólt, apró da-
rabokra tépte a két jegyet és megköny-
nyebbülve osztotta az új partiét .. Ke-
zeiket csókolmn! 

Az ember tragédiájá nak hamburgi előadása a magyar kultura. ünneplésének jegyében zajlott le. 
Az egész német sajtó osztatlan csodálattal méltatta Madách remekművét és ugyanakkor Németh 
Antal doktornak, a Nemzeti Színház igazgatójának rendezéséről valóságos esztétikai tanulmányok 
jelentek meg a lapokban. Ez a két felvétel a tragédia harmadik képét, a Paradicsomból kiűzött 
emberpárt és a negyedik képet, az egyiptomi jelenetet ábrázolja. Ádám: Werner Hinz, Éva: Ehmi 

Besse! 
(Foto: Heinrich Haas, Hamburg) 
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HOSSZÚ ARC: testi, vagy SZÜLÉS, RÖVID ARO: las- SZIVALAKÜ ARO: érzelmes 
szellemi energiát jelent. Itt sú, de egészséges gondolko- és érzéki természet. Gyakran 
döntő az áll formája. Ha nincs zású. firzelmességre ritkán elragadtatja magát indulatai-
kifejezetten energikus állal be- hajlamos. Konzervativ termé- tói. Nem erénye az állhatatos-
Eejezve, ez akarathiány jele. szét. Cselekedeteiben tervszerű, ság. Meggondolatlan, de nem 

rosszindulatú. 

KEREK ARC: egyszerű és 
romlatlan természet. Könnyen 
idegen hatások alá kerül. Ve-
zérmotivuma a jóság, amely 
azonban ápp olyan ártalmas 
lehet, mint hasznos. 

OVÁLIS ARC: szabályos arc-
vonásokkal kiegyensúlyozott 
természetet jelent. A legősibb 
megfigyelők szerint is a lelki 
nemesség jele. 

SZÖGLETES ARC: akarat-
erő és agresszivitás jele. Fér-
fiaknál gyakran megbecsült ós 
sikerthozó tulajdonság, nőknél 
az ellenkezője. 

r 

A világ legősibb pszichoanalitikai játékát, az arcisinét, az ír6k találták 
ki. A freudizmus legfeljebb tökéletesítette a régi írói megfigyelések helyes-
ségét, bizonyos megállapításokat megerősített, másokat viszont megcáfolt. 
Tény az, hogy a Freud-i tudomány helyes értelmezésével és megfelelő élet-
tapasztalatok birtokában a jellemnek sok nyilvánvaló titkát le lehet olvasni 
az idegen arcokról. Olyan ember, aki ezt a játékot művészetté tudja neme-
síteni, ismeretlenekkel való találkozásnál ritkán téved, mert mint minden 
tudománynak, az arcismének is megvannak az általános szabályai, ame-
lyek leegyszerűsítik a megfigyelés munkáját. A megfigyelést általános-
ságban az arc alakja, a szem, az orr és az ajak formája könnyíti meg. Mi 
is ezen az alapon közelítjük meg és adjuk át az olvasónak a bonyolult 
tudományt. 

Arc 



r 

Szemek 
MÉLYEN BENNÜLŐ SZE 

MEK: gondolkodó természetre 
vallanak. Illető hajlamos a tlt-

TAVOLFEKVÖ SZEMEK: 
nagylelkű, őszinte természet. 
Ha abnormisan távol állnak: . . . . u » j . n u . u a « — « 
alattomosságot és rosszbisze- kolódzásra. bizalmatlan és zár- Ezeknél az ^ érzelmi kérdések 
mtiséget jelentenek. kózott. 

KÖZELFEKVŐ, KESKENY-
NYILASÜ SZEMEK: okos, 
számító természetet lepleznek. 

(m 

csak másodrendű 
gttek. 

jelentösé-

MANDULAVAGASti SZE-
MEK: {elfelé iveit szemöldök-
kel gunyoros, fölényes termé-
szetre vallanak. Mulatságos, 
de félelmetes nyelvű társal-
gók. 

KEREK SZEM: felfelé iveit 
szemöldökkel, nyílt, okos ke-
délyt árulnak el. Fő jellemvo-

TAVOLFBKVÖ, ARANYOS 
SZEMEK: kellemes, barátko-
zó, szókimondó természet. Ai 

násuk a közvetlenség, amely őszinteség tükrei. Bizalmassá-
néha a vigyázatlanságig megy 
•1. 

got sugároznak és kérnek. 

Orr 
SASORR: nyílt, egyenes, ha- GÖRÖG ORR: művészi ba j . PISZE ORR: kellemes, mu-

tározott, de parancsoló termé- lamii, széplélek. Romantikus, latságos egyén, sok humorral 
izet. Néha egyenesen zsarnok- de nem erős akaratú. Főjél- és bájjal megáldva. Hajlamos 
ságra hajl ik. Nagymérvű ön- lemzője a jóhiszeműség, a rossznyelvüségre és ember-
bizalom tele szólásra. 

RÖVID, KICSIT TOMPA HÚSOS ORR: gyermekes és HEGYES ORR: hideg, kJ-
ORR: határozott jellem, de egyben érzéki természet. Sze- váncsi természet, de éles esze 
sokszor elhirtelenkedő ltéletű. reti a kedély játékait, Inkább és művészi haj lamai magasabb 
Makacs. Tévedéseiről alig le- tréfára mint mélyebb fllozé- agymunkára predesztinálják, 
het meggyőzni. fiára hajlamos. 

A j a k 
KESKENY, HOSSZÚKÁS 

AJAK: erős érzékenység jele. 
amely hajlamos a külvilágtól 
való elzárkózásra. Elhatározá-
saiban klta 

VASTAG SZAJ: nem min-
dig az érzéki természetet je-
lenti, csupán azt, hogy szereti 
az élet kellemes oldalait. Jó 
kedélyű. 

KESKENY FELSŐ, SZÉLES 
ALSO AJAK: ellentétes ke-
dély, az egész ember megle-
petéseket tartogat. De vonzó 
típus, minden hatalmaskodása 
mellett is. 

RÓZSABIMB5~SZAJ! kiesi, SZÖGLETES SZAJ: a pasz-
húsos a jkakkal tipikusan női szivitás Ismertetőjele. Vezetés-
természet. Jókadölyü, felülő- re nem alkalmas, követőnek 
tes, saját akaratnélküll . annál inkább. 

AMOR NYILA: szépen iveit 
a jkak nagylelkű és erős ter-
mészetre vallanak. Kellemes 
lelki tulajdonságok jele az ijj-
alakú száj. 25 



Helyet az ifjúságnak!" 

Fekete Pál, Osváth Julia. Sándor Erzsi, Kóréh Endre. Szilvásty Margit 
Operaház: »Figaro házaasága. 

(Foto Vajda M. Pál) 

Az elmúlt héten sikerrel újította fel 
az Operaház Mozart »Figaro házas-
ságáét , amelynek ezúttal csaknem va-
lamennyi szereplője fiatal művész, akik 
először énekeltek ebben az operáiban. Az 
egész előadást betanította és vezényelte 
Sergio Failoni, aki ismét megcáfolta azt 
az indokolatlan tévhitet, hogy olasz kar-
mester nem tud Mozartot dirigálni. Fel-
kerestük és megkértük, hogy mondjon 
néhány szót a fiatal énekesekről, dirik-
kel most együtt dolgozott. 

— Általában az a véleményem — 
mondta — hogy a karmester ne nyilat-
kozton az énekesekről az Operaház fa-
lain kívül. Ami mondanivalóm van ró-
luk, azt velük szoktam közölni a pró-
báikon. Ez esetben azonban nyugodtam, be-
szélhetek a Figaro házasságának szerep-
lőiről, mert mindenkiről őszintém, és 
tiszta lelkiismerettel csak jót mondha-
tok. Tehát kezdjük I A grófnő szerepét 
először énekelte Osváth Julia, akinél ál-
modni sem lehet idoálisabb, előkelőbb, 
mozartibb arisztokratanőt. Tökéletesen 
meigértette azt a költészetet és azt a fi-
nom és jiemee szellemet, amely ebből a 
szerepből árad. Gyönyörű a hangja, gaz-
dag temperamentuma van, véleményem 
szerint rendkívüli tehetség. Sok teryem 
van vele. Szeretném ha elénekelné a 
Mesterdalniokok Éváját és a Traviatát. 

— Gere Lola a Cherubint énekelte Bu-
dapesten először. Ügy tudom külföldön, 
különösen Párizsban nagy sikere vo't 
már ebben a szerepben. Nemcsak kitűnő 
muzikális énekesnő, hanem remek szí-
nésznő is. Amikor Oherubint énekli, 
akkor elfelejtem, hogy nő, szerelmes, 
lájigoló, fiatal fiút látok a színpadon. 
Csak igazi művész tudja ilyen döbbene-
tesen átélni a szerepét. 

— Losonczy György most émekelte 
először a Figarót. Kitűnően megértette 
ennek az elragadó szerepnek a lényegét: 
Figaro nagyon ravasz és nagyon okos, 
de ha, szerelmes, akkor abban a pillanat-
ban már buta. Esze és intelligenciája 
sokkal több mint a grófé, de ő azért 
mégis csak borbély és nem is akar más 
lemni. Losonczynak nagyon szép és na-
gyon sokféle a hangja. Humoros, forró, 
gúnyos és ravasz. Második ár iáját eddig 
mindig rövidítették. En most visszaál-
lítottam, úgy ahogy Mozart megírta és 
úgylátszik, helyesen cselekedtem, az ária 
nem volt unalmas: nagyon nagy sikere 
volt, ami természetesen Losonczynak is 
éademe. Szeretném a Don Jüant diri-
gálni vele. Egészen biztosan kitűnően 
énekelné. 

— Kóréh Endre is először szerepelt a 
Figaróban. Bartolot énekelte, ezt az 
öreg, haragos orvost, aki mérgében na-
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Osváth Julia és Farkas Sándor 
Operaház: »Figaro házassága« 

tfyon mulatságos. Kóréh rendkívül mu-
zikális, intelligems, széphangú énekes. 

•— A kisebb szexepeket is fiatalok éne-
kelték és szintén először. Szi'vássy Mar-
git énekelte a Marcellinát. Nem jelenté-
keny szerep, nincs is 'áriája, de a fiatal 
énekesnő olyan tehetséges, hogy itt is 
feltűnik. Olyan mulatságos, hogy elő-
adás közben nem merek ránézni, 
hangosan elnevetem magam. -
Ilona FanChetta szerepében volt kitűnő. 
Szintén nagyon tehetséges. 

— Fekete Pál a Basilioiból jelentős sze-
repet csinált. Nemcsak a hangja szép, 
de a humora is rendkívül értékes. — 
Fiatal és nagyon ügyes énekes Szomo-
lányi János, aki a részeg, öreg kertészt 
énekelte. 

— Ezek voltak a fiatalok, de 'beszél-
nem kell a két régi szereplőről ds: Sán-
dor Erzsiről és Farkas Sándorról. Neon 
ismerek az egész világon még egy éae-
kesmőt, aki ilyen elragadóan és tökéle-
tes stílusban énekli és Játssza a Susan-
net. A nagy művésznő csodálatos hangja 
és páratlan intelligenciája, alapos Mo-

zart-ismerése utolérhetetlem. Nagy öröm 
volt számomra vele dolgozni. — Fcvrkas 
Sándor gróf Almavivaja is igazi mű-
vészi teljesítmény. Széphangú művelt, 
kiváló énekes. 

— Nem feledkezhetem meg Nádasdy 
Kálmánról sem, aki az életteljes és elő-
kelő rendezői munkában konzseniiális 
munkatársa volt Márkus Lászlónak Na-
gyon szeretek ezzel a nagyjövőjű fiatal 
rendezővel együttdolgozni, kitűnően 
megértjük egymást. I f j . Oláh Gusztáv 
gyönyörűen felfrissítette régi díszleteit. 
Elragadtatással beszélhetek a zenekar-
ról is. Amikor nyolc év előtt idejöttem, 
minden bemutató előtt tíz zenekari pró-
bám volt, mert szeretek alaposan dol-
gozni. Ma elég ha kétszer, vagy három-
szor próbálok. 

— Boldogan és büszkén mondhatom: 
nem hiszem, hogy akad Európában még 
egy Operaház, ahol ilyen szép Figaro 
előadást hallani. ' 

'"""""" G. M. 

Sándor Erzsi áa I»osonczy Qyörgí 
Operaház: »Figaro házassága« 

(Vajda II . Pál fotók) 
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Régi metszeteken, amelyeik falika-
vadásziatot ábrázolnak, vagy a Bois 
de Boulogne és a bécsi Prater egy-
korú .rajzain, gyakran találkozunk 
lovagló dámákkal. Ez a sport ak-
kor egészen excluzív valami volt, 
külön ünnepélyes garderolbibal. Pol-
gári hölgynek még a vágyálmai 
között sem szerepelt. Ma persze más 
a (helyzet. A 'lovaglás, mint a leg-
m utat ós abb és le gb r a v urasabb spor-
tok egyike igen megbecsült helyet 
foglal el életünkben. Innét van, 
hogy mint az egész világon, Pes-

(Pálháiy loto) 
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Rupreehtnê 

Gróf Crouy Chanall Adél 6* Katalin 
(Angela 

ten is reneszánszát éli a lovassport. 
Néhány év élött még alig negyven-
ötven dáma lovagolt, ma hat-hét-
százra tehető a lovagló amazonok 
száma. 

A fiatal dk között egész sereg 
nemzetiközi viszonylatban is első-
rangú lav as nőnk van. Zichy Mária 
grófnő komoly versenyeiken ért el 
pompás eredményeket, a tizenötéves 
Kriegs-Aki Katalin külföldön is 
nyert már versenyt, a kis gróf 
Crouy-Chanell Katalin és csekély-
ségem, akik, — és ezt szerénytelen-
ség néllkül állíthatom. — az iskola 

foto) egyik legutolsó háziversenyén fér-
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Ruprechtné Czeke Marianne 
ÍAnffelo foto) 



fiaknak jelentettünk komoly kon-
kurrenciát. Hála Istennek! A leg-
jelesebbel közé tartoznak a fiatal 
lovasgárdánalk: Kátai Ernőné, Rup-
recht Alfonzné, gróf Crouy-Chanell 
Adél, Backer Lötty, Dorothy Clar-
ke, Weinwurm Baby, Keresztes Ilo-
na, aki komoly külföldi sikereket 
ért el. Közéleti feleségeink köaül is 
sokan lovagolnak, de a nyereglben 
ülő négyéves kislány sem ritka lát-
v á r f y . 

lovag Kriegs-Au Katalin 
(Angelo loto) 

Kriegfl-Au Katal in ugrat 

M ! u Dorothy Clark 
ilAngalo foto) 



A színésznők kö-
zött legjobb lovas 
Muráti Lili, aki 
egy ízben körüllova-
golta a Balatont. 

Persze a női 
sport kitermelte a 
saját külön divatát 
is. A derékban svei-
folt, hátul slicceit, 
klasszikus kabátot 
gyakran helyettesí-
ti a férfi zakó. A 
kabát rendszerint 

weinwurm Baba 

Bak kar Lot tv « 

I sötétebb színű mint 
a nadrág. Legked-
veltebb színösszeál-
lítások szürke feke-
tével és drapp bar-
nával. Angol nők, 
az élénketolbi kockás 
szöveteket favori-
zálják. A lovas ün-
nepségek legkedvel-
tebb színe ma is a 
fekete. Hollywood-
ból származik a 
pantalló-diivat, ahol 
a lovaglás szinte 
kötelező a filmsztá-
rok számára. Ehhez 

j rendszerint lenge 
I blúzokat, vagy 
1 pullovereket visel-
^ nek a s portdám álk. 

Furcsa, de mégis 
így van: a legele-
gánsabb lovagló-
dressz az, amely 
nem elegáns, vagy-
is, amely már kül-
sejével elárulja, 
hogy nem dekorá-
ciót, hanem sport-
célokat szolgált. 

(Poto Angelo) 

Rudnyánszky Ferencné, gróf Crouy Katalin 
és Kriegs-Au Kató 

(Páiházy foto) 



Hollywood, 1937 április. 
A görlöket Florence Ziegfeld, a 

revük királya »találta ki«. A görlök-
nek nem kellett okvetlenül táncos-
nőknek lenniök, csak az volt a fel-
adatuk, hogy egy-egy revűképben 
nagy tömegben képviseljék a női 
szépséget és fiatalságot. Ziegfeld 
show-g őrinek nevezte el ezeket a 
lányokat, akik többé-kevésbbé felöl-
tözve, sőt igen gyakran vagyont érő 
kosztümökben sétáltak át a színpa-
don, vagy festői élő hátteret nyúj-
tottak a pompásan ragyogó revű-
jeleneteknek. 

Később a film is átvette a show-
görlöket és a revüfilmekben kitűnően 
betanított és nagyon szép lányok 
százait vonultatták fel. Hollywood-
ban azonban az első pillanattól 
kezdve három osztályba sorozták a 
filmgörlöket. Az első a poniek osz-
tálya volt, amelybe a vékony, ala-
csonynövésű lányok kei*ültek, akik 
a görlcsoportok első sorában álltak, 
a második osztály a show-görl-ök 
osztálya volt, akik magas növésű 
lányok és így hátrább kerültek, vé-
gül a harmadik osztály a »dancing 

girls«, alkik tanult tancoanoik. Az osz-
szes kategóriák gyűjtőneve chorus-
girls, ami ellen annak idején a ta-
nult táncosnők erélyesen tiltakoztak 
és azt kívánták, hogy a szereposztó-
irodák filmtáncosnő néven tartsák 
őket nyilrván. 

Ilyen táncosnő, aki részben ma-
gántánciskolákban, részben a film-
gyárak táncintézeteiben tanult meg 
táncolni, 1100 van Hollywoodban el-
könyvelve, a poniek és a show-
görlök száma azonban körülbelül 
10.000. 

Az utóbbi években Hollywoodban 
igen sok revüfilmet készítettek és 
így természetesen sok ezer lány ta-
lált munkát a filmgyárakban. A ta-
nult táncosnőket állandóan foglal-
koztatták és ezek 50—75 dollárt ke-
restek meg egy héten. Az a lehető-
ség, hogy a filmnél aránylag köny-
nyen és aránylag sokat lehet ke-
resni, Amerika minden részéből Ka-
liforniába csábította .a leányokat. A 
Hollywoodba bevándorolt lányok 
közül legfeljebb tíz százaléknak volt 
alkalma és pénze ahhoz, hogy tán-
colni tanuljon, tehát a túlnyomó 



Görl-ötttSiő agy hollywoodi 
gyárban 

tási költségeit csök-
kenteni. Az amerikai 
filmiparnak mindenütt 
ú j ellenfele támadt a 
nemzeti filmgyártás-
ban, amely a műsorok 
egyrészét betölti, a ki-
használás lehetőségei 
csökkentek, tehát az 
igazgatósági szobák hó-
napok óta kalkulációs 
vitákkal voltak telve. 
Â zöld asztal mellett 
először a dramaturgiai 
irodák, a műhelyek és 
az adminisztrációs osz-
tályok létszámcsökken-
tését határozták el, az-
után nemrégiben meg-
egyezted az amerikai 
gyáraik abban, hogy 
ezentúl a kidllításos 
filmiekhez nem fognak 
ezernyi statisztát fel-
használni. Azokban a 
filmekben, .amelyekben 
eddig sok száz leányt 
használtak fel többé-ke-
vésbbé hatástalan tő-
in Bérfelvételekhez, most 
csajk a statisztéria »él-
csapatait« fogják szer-
ződtetni. 

rész a show-görlök ala-
csonyabb rangosztályá-
bafli maradt és kényte-
len volt azokra a fil-
mekre várni, amelyek-
ben tömegével volt 
szükség görlökre. A 
legutóbbi időkig a gör-
lök konjunktúráját nem 
is zavarta semmi, azon-
ban az elmúlt napok-
ban a görltársadalmat 
óriási és végzetes csa-
pás é r t e . . . 

Az amerikai film-
gyárosok már ihosz-
saabb ideje tanácskoz-
nak arról, miképpen le-
hetne a filmek előállí-



Ezzel a gyárosok el-
határozása tízezernyi 
show-görlt tett ' kenyér-
telenné. Mert a pazar 
kiállításban való taka-
rékoskodás elsősorban a 
revűfilmekre vonatko-
zik. A gyárak az 1100 

dancing-görlt akarják 
magas színvonalú pro-
dukciókban bemutatni 
és a többi statisztéria 
közreműködéséről le-
mondanak. A filmgyá-
rak statiszta- és szerep-
osztó irodái most már 
csak olyan lányokat 
vesznek be a nyilván-
tartásba, akik kitűnően 
táncolnak. 

A tízezer show-görl 
egyik napról, a másikra 
elvesztette a kenyerét 
és még ahhoz sincs re-
ménye, hogy a statisz-
ták sorában szerepel-
het, mert hiszen abból 
te túlsók van Holly-
woodban. A tízezer 
leány nem tehet egVe-
bet, minthogy visszatér 
hazájába, más pályára 
lép, mert a hollywoodi 
paradicsomból, úgylát-
szik, végérvényeson — 
vagy legalább is hosz-

szú időre — 
kiűzték 

őket . . . 



Turay tanulmányúton 
Turay Ida legújabb filmjét, a 

»Pesti mesé«-t most forgatják a 
Hunniáiban. Amikor nincs felvétele 
»tanulmányúton« 
van Róth Margit 

kalapszalonjá-
ban. Itt dolgozik 
Turay »szerepe«, 
Copfosba, . pol-
gári nevén Mi-
hale'k Ilus. 

— Régi vá-
gyam, — meséli 
Turay — hogy 
Copfoskát szín-
padra vigyem. 
Amikor először 
jártam a kalap-
szalonban, mást 
sem hallottam, mint: »Copfosba 
szaladj a telefonhoz«, »Copfos mu-

Copfoska i s Turay Ida 

tass egy másik kalapot a hölgy-
nek«... »Copfoska, hol vannak a 
virágok?« Ezeknek a felszólítások-

nak egy csinos, 
mindig mosolygó 
szőke lány tett 
eleget, összeba-
rátkoztam vele 
és megkérdez-
tem, hogy ragadt 
rá a »Oopfoska« 
név! Elmondta, 
hogy tizenhárom 
éves korában ke-
rült az üzletbe, 
ahol akkor, még 
két Ilus nevű 
lány volt és 
hogy megkülön-

böztessék őket, két nagy copf-
járól elnevezték őt »Copfoskának«. 

A kálapcstnál is mesterségét tanulja Turay a copfnélküli Copfoskától 
(László foto) 



A copfokat imár rég le-
vágatta, férjhez is ment 
de a név rajtamaradt. 
Megkértem Vad nay 
Lászlót, írjon nekem 
egy »Copfosika« szere-
pet. Megírta a Pesti 
mesét, amely egy kalap-
szalonban játszódik, en-
nek a szalonnak most 
már én vagyok a »Cop-
foskájax. 

— A kalapkészítés és 
az eladás titkaiba a va-
lódi Copfos avatott be. 
Gál Béla, a film rende-
zője előtt vizsgáztam 
ezekből a tantárgyak-
ból. 

A film premierjét 
nagyon izgatottan vá-
rom. Már osak azért is, 
mert kíváncsi vagyok, 
meg lesz-e elégedve ve-
lem Copfoskai 

Reméljük. 
(FABAGÔ) 

Turay már «1 is adott «CT 
k a l a p o t . . . 

H i t ezt a virágot nova le 
r y ü k ? 



A »Romantikus asszony« 25-ik előadásán a primadonnát, 
Honthy Hannát azzal lepték meg a szerzők, hogy átnyújtották 

neki új darabjukat 
Szűcsén Mihály, Honthy Hanna, Carlo de Fries áa Szánthó 

| 5 2 I N M A 

Maria Banedettiről, a római 
királyi Operaház egyik sztár-
járól kiderült, hogy magyar 

lány. Győrben született. 

Fekete József 
Színházi Mindentudó« 
cimen érdekes és ér-

tékes kis könyvet 
adott kl 

Kürtös Károly 
operainekes a 

Központi Kathollkus 
Kör es té ly in nagy 

sikerrel Anekelt 
(Foto Anna) 

A »Tatjana« premierjén Szegeden 
Harmath Imre, Balogh Klári, Vágó Arthur és Radó József 

(Foto Liebmann) 

Az »fides Anna« Szegeden 
Bulla Elma és Pálóczy László, 
akit a Belvárosi Színház le-

szerződtetett 
(Foto Llebmann) 

Uzsonna reggel S-ig 
Az uzsonnát Árpád Margit adta a Belvárosi Színház tagjai-
nak. Reggel ötig tartott, kávéval kezdődött és káposztaleves-
ael végződött. Haraszty, Baróthy, Peéry Piri. Simon, Har-

káihyl, Szatmáry, Kántor éa Árpád Margit 



— Minden pénzemet feltettem arra a lóra, amelyiknek a szeme olyan, 
mint a Clark Gable-é. (Esquírei 

A L I B A 
A cigány zsákkal a hóna alatt oson végig a falu 

utcáján. Egy dühös atyafi fut utána. 
— Mi van a zsákodban, cigány! 
— Gálámb, instálom I 
— Fenét galambl Lúd van benne! 
— Becsiletsentsógemre mondom, hogy gálámb i 
— Nyisd ki a zsákot, mert széthasítom a kopo-

nyádat! 
A cigány kénytelen-kelletlen kinyitja a zsák 

száját, aztán meglepett arccal így szól: 
— Hát, há libá, ákkor nem is k e l l . . . 

I D E A L I S HAZASSAG 
— Nos, hogy ízlik a há-

zaséletÏ 
— Elég keservesen. A 

feleségem remekül zongo-
rázik, de fogalma sincs a 
főzéshez• Erre odavettük 
az anyósomat, aki reme-
kül főz, de nem tud zon-
gorázni. Most az a hely-
zet, hogy az anyósom zon-
gorázik és a feleségem 
főz.., 



SZÉPÉSZETI INTÉZETBEN 

H 

— Bocsánat, a hölgyek közül melyik a fele-
ségem? (Es gui re) 

TRAGIKUS FÉLREÉRTÉS 

f W í 
— Nem ... nem ... nyugodjék még! Csak egy gye-

rek született: egy kisfiú! A kedves nővér félreértette 
a kérdést. Azt hitte, hogy azt tetszik kérdezni, hány 
óra vant Azért' mondta, hogy öt! (Amer. Hum.) 

iO 

ÁPOLÓK 
A klinikán, az egytuk 

kórterembe® van egy ke-
resztény ée egy zsidó 
ápoló. Begigel jön a tanár 
és kikérdezi a keresztény 
ápolót. 

— Nos, hogy van a be-
teg Î 

— Este fél hétkor bead-
tam neki az orvosságát 
— mondja a keresztény 
ápoló, — hét órakor meg-
vacsoráztattam, fél nyolc-
kor llázt mértem, nyolckor 
adtam neki egy hideg ibo-
rogatást, később, tíz óra 
tájban idegcsillapítót, köz-
ben féléránként cserélget-
tem a priznicet. Szegény 
beteg sokat szenvedett. 

A tanár most a zsidó 
ápolóhoz lép. 

— Nos. hogy van a be-
teget 

Mire a zsidó ápoló szét-
t á r ja a kairjadt. 

— Nohát tanár úr, hogy 
nekem micsoda éjszakám 

Beküldte: Räsa Armin 
Budapest. 

CSALHATATLAN 
JEL 

Grün bemegy a kávéház-
ba és így szól: 

— Szegény Kohn meg-
halt! 

— Honnam tudod? Mond-
ták t 

— Monidani nem mond-
ták, de elmentem a ház 
előtt, ahol laknak és lát-
tam, hogy az ápolónő kint 
áll az erkélyen és kom-
pótot esz ik . . . 

Beküldte: Verő Magda, 
Budapest 

MÓRICKA 
Móricka az iskolában a 

számtanfeladatUil piszmog. 
Odajön hozzá a tanitóbdcsi 
és nagyobb gyorsaságra 
akarja serkenteni. 

— Végy példát a jó Is-
tenről! Az hat nap alatt 
megteremtette az egész 
világot' 

— Ügy is néz ki! — vá-
laszolja Móricka. 

Beküldte: Bäder István, 
Budapest 



CSALÁDI GONDOK ? A LÜMT KANDÚR' 

'M 

— El fogom tiltani öcsi-
két a strucc-gyerekkel való 
barátkozástól. Ilyeneket 
tanul tőle. 

(Coronet) 

K E L L E M E S 
SZOMSZÉDOK 

— Kedves szomszéd úr, 
rendkívüli módon fájla-
lom, de a tyúkjaim egyike 
átment aa Un kertjébe és 
kikaparta a virágágyat. 

— Ó, nem tesz semmit, 
a kutyám átharapta a 
tyúk torkát. 

— Vigasztalódjék, a lá-
nyom tegnap véletlenül 
elgázolta a kutyát. 

— Annyi baj legyen, a 4 
fiam ma megszöktette a 
kedves leányát. 
N I N C S E N E K TÖBBÉ 

G Y E R E K E K 

— Psz t ! Ne kel tsé tek föl! Meg in t h a j n a l b a n 
jö t t h a z a . . . ». 

^ ^ ^ ^ S í m m S ^ y i ' " " ' I . . ? ' — " A (Esjiuire) 

AZ I D E A L I S CSÖBÜTOR 

(Lustig« Blätter) 

— Mondj nekem egy két-
lábú állatot... 

- Ö . . . « . . . 
— Nem tudsz kétlábú 

állatot mondanit 
— Tudok kérem, de attól 

félek, meg tetszik sértőd-
ni ... 

(Marianne) 



Mály Gerőnek van egy csodálatos turftorténete, 
— Tavaly június hatodikán kimentem a lóversenyre. Szóval a hatodik hónap 

hatodik napján. Tudni kell, hogy hatos számú házban lakom. A hatodik futamra 
pontosan hat pengőm maradt. Fölteszem a hatos sssámú lóra és mit gondoltok, mi 
történt? 

— Nyertél! 
— Nem. A ló hatodik lett! 

A SZAPORA ARANYHAL 

MM 
INTŐ, MINT ALIBI 
Tabódy Klári, Turai Ida 

húga, szülői tilalom elle-
nére iratkozott be a színi-
iskolára. JSőt a, legtelje-
jsebb titokban. Odahaza 
azt hitték, hogty a gimná-
ziumiba jár. 

Egyszer aztán a priima-
donnajelölt, hogy az apja 
és nénje gyanúját végleg 
eloszlassa, nagy dologra 
határozta el magát. Mikor 
a szokásos iskolai konfe-
renciák ideje elérkezett, 
Tabódy szerzett a régi in-
tézetből egy intőcédulát, 
megintette magát latinból 
és algebrából és az intőt 
postán elküldte a papá-
jának. 

ö volt az egyetlen a vi-
lágtörténelemben, aki in-
tőt hamisított önmaga 
ellen. 

FUTÓSZŐNYEG 

— Kérem, én kifejezetten megmondtam a múlt-
kor, hogy fiú-halat akarok1 

(Esquire) 
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— Lépcsőre való futószőnye-
get kérekl 

— Mennyit parancsol urasá-
god? 

— ötszáz métert. 
— Tessék?? 
— Ne csodálkozzon. Én va-

gyok a világitó-torony őre . . . 
(The Passing Show) 



Eri-Halász Imre, aki-
nek Bihari doktorral irt 
darabja, a »Kezdete 
nyolckor, vége tizenegy-
kor« nem talált kellő 
méltánylásra a közön-
ségnél, találkozik Vad-
nay Lászlóval. 

— Hogy megy a da-
rabotok? — kérdi a hu-
morista. 

— Űj címet kapott. 
— És pedigf 
— »Kezdete március 

28-án, vége április 
11-én.« 

VARIETÉ 

A hölgy: Amennyivel az én tízéves 
kis lányom jobban zongorázik!! 

(Bic et Bac) 

— Kérem Melákné, vigye el a férje 
fehérneműit a Vénusz elől! 

CÍMVÁLTOZÁS 

Feld Matyiről nemrég megírtak, hogy hetekkel 
ezelőtt elesett az utcán és azóta mankót használ. 
Ennek a mankónak a rossz nyelvek szerint kétféle 
hivatása van: részben a járásnál támogatja a gaz-
dáját, részben pedig azoknál a közgazdasági kapaci-
tásoknál. akik régi mecénásai a ligeti direktornak. 

A mult héten Matyi a New-Yorkban reggelizett. 
— Na, — mondta étkezés után elégedetten — most 

megyek a Lipótvárosba egy kis pénzt szerezni. 
El is indult. Már a Dohány-utea sarkánál volt, 

amikor hallja, hogy valaki hangosan a nevén szólítja : 
— Feld direktor úr! 
Matyi hátrafordult. Az ujságosgyerek szaladt 

utána. 
— Na, mi azí 
— Direktor úr kérem, ott tetszett felejteni a 

mankót . . . 

MŰKEDVELŐ CSILLAGASZ 



Színházi Elet apróhirdetése 
fflóndótt . 

letn, . ajtàst keres ke«. 
«4» rfljittiil » íve. klne'.rtéli 1 p 
fOvíreal tlsaívlselo. -»»Irurü On- n. 

Ez az apróhirdetés a 
Színházi Elet 1936 ok-
tólbier 18-i számában je-
lent meg és bizonyára 
megdobbantotta a meg-
jelölt feltételekkel ren-
delkező hölgyek szívét, 
mert az apróhirdetésre 
mintegy négyszáz vá-
lasz ment a New York-
tól mintegy ötven perc-
re fekvő New Bruns-
wiökba. Dominik Fe-
renc — így hívják a 
nősülni szándékozó 
amerikait, — igen sok 
érdekes levelet kapott. 
Az egyik levél különö-
sen megnyerte tetszését. 

A menyasszony: 
Mezey Margit 

A levelet egy Mezey 
Margit nevü aradi lány 
irta, az egyik ottani 
divatszalon tervezőnője. 
Ügylátszik, ezúttal is 
jól tervezett: Dominik 
Ferenc a harmadik le-
vélváltás után hajóra 

' ült és személyesen je-
lentkezett menyasszo-
nyánál, Mezey Margit-
nál. 

Aradon persze gyor-
san híre futott a ked-
vesszenzációnak. Mezey 
Margit környezete sze-
retettel fogadta az ame-
rikai vőlegényt, aki 
nem mesebeli herceg 
ugyan, de húsiból-vérből 
való ember, foglalkozá-
sára nézve cukrász. 
New Brunswickiban jó-
menetelű cukrászdája 
van. Huszonöt eszten-
dővel ezelőtt vándorolt 
ki Amerikába, ma is ki-
tűnően beszél magya-
rul, mert a városka 
negyvenötezer főnyi la-
kosságának pontosan 
egyharmada magyar, 
ö az ottani Magyar 
Egyesület ellenőre. 

— A Színházi Elet 
kedvelt olvasmánya 
minden Amerikában élő 
magyarnak — mondja 
Dominik Ferenc. — Így 
természetes, hogy ami-
kor arra gondoltam, 
hogy otthon keresek fe-
leséget, a számomra 
boldogságot hozó apró-
hirdetést a Sziniházi 
Életben adtam föl. Me-
zey Margit válaszát el-
ragadónak találtam, ké-
sőbbi pár levelét még 
kedvesebbnek. így az-
tán nem sokat spekulál-
tam, sürgönyileg meg-

kértem Margitka kezét 
és eljöttem érte. Ami-
kor útlevelemet átvet-
tem a bírótól, megkér-
dezte, hogy mi dolgom 
van Európában. Meg-
mondtam, hogy nősülni 
megyek, mire gratulált, 
szorongatta a kezeimet, 
szivarral traktált és 
megígértette velem, 
hogy ha visszatérek, be-
mutatom neki magyar 
feleségemet. 

A boldog menyasz-
szony ruhatervezésen 
kívül filmszcenárium-
írással is foglalkozik. 
Két angol nyelvre le-
fordított szcenáriuimára 
Hollywoodból biztató 
válaszokat kapott. Most 
kissé közelebb kerül 
Hollywoodhoz és ha vé-
letlenül eszébe jut meg-
írni a saját, amerikai 
ízű házasságát, talán 
éppen ezzel lesz a leg-
nagyobb sikere. Elvégre 
van benne regényesség 
és van kitűnő happy-
endje is. 

Az aradiak minden-
esetre máris tapsolnák 
neki. 

Beiczy György 

A vőlegény: 
Dominik Ferenc 

4». 



M a r l e n e D i e t r i c h v i s s z a t é r t L o n d o n b ó l H o l l y w o o d b a . L e n g y e l M e n y h é r t 
»Anstel« c í m ű d a r a b j á t f o e j a e l j á t s z a n i 

(Foto Paramount) 



Budapestéi* IUsvíUmU ax ú{ 

Uotlywwdi Bús fekete (Uh*. 

küis'á kivételei 
Csendben, feltűnés nélkül, szinte titok-

ban érkezett .Hollywoodból Budapestre 
egy filmező társaság. Amerikaiak, akik 
rendszerint nagydobra verik a produk-
cióval kapcsolatos minden lépésüket. Ez-
úttal azonban nem azért jöttek, (hogy 
magukat mutassák Budapesten, hanem, 
hogy megnézzék és filmre vegyék 
Budapestet. Dolgozni jöttek, Bus-Fekete 
László »János« cimű darabjának film-
változatához készttettek helyszíni 
felvételeket, végeztek környezettanul-
mányokat, a szerző utasításai szerint. 
A HÖiliywoodiban élő Bus-Fekete nemcsak 
pontos utasításokat adott az expedíciót 
vezető Otto Brower rendezőnek, hanem 
ellátta jó tanácsokkal is. 

A hét tagból álló társasággal, a 20th 
Century-Fox megbízásából, Brower Lon-
nie D'Orsa és Fred Langenfeld párizsi 
operatőr, Charles Sum hangmérnök, Hans 

i f i 

von Pebal, a Fox Híradó középeurópai 
operatőrje és két amerikai (hölgy: Mrs-
Brower és Miss Barbara Brower érke-
zett Budapestre. I t t szerződtettek egy 
nyolcadik tagot is a gárdába: Berend 
Lajos operatőrt 1 

A Gellért-szállóból indultaik naponta az 
előírt penzum elvégzésére. Já r tak a Vár-
ban, a Körutakon, az Országház-téren és 
különösen sokat fotografáltak a Parla-
ment körül és a környező utcákban. Mit 
fotografáltakl A pesti, utca éiletét, a pesti 
gyalogjárókat, taxikat, autobuszokiait, vil-
lamosokat A pesti rendőrt, a pesti vil-
lany- és gázlámpákat, Teklámoszlopokat. 
Múzeumokat, templomokat, Duná t Tra-
fikot, patikát és lokált Detailokat, pano-
rámákat, reggel, délben és este. 

Mister Brower panaszkodott; nehéz an-
nak, eredményesen dolgozni, — mondotta 
— aki először van Pesten. 

— Főleg az akadályoz munkámban — 
jadentette ki — hogy megfeledkezem ar-
ról, hogy filmet csinálok. A látnivalók, 
a friss benyomások, ennek a városnak 
sokat, de neon eléggé dicsért varázslatos 
szépsége megállít a munkámban és kény-
telen vagyok igai&at adni »Mr. Buszt-nak, 
aki úgy beszélt Budapestről!, mint egy 
szerelmes vőlegény. 

— Munkánk másik nagy akadálya: a 
katasztrófális idő volt. Nyolc napig les-
tűk a szakadó esőben a napot, míg végre 
megkönyörült ra j tunk az ég és elkezd-
hettük a felvételeket Sajnos, az idővesz-
teség rengeteg pénzünkbe került. Eddig 
mái több, imint 10.000 dollárt költöttünk 
el és még alig1 forgattunk többet 7000 
méternél Még egy-két napi munkánk 
van hátra, azután expressz tempóban 
utazunk vissza Hollywoodba. 

— Hogy mennyit használunk fel a fel-
vételekből? Körülbelül 9—10.000 méterből 
kiválasztunk 2—300 métert, de azért' a 
többi sem vész kárba. Majd a többi ima-
gyartárgyú filmeknél felhasználjuk őket. 
Nagyon sok magyarvonatkozású sztizsénik 
van, önök odakünn nagyon divatban van-
nak. 

Hirtelen előbújik a map és rohannak a 
beállított jelenetet leforgatni. Nincs ud-
variasság, nincs forma, a munka és fő-
leg a Nap a diktátor, semmi más nem 
fontos. Három -pertág tart a felvétel. 
Utána jön a következő beállítás, az áll-
ványok felállítása másfél óra és a felvé-
tel megint három perc; de ezek a percek 
nagyon sok amerikai mozilátogatót fog-
nak Budapestre csábítani. 

PÁSZTOR JÓZSEF 

t 



Nem érdemes filmet írni 
Mary Pickford budapesti látogatásának 

van egy érdekes tanulsága: nem érdemes 
filmet írnil Mert a filmgyárak csak szín-
darab- és regény sikereket vásárolnak, 

E i a tanulsága aarnak az érdekes nyi-
latkozatnak is, amelyet Gustav Grilnd-
gens, az ú j Wilde Oscar film, ia »Jelen-
téktelen asszony* rendezője és főszerep-
lője tett most közzé a nagy európai la-
pokban. 

— Lebeszélem a filmírókat a filmírás-
ról — mondja ebben a nyilatkozatban 
Gründgens. — Kicsit különösen hangzik, 
de úgylátszik, az a helyzet, hogy csak azok 
tudnak jó filmet írni, akik nem irnak 
filmet! 

— A rendezők és producerek belátták, 
hogy a sikert kell megfilmesíteni. Tehát 
nem filmtémákat, hanem sikeres regé-
nyeket és színdarabokat vásárolnak. 
Ilyen módon a filmek témájáit tulajdon-
képpen nem is mi, rendezők választjuk 
ki, hanem a közönség. 

— A közönség fedezte fel újból, a film 
számára, Oscar Wildet is. Bátran állit-
hatom, hogy ilyen tehetséges filmírót na-

gyon régen nem hozott ki a film. Aligha 
találunk hivatásos filmírót, aki olyan el-
ragadó történeteket, szellemes forgató-
könyveket, csillogó párbeszédeket tud ír-
ni, mint Oscar Wilde. Behúnyt szemmel 
lehet a müvei között válogatni. I t t van 
például a Dorian Gray, amelynek alap-
ötletét: a festménynek nyílt színen való 
öregedését, csak filmen lehet megvalósí-
tani. Es itt van az »A woman of no 
importance« ; a darab jelentéktelen asz-
szony'a szerintem sokkal jelentékenyebb, 
mint a legjelentékenyebb asszonyok, aki-
ket általában filmen láthatnak. 

— Boldog vagyok, hogy Wilde ú j fel-
fedezéséhez hozzájárulhattam ezzel a 
filmmel ; de a filmírók, akik Wildben 
legyőzhetetlen riválist kaptak, aligha 
fognak örülni. 

Érdemes elmesélni, hogy Wlldet a 
néma film is felfedezte már. A »Lady 
Windermere legyezője«, Irene Rich-el, 
annakidején az év egyik legmulattatóbb 
sikero volt. Az ú j Wilde-film a »Jelen-
téktelen asszony« sikere is ilyen jelenté-
keny. 



i Shirley táucol 
»K1» kapitány« 
című filmjében 





Természetesen minden kornak vannak 
'legendái; a mi modern korunknak is 
vannak. Ezek közé tartozik a komédiá-
sok tragédiájáról szóló legenda. Azon a 
napon, amikor Bajazzo kijelentette a 
színipadon, hogy »vége a komédiának«, — 
megkezdődött a bohócok, clownok, komó-
diások tragédiája. 

Nemcsak a színpadon, az életben is. A 
nagy nevettetők legtöbbször szomorúan 
végezték pályafutásukat 

* 
Amerika általában más véleményen 

vari az életről, mint Európa és nem sze-
reti az ilyen szentimentális hagyományo-
kat. Az amerikai komédiások tehát nem 
nyugodtak bele a bohócsorsba és kitailáJ-
ták annak a módját, !hogy az ember ké-
nyelmes autóülésen, vastag szivarral a 
szájában és sokezer dollárral a zsebében 
érjen élete útjának végére. 

A híres Marx testvéreik (a »Zenebona a 
tengeren« című film főszereplői) a követ-
kező ellenszert találták ki a szegénység 
ellen. Első komoly keresetükből vetitek 
egy telket Második komoly keresetükből 
építettek Tá egy házat. A harmadikból 
vettek megint egy telket; azután ezt kot-
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téosztották és eladták kétszeres áron. 
Azután vettek két telket, majd négyet 
és ötöt és ihiatot, egyeseken házakkal, 
mert mindig több és több pénzt kerestek. 

Groucho tudniillik a társaság vezére, 
— akit egyébként Amerika ötletkirályá-
nak neveznek, mert mindenkinek, akinek 
ötletekre van szüksége, remek ötleteket 
szállít — a következőképpen gondolko-
zik: egy ötlettel könnyű Amerikában ezer 
dollárt keresni. Tehát tíz ötlettel tízezer 
és ezer jó ötlettel egymillió dollárt kell 
keresni. Ezt a pénzt az ember telkekbe 
és házakba fekteti, mert ha ezeknek ára 
le is zuhan a felére, még mindig nuurad 
annyi* hogy az ember naponta három 
szivart elszívhat. Tehát nincB gondja 
a r ra az időre, amikor már nem lesznek 
ötletei. 

Ez a titka annak, hogy Groucho, Chico 
és Harpo, a három utolérhetetlen zene-
bohóc és filmkomikus, megdöntötték a 
komédiások tragédiájáról szóló legendát 
Amerikában*. Eletüknek éppen úgy happy-
endje lesz, mint »Zenebona a tengeren« 
című filmjüknek (amellyel egyébként 
szintén kerestek párszáz négyszögölet és 
hat-nyolc emeletet). 
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VlROlNtA OBEY 

GAÁL FRANCI 
EUÁTSZA HOLLYWOOD-
BAN A „PESTI MESÉT" 

A héten fejezte be 
Gaál Béla a Hunnia 
filmgyárban az ú j Vad-
nay László vígjáték, a 
»Pesti mese« felvételeit. 

— Ilyet még nem hal-
lottam. — meséli Vad-
nay László — a filmet 
csak ősszel akarták be-
mutatni, de megválto-
zott a helyzet: már má-
jusban bemutatják, de 
a mozi szerződésiben 
vállalta, hogy egész 
nyáron át egyfolytá-
ban játssza. 

Eddig minden Vad-
nay-film nagy siker 
volt. De a »Pesti mese« 
már premier előtt si-
kert aratott. Megvették 
Hollywood számára és 
Gaál Franciska fogja 
játszani a főszerepét. 
FORGATNI KEZDTÉK 

Csathó Kálmán »Az 
én lányom nem olyan« 
című vígjátékát a Hun-
niában. A rendező : 
Vajda László. A produ-
cer: Plesz Ferenc. A 
lány, aki nem olyan: 
Turay Ida. 
AZ UJ VASZARY 
film ismét Vaszary Já-
nos darabjából, Vaszary 
János rendezésében ké-
szül. Erősen folynak az 
előkészületek. Május 
20-án vonulpak be a 
műterembe. 
GRETA GARBO 
legközelebb vígjátékban 
fog játszani. Most ke-
resnek neki témát. 
FILM LESZ A 
„KATINKÁDBÓL 

Joe Pasternak és 
Harry Coster csinálják. 
A • címszerepre Dolly 
Hatost viszik ki Holly-
woodba. 
HANS ALBERS : 
SHERLOCK HOLMES 

Az ú j Hans Albers 
film témája meglepe-
tés. Sherlock Holmesról 
szól. Rendezője: Kdrm 
ff nrífl. 



Az elmúlt hét szombat-
ján kinyitotta kapuit a 
pesti turf és ezzel, hogy 
úgy mondj uik, társadalmi-
lag is megkezdődött a ta-
vasz. Természetes, hogy 
az első galopp-napon nagy 
számban vonultak föl a 
népszerű sport író-, szí-
nész-, művész- és ujságíró-
hajbitüéi. Szerenesés ka-
balának számít, bogy a 
szerencsés Békefify László 
a megnyitó napnak mind 
a hét futamát végignyerte. Roboz! Imre, a Vígszínház direktora kivételesen nem darabot, 

hanem tippet kér Heltai Jenötöl 

.Nyertem!« — kiáltott boldogan Szörényi Éva A kaba lás Jus th Gyula megjátszotta a 13—7-es 
befutót 

Fenyvessy Éva a jár tatónál 
(László fotók) 



Star t ! mondja Békef fy László . . . 

Nómeth Romolát az oddsok érdeklik 
. . . ós egy perc múlva megelégedet ten moso-

lyog: »Megint nyertem!« 

Vágó Mary is eltalálta az egyik fu tam befutóit Harmath Imre és Sar lay Imre előre isznak a 
medve bőrére 

(László fotók) 



S Z f c R K E S Z T I s 

A ZSERBÓ-BÓ-BAN 
— Mit tudtok ti angyalom arról, 

hogy bármennyire nehezen is akar 
kitavaszodni, azért mégis megkez-
dődött már a készülődés a tavaszi 
szezónra. Technikusok, ciszterek, 
piaristák, MAC-isták, BEAC-isták 
sűrűn tanácskoznak már a majáli-
sokat illetően, szabónők, kalapos-
nők Párizs felé kacsintgatnak, hogy 
a legremekebb divatholmikat vará-
zsolják ide a Király-díjra, szóval 
alig egypár hét még s már nem is 
arról beszélünk, rmi lesz tavasszal, 
hanem arról, mi lesz a nyáron? 

E N D ß Ö 0 Y B É L A 
— Nono, azért még a Tenisz Klub-

ban például azt dúdolják: Ülj mel-
lém <a íkandallóhoz s ott keresd a 
Jokert. Vagyis a klub, amelynek 
gyökerei örökre a Margitsziget tala-
jában érzik csak jól magukat, már 
két alkalommal is elhalasztotta ki-
költözését a nyári klubhelyiségbe, 
olyan zord idők járnak még Buda-
pesten. A napokban zokogta el egy 
szép asszony kompánia, hogy mi-
csoda szörnyű idők járnak, wmeny-
nyiben a márciusra csináltatott 
tavaszi kosztümjeiknek bemutatá-
sára még mindig nem kerülhetett 
sor, mivelhogy öt hét óta nem ke-

rült le róluk az esőka-
bát. 

— Ami késik, nem 
múlik, most már buj-
kál némi verőfény a le-
vegőben s így való-
színű, hogy a Búd 
Magdi és a Gordon Esz-
ter napokban esedékes 
tavaszi esküvőin sor • 
kerül ezekre a bemuta-
tókra is. 

— Addig viszont sor 
kerülhet új beszámolóra 
is Hymen ligeteiből. 
lévén nagy szezónja el-
jegyzéseknek és eskü-
vőknek. Az elmúlt hét 
szombatján például 
Sidló Ferenc, a kiváló 
szobrászművész fiának, 
Andrásnak, esküvőjén 
gyűlt egybe nagy kö-
zönség, melegen ünne-
pelve Manninger Angé-
lát, mint menyasszonyt, 
— vasárnap viszont a 
Ludovika Akadémia 
kápolnájában vezette 
oltárhoz Pacor Margi-

Sidló András ás Mamiinger 
Angela házasságot kötöttek 

(Schäffer foto)} 



tot Grész Béla százados 
s ezen az esküvön is 
előkelő baráti kör gra-
tulált az i f j ú párnak. A 
Sidló-esküvő tanúi Fes-
tetlek Pál gróf és Szé-
kelyhidy Ferenc voltak, 
a Pacor—Grész esküvőé 
Nagy Vilmos tábornok< 
a budapesti vegyesdan-
dár parancsnoka és 
Bessenyey Géza száza-
dos. Nagy Vilmos tá-
bornok különben legkö-
zelebb már nemcsak 
mint tanú, hanem mint 
örömapa is fog szere-
pelni egy esküvőn, 
amennyiben leányát, Zu-
lejkát, most jegyezte el 
benedekfalvi Luby 
Mátyás főhadnagy. Ka-
tonáéknál nagy a há-
zasodási kedv, rövide-
sen több tiszt esküvő-
jére is sor kerül. 

— Ugyancsak sor ke-
rült mostanában több 
világot járt utazó hazaérkezésére 
is. Így Horthy Jenő, uki még no-
vember végén ment ki afrikai va-
dászatra, nemrég tért haza Wenck-
heim József né grófné társaságában, 
hazajöttek kisázsiai és egyiptomi 
útjukról Lukacich Ferencék is, csuk 
Patay György járja még a külföl-
det, amennyiben Cannes-bál Firen-
zebe utazott, ottani barátai meg-
látogatására. 

— H<a már utazási hírekről esik 
szó: most várják haza budai palo-
tájába Bornemisza báróné Veith 
Daisyt Londonból. 

— No ha már itt tartunk, halljunk 
valamit a társasági jövésmenések-
ről. 

— Időrendi sorrendben így követ-
keztek egymásután a szórakozások. 
Szinay Béla altábornagy és felesége 
hatvanszemélyes estélyével kezdődik 
a sor, folytatódik Tószeghy Emil 

és felesége estélyével, majd szer-
dán születésnapi vacsorát adott 
Bethlen Andrásné grófné, amelyen 
özvegy Várady-Borbély Zsigmond-
né, Bethlen Erzsébet grófné, Suppan 
Kornél és felesége, Kollerich Pál 
és Gyula, S aim Herman gróf és 
Széchényi József gróf jelentek meg. 
Ugyanekkor Iványi Gyuláék mú-
zeum-körúti lakásán volt reggelig 
tartó estély-

— Április li-én, szerdán, Than 
Károlyéknál volt estély Buba lá-
nyuk tiszteletére, 15-én Nagyfejeő 
Józseféknál, 17-én Pétery Ignácék-
nál, Jármay Zoltánéknál és Péterffy 
Eleméréknél. Vasárnap sokan je-
lentek meg Ebinger Jánosék villás-
reggelijén, amelyet Lilo leányuk 
tiszteletére adtak, április 19-én Ring 
Oszkáréknál volt tea, 20-án zajlott, 
le a Régi Gárda első tavaszi vacso-
rája. Április 21-én a Nemzetközi 
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Dr. Gál Imre és menyasszonya Sti l l Judi th 
(Foto Angelo) 



Klub estélye gyűjtött 
egybe nagy közönséget, 
22-én Nóvák István és 
felesége adnak teát 
leányuk, Sylvana tisz-
teletére s ugyanazon a 
napon kezdi meg hiva-
talosan nyári szezonját 
a Magyar Athletikai 
Club, amennyiben ezen 
az estén zajlik le az 
első tánccal egybekö-
tött klubvacsora a Mar-
gitszigeti MAC-palotá-
ban, ahol is ezek a tán-
cos összejövetelek hét- Kemény 

ről-hétre megismétlőd-
nek a szezán folyamán. Április 
24-én két nagy estélyre gyűl egybe 
a fiatalság, az egyiket Huusner 
Károlyék rendezik Baba leányuk 
tiszteletére, a másikat Szénás y Alán 

'és Horváth Arpádné Lovrich Dyn 
rendezik közösen. Ezzel aztán ala-
posan ki is merítettük a múltra és 
jövőre vonatkozóan a heti beszá-
molót. 

— A heti beszámolóhoz tartozik 
még, hogy Khuen-Héderváry Sán-
domé grófné tavaszi tartózkodásra 
Pestre érkezett és hogy Khuen-Hé-
derváry Kár oh/né grófné estélyt 

István és Schwartz Margit házasságot kötöttek 
(Várkonyi foto) 

adott, amelyen a Pesten tartózkodó 
angol előkelőségek közül jelentek 
meg sokan. Miután mindezen szen-
zációkról hírt adtunk, angyalom, 
nyugodt lelkiismerettel térhetünk 
pihenőre. Fontos megállapítani még, 
hogy az egész hét összes estélyei és 
összejöveteli folyamán állandóan 
szóbeszéd tárgya volt u Gaál Endre 
ny. államtitkár estélyének kivételen 
sikere, A jókedv, a pompás han-
gulat, a házigazda szívélyessége és 
a házikisasszony utolérhetetlen ked-
vessége annyi örömöt szerzett a 
meghívott vendégeknek, hogy va-
laki meg is jegyezte: nem lett volna 
igazi szezon az idei, ha a Gaál-
estély elmaradt volna a műsoráról. 

— Csemege? Édesség? Szenzáció? 
— CsaJc egész egyszerűen és rövi-

den: egy fiatal magyar gróf, nkit 
egész Pest ismer, komoly fontokat 
küld haza a feleségének Londonból. 
Keményen dolgozik odakünn s egyik 
legutóbbi levele szerint percek kér-
dése, hogy komoly karriert csinált. 
Egész Pest rokonszenvvel fogadja 
ezt a hírt, amely ezúttal nem a 
sztratoszférából érkezett, — adieu! 

Kutya koktél-parti Sternischdéknál 
Sternischa Olaf, Beraárdt Mária, Sternischa 
Erzsi és i f j . Wahlkampf Henrik bernáthegyi 

kutyáival 



Eyssen Irén abban a hónapban kétszer U s i e 
reveit a nyilvánosság előtt. Április 2-én a Zene-
akadémián lépett (51, 10-én pedig a rádióban 

{Foto Art faitica) M » « — « w i » ™ . — — -

00. Vándoráé Szathmáry Aranka, az Opera művész-
oöje május 1-én szarepe] a rádióban. Mellette 
Vánüor Kálmán, az ismert író éppen »Boszor-
kámytánc« olmii ú j hangjátékát nézi át, amelyet 

júniusban mutat be a rádió 
(Kosiak utóda Komáromy foto) 

Oy. Márkus Líly zongoraművésznő április 21-án 
ad hangversenyt a rádióban. Tér je Szentgyörgy, 
váry Gyenes Lajos festőművész. Ez a felvétel 
Nápolyban készült a müvéazházaspárról Gy. 

Márkus Lily nyolcadik olasz turnéján 

Névay Ilonka zongoraművésznő, Kéry-Szántó" Varga László Utérl földbirtokos, a vtrágkultusz 
növendéke ezen a héten debütált a pesti rádió- egyik legtehetségesebb Irodalmi művelője »VI-
ban. Szenvedélye az úszás. Már tBbb dijat nyert, rág CM Magyarország« elmen tariott nagysikerű 

mint nszónö rádióelőadást 
(Foto Földes) 



J ht*: X M t y dM* 
Nemrégen vitatkoztam valalkivel, hogy 

a szalonkatársadalomnak is van egy 
kicsi, miniatűr naptárja. Ezt a naptárt 
mi, póriak ágy hívjuk, hagy: megérzés. 
Ebből olvassák, hogy itt az ideje, indul-
hatunk. Sok, nagyon sok elmarad közü-
lük útközben, míg végcéljához ér. Eny-
he, páratelt napnyugtakor, számtalan 
puskalövés reszketteti meg a levegőt, és 
sok szalonka keresi a pár já t másnap, 
hogy azután búsan, egyedül húzzon to-
vább. De néha elveszik, — lehullik mind-
kettő az erdő tarka szőnyegére: két 
dörrenés és a nászrepüléssel szép csende-
sen á t ju tnak az Örök Vadászmezőkre, 
ahol az Ember nem zavarja többé a ma-
dárdalos erdő alkonyti és hajnali barna-
ruhás szerelmeseit. 

* 
Zúg a szél, az eső csapkodja az ablak-

tábláikat. Bent ülünk a szobában riad-
tan, mint a verebek. Bömbölj csak, 
öreg békétlenkedő, rázd az ablakokat, 
lássuk, iki bírja tovább. Te, vagy mií 
Hát ő unta meg előbb. Délután meg-
szűnt az eső, estére elállt a szél és szép, 
enyhe idő lett. 

Menteni, amit lehet, adtuk ki a ve-
zényszót, és a »verebek« egyenként szál-
lingózni kezdtek a fegyverállvány felé. 
Világtiy Gyuri barátunk volt a »leghan-
gosabb«: morc képpel pakkolta ki tok-
jából puskáját összerakta kétszer-há-
romszor vállhoz kapta, — j a j nektek, 
szalonkák! Dr. Kovátsné Mici asszony 
fájdalmasan jelentette kl, hagy ő már 

Dr. Kováta Lajos, dr. Kovát« Lajosáé, Vil ighy György 
szalonkalesre Indulnak 

meg sem ismeri ezeket az esti madara-
k a t 

— Aztán Jie csodálkozzatok, ha rigót 
lövök, szalonka helyett — mondja, « köz-
ben önérzetesen veszi vállra kis h úszá-
sát. — Nem szeretnék én ott még — rigó 
sem lenni, ö a szalonkák réme! Tavaly 
is a legtöbbet lőtte, két hideg, csúnya, 
szeles napon. Az összeredmény ugyanis 
egy volt . . . . 

Kováts Lajos hatalmas szöges botjá-
val kormányozza a csúszós agyagon ra-
koncátlankodó apostolok lovait, miig Ko-
váts Béla a házigazda kijelenti. hogy 
apostol ide, apostol oda, jdbb lesz a kö-
zönséges ló, — sürgősen befogat, nem 
megy ő gyalog egy tapodtat sem. Es el-
végre — csakugyan jobb lesz koosin 
menni. Már akinek hely jut. Mert ne-
kem nem jutott. Csupa szimpátiából két 
kísérőt is kaptam, harmadiknak Nagy-
fejűt hívtam; ő a fő szalonkamester, 
»aki« a sötétben összeszedi majd les 
végén a lőtt szalonkákat . . . Mire a tett 
színhelyére értünk, utóiért a két lipiz-
zai és lekászálódott öt puskás. Nagy vi-
tába bocsátkoztunk, ki hova álljon. 
Dr. Juhászné Manettet fekete bundájá-
ban Benlki sem akarja »vállalni«. 

— Majd meglátjátok, szerencsét ho-
zok, — mondja szomorúan, —• akivel ed-
dig voltam, mindig lőtt szalonkát s a 
róka is nekünk jött már sokszor — for-
dul felém. El kell ismernem, igaza van, 
ahol vele álltam, mindig kaptunk vadat. 
De hát az a fekete bunda . . . A végén 

egyedül ment a szálerdő és 
bokros szélére, g a töb-
biek is elfoglalták a sa-
ját maguk kijelölte stan-
dokat . . . tűz lobbant a 
cigarettavégeken . . , min-
denki megnézte az óráját, 
leült a vadászszékre és 
nyugodtan várni kez-
dett . . . 

A rigók ugyancsak fúj-
ják esti danájukat mely 
összevegyül a sok egyéb 
apró madár füttyével. Egy 
különösen kivált közülük: 
oly hangot adott, mintha 
valaki kétszer egymásután 
görgős sípba fúj t volna 
bele. Nagyfejüt is becsap-
ta a füttyös ismeretlen, na-
gyot ugrott az első sípo-
lásra. 

A fácánok hangos ka-
ikatolással galyaznak fel a 
fákra, majd szétnéznek, 
nem tetszik a hely g zajos 



Dr. Palkart Géza, Kováta Béla éa Bablk Jézaei 

méltatlankodással egy emelettel feljebb 
költöznek. Hat óra húsz pere, nézem az 
órámat, már itt az i . . . durr — hallom 
messziről. Mici asszony standja felől. 
Rigót — villan át agyamon, s kaján mo-
solyra rándul a szám, mikor a gondolat 
gyorsaságát követve, egy szalonka vá-
gódik át a fejem fölött. Dirrr, dur r r , . . . 
— s keserű lesz a mosoly, 
mikor a szalonka vígan 
tovább evez. Még talán 
vissza is nézett a késői 
háborgatóra. 

Dirr, du r r , . . . dirr, 
durr, . . . dirr, durr, . . . 
durr . . . a keservét, 
ezek minden szalonkát 
agyonlőnek. Nagyot fo-
hászkodom éppen, mikor 
egy szalonka majd a ka-
lapomat veri le, még rá 
se tudtam lőni. Durr . . . 
dirr, durr . . . nagy pisz-
szegéssel, korrogással jön 
felém egy cvikk, látom, 
úgy kétszáz lépésről, szép 
lassan eveznek, szél ellen 
jönnek . . . megvárom, míg 
úgy negyven lépésre ér-
nek, kétsaer lobban a pus-
kacső s a cvikk lezuihan 
az akácos remiz zöldmohás 
szőnyegére . . . 

Lassan leballagok a hegy-
oldali kis tisztásról és mire 
a kocsihoz érek, hallom 

Világhy Gyurit, boldogan 
újságolja, hogyan lőtt le 
hármas cvikkből kettőt. A 
többiek ás hoznak még má-
sik kettőt, így a Berencse-
pusztai első szalonkázó es-
te jól záródott 

Most jön azután a jiava 
a dologinak. Valahogy a 
bridzs utáni »megbeszélé-
sek« jutnaK az eszembe; 
»mart ha te azt úgy tetted 
volna! — Ugye mondtam, 
hogy odaállj, — húzzák 
egyőnket, ki semmit som 
lőt t — én kilencet láttam.« 
Dr. Júhászné nagy hévvel 
újságolja, hogy tizenegyet 
számolt meg, mind a szál-
lás felől jött. (Suttyomban 
többen vakargatjuk tejün-
ket.) Közben felszállnak a 
kocsira s mi, gyalogosok, 
négyen, nekivágunk a sö-
tétnek. 

Naplón kívül: a történeti hűség kedvé-
ért még meg kell jegyeznem, hogy a sok 
duplázással üdvözölt szalonka pár 
»egészséggel távozott«. S valamikép örök 
titok marad előttem, hogy egyes napo-
kon a cik-cakban közlekedő vadat az 
egész puskássor miért akkor lövi cákk-en, 
mikor az már a eak-ba értí 

(Kolouv felvételei) 
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Megszólal a tribün 
írta: PATAKY KÁROLY. 

Enyém vagyl — kiált ja Kóea kapus és magához öleli a labdát, mellette Müller fekszik a földön 
(Foto Pálházy) 

.MozdulatmüvészeU a debreceni kapu előtt 

Huszonöt évvel ezelőtt nyitották meg 
az MTK H.ungária-úti sporttelepét. Ti-
zenkétéves voltam a k k o r . . . Már négy 
éve mindéi) mérkőzésre kijártam. Akikor 
a keringő jár ta s pattogó induló hang-
jai mellett jöttek a pályára a pálya-
megnyitó ünnepség csapatai: FTC—UTK. 
Erre a napra tűzték ki a fontos bajnoki 
mérkőzést. Az FTC-éntík már akkor az 
MT!K volt a legnagyobb riválisa. Az ál-
lóhelyen még nein volt fedett trílbűn. A 
pálya közepén kis ünnepség zajlott le, 
aztán Bárczy István, Budapest polgár-
mestere fényes lakkcipőjével belerúgott 
a labdába. Az ünnepi rúgás után — úgy 
emlékszem rá, mintha ma lett volna — 
Biró Gyuszá, az előre megibeszélt terv sze-
rint, tacsra rúgta a labdát. Blum Zol-
tán tacsdobásával kezdődött meg tulaj-
donképpen a meccs. Izgalmas, érdekes 
küzdelem volt. Az FTC nagy form'át mu-
tatott az előiző mérkőzéseken és mégis 
az MTK győzött 1:0 arányban! Azt haj-
togatták a tribünön, hogy a Fradinak 
balszerencséje van. A drukkerek azzal 
húzták egymást, hogy az MTK vegyen 
sorsjegyet, olyan szerencsés.. . A félel-
metes FTC-csatárok egyszer sem tudtáik 
belőni a laibdát a Domokos által védett 
MTK-kapuba. Nagy dolog volt ez kérem, 
aibban az időiben. Az MTK közönsége 
gúnydalokat énekelt Slóziról. az FTC 
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görbelábú csatáráról, aki nem tudott 
gólt lőni. Az FTC azzal vigasztalódott, 
hogy az MTK egyetlen gólját Lahne, 
a csapat angol csatára szerezte meg. Csak 
Budapestre hozatott atigollal tudtak 
győzni, — ezt hajtogatták. És az is vi-
gasz volt a zöld-ifehéreknek, (hogy az 
FTC 1912-ben nyolc pontnyi differenciá-
val nyerte meg a bajnokságot az MTK 
előtt. Viszont az MTK-nak jutott az a di-
csőség, hogy Magyarország bajnokcsa-
patát 1:0 arányban megverte. A mérkő-
zést Veress Imre dr., a MAC volt fut-
ballistája vezette. Az 'állóhelyről citro-
mot, almát dobáltak feléje. Máx akkor 
az volt a divat, hogy & vesztes csapat 4 
közönsége a birót okolta a vereségért. 
Pedig Veress Imre jó biró volt, a mér-
kőzés után Brüll Alfréd és Malaky Mi-
hály gratuláltak neki s megköszönték a 
kitűnő játékvezetést. Veress Imre, aki 
ma Budapest számszéki igazgatója, most 
a tribünről nézi végig a mérkőzéseket. 
Hej, iha ez a régi tribün meg tudnia 
szólalni . . . Mennyi csatát látott, meny-
nyi izgalmat bírt ki, hányszor csattan-
tak a tenyerek dörgő tapsra, hogy a 
tribün fedele majd szétpattant s hány-
szor dobogtak a lábak elismerő vagy 
tiltakozó robajjal, hogy majd leszakadt 
az egész faalkofcmány. Örömnek és bá-
natnak, szépségnek és csúnyaságnak, di-
csőségnek és dicstelens égnek, a futball-
lalbda gyönyörű csábtáfflcának s a szen-
vedélyeik vad orgiájának, a nézők lel-
kesedésének, vagy szomorú lehangoltsá-
gának volt szemtanúja. Változtak az 

Titkai kapura lő . . . 

. . és a labda Kosa. mellett a kapufát érintve gólba ju t 
(Foto Pálháxy) 
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idők, a csapatok, a drukkerek, csak a tri-
bün maradt ugyanaz, ami huszonötévvel 
ezelőtt. Rá is férne egy kis Voronoff-
mütét. 

Huszonötéivvel ezelőtt más volt & druk-

Viffó szereli MUllert 

kerek lelikiállapota, mint ma. Nem vol-
tak annyira idegesek az emberek. Ma 
nem kell más, csak egy-két izgatott szó 
s máris futballpályához hasonlít a né-
zőtér, egymást rugdossák és poíozzálk az 

emiberek. Akkor is össze-
vesztek a nézők, de mind-
Járt kibékültek. 

Hányszor tapsoltam ked-
venceimnek. Az FTC-ből 
Slózit, Pataki Mihályt és 
a Weinber—Bródi—Blum 
fedezetsort szerettem. Az 
MTK-ából Biró Gyuszi és 
a pompásan centerező Se-
bestyén Béla, a MACJból 
Bodnár Sándor, a BAK-
ból Károly tanár úr vol-
tak kedvenceim. Nem vol-
tak ezek nyiiatíkozó, egy-
mást lebecsülő, kritlaáló 
futballisták. , 

Az FTC és az iMTK kö-
zötti igazi versengés hu-
szonöt éve kezdődött, 
amikor az MTK-pályát 
megmyitották. Bár kilomé-
ter választja el egymástól 
a két várat, az FTC és az 
MTK pályát és ez a két 
sporttelep tette lahetővé a 
•magyar sport fejlődését. 
Az FTC—MTK versengés 
nemcsak a futballban, ha-
nem a többi sportágban is 
fejlesztője lett a magyar 

(Pálháxy foto) spo r tnak . 



Erdők a i falvétel a Bocskai nlsxal meccséről. Balról Jobbra: Teleki, Lővy, Tágé, Zamora a vi l i«- g ß 
hlrfl spanyol kapu«, Palo ti«, Samitier i s Opata 

(Rapid foto Nizza) 

Futballdráma Kispesten 
Az elmúlt vasárnap baj-

noki mérkőzései közül a 
legnagyobb benyomást 
ránk a Kispest—Phöbus 
mérkőzés tette. Kispest vál-
ságban van és kiesésre áll. 
A Phöbus még részt akar 
kérni az elsőségi kérdés-
ben, de legalább ed szeret-
né foglalni a harmadik 
helyet, amely a Középeuró-
pai Kupa-mérkőzésen való 
részvételt biztosítja. Na.gy 
tét volt tehát ezen a mér-
kőzésen. Kispest a második 
félidő közepéig 2:0-na ve-
zetett És ekkor, mint a 
görög sorstragédiákban, 
hősként elbukott. A Phö-
bus megváltoztatta aiz ered-
ményt és 3:2 arányban 
győzött. Drámai percek 
voltak ezek a kispesti 
sporttelepen. A tömeg a 
bírót okolta, de akik hig-
gadtan nézték a küzdel-
met, látták, hogy a kispesti 
kapuson múlott a meccs 
sorsa s az ő egyéni tragé-
diája — rosszul védettl — 
okozta a kispesti drámát. 

A futballstílus iskoláját csillogtatták 
a Hnngária—Bocskai mérkőzésen. En-
nék iá találkozónak a debreceni Teleki s 
a hungárista Turai volt a két fősze-
replője. Az előbbi »hárfaművész«, aki 
a legnagyobb finomsággal és virtuózitás-
sal kezeli a labdát, a másik a »bombar-
don« tudományának nagy tanára. A 
Ferencváros gólözönt zúdított Budafokra. 
A budafokiak majd belefulladtak a 

Keménytől elveszi a labdát Sxsbehelyl 

sok gólba. A meccs kri t ikája: Sárosi! 
Sárcsil 

Az Újpest könnyedén, szinte b a -
lerinái kecsességgel vette a Nemzeti el-
leni meccset. A Nemzeti azonban nehe-
zen hagyta magát eitáncoltatni. Április 
25-én szünetelnek a bajnoki mérkőzések: 
ekkor mérkőzik Torinóban a magyar 
válogatott csapat az olaszokkal az Euró-
pai Kupáért. V.ajjon győzünk-et 



Bmerieo Nemes (London) : Pihenés 

Emődy Lajos: Fértihüség 

\ K E P n i i n o R A 
A humor műfaja az 

írásiban is a legritkább 
és a legbecsesebb s az 
élet legkeresettebb cse-
megéje. A fotón talán 
még ritkább, mert a 
lenese nem olyan enge-
delmes szerszám, mint 
a toll. Az e heti pályá-
zat első díját, a Szín-
házi Elet Boltjába szóló 
tízpengős bevásárlási 
utalványt Emerico Ne-
mes (London) nyerte 
»Piihenés« című képével. 
A többiek díszoklevelet 
kapnak. 

Péter Ily: A la Zoro és Huru 
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IRODALMI 
ÉLET 

üzerknzti : 

SZITNYAI Z O L T Á N 

J f rosszarcú ember 
/hovciL 

írta: SZOMBATHY VIKTOR 
Ezt a történetet egy nag-yon kalandos-

kedvű barátomtol hallottam, aki éppúgy 
otthonos volt Tokió papíríalai között és 
Stockholm öbleiben, mint ahogy Dél-
Afrikában is értette a módját, milyen-
forma versenyfutással kell a gyémánt-
mezőkön letűzni a kis botot, amely az 
ásási határt jelzi. Múltkor, hogy légi 
emlékeinket újitgattuk, ötlött fel 'benne 
ez a história a rosszarcú emberről. 

Akkoriban egy amerikai filmgyár ren-
dezője voltam, — d-őlt hátra székén a 
barátom — tömegjeleneteket vettünk föl 
már napok óta. Valami társadalmi drá-
mát forgattunk, közepes szöveg, de jó 
fényképezéssel rengeteget lelhetett rajta 
javítani. A rendezője ennek a filmnek 
Hogarth volt, tudod', a nagy J . W. Ho-
garth, akit bizonyos újságok másfél éven 
keresztül rendező zseninek kiáltottak ki, 
amíg aztán egy perui nő véget nem ve-
tett egész karrierjének s legutoljára a 
Tűzföld körül bolyongott, patagón halá-
szokkal. Nos, az én időmben még ren-
dezői zsenije zenitjén lebegett, tekintélye 
ellentmondást nem tűrt. 

Három napja forgattuk már a filmet. 
Hogarth mindegyre elégedetlenebbé vált. 
Harmadik napon leintette a játékot s 
szó nélkül emelte fel a telefonkagylót. 
Pár pillanatig még maga elé meredt, 
aztán gyorsan felhívta Willamsont, a 
társaság legügyesebb arista-iigynökét. 

— Hallo, Willamson, — kiáltotta a 
szócsőbe — nem vagyok megelégedve 
magával. Isten bizony, megakadok, ha 
nem küld megfelelő embert azonnal. 

Willamson hangja kaparászott most 
a kagylóban. Ügy látszik, mentegetőd-
zött. Hogarth visszabömbölt : 

— Egy rosszarcú embert szállítson 
azonnal. Egy nagyon rosszarcú embert. 
Dupla díjat adok érte. Rosszarcú em-
bert, érti Î Ne legyen gyilkos, ne legyen 
bandita, dte legyen olyan rossz arca, 
amilyen areot még Willy King se tud 
maszkírozni magán. Hallja, Willamson, 
ha maga ügyes: megkapom az embert. 

Willamson valamit megint felelt. 
— Hogy három is van raktáron 1 — 

türelmetlenkedett vissza Hogarth — ak-
kor egyik sem az igazi! Olyat küldjön, 
akiiből másodpéldány csak akkor lesz, ha 
viaszból mintázzuk a Camegie-múzeum 
számára. Megmondtam. 

Harmadnapra megjött Willamson em-
berre. Az ügynök csodát művelt. 

Az ember, Willamson igazolóírásával 
a kezében, Hogarth elé állott s nyekergő, 
deszkahangon érdeklődött a sorsa iránt. 

Hogarth leült egy oldalt támasztott 
létrára s úgy szemlélte, hosszan, elisme-
réssel, az élő küldeményt. 

— Ez az! — csettentett hosszas bámu-
lás után. 

Nem volt ez az ember sem vak, sem 
nyomorék, sem piszkos, de tisztát sem. 
Csupa tagadás volt. Tagadása a szépnek, 
de tagadása a rútnak is, nem volt meg-
jelenésében egyetlen igenlés, egyetlen 
bíztató pont. Csupa jelek, utalások, eset-
legességek. A véletlenek játéka volt ez 
az ember. Bal arcán vörös forradás, rö-
vid, sárgás szakálla összefonódott ritkás 
bajuszával. Ügy tűnt: egyik szeme a 
másikat kargeti. Szürke, vizenyős sze-
mek, kopottas haj , behúzott nyak s vég-
telen undor, unalom vonásai ezenfelül az 
arcán. Talán csámpás, talán suta; úgy 
állt előttünk, keskeny szájaszélét szíva, 
hogy önkéntelenül visszketett a tenye-
rünk, pedig semmit sem vétett az em-
ber. Türelmesen állt. 

A rendező ráförmedt. Lehetetlen volt 
erre az emberre jószívvel nézni. 

— Játszott már gép előtt Î 
— Igazán alig, uram. Néhányszor vol-

tam statiszta. 
— Akkor először is próbát forgatunk. 
Gyorsan a gép elé cipelték emberünket 

s járva, állva, mozdulatlanul és beszél-
getve, jobbról-balra fényképezni kezdték. 

A véletlenek já téka volt e i »» e m b e r . . , 



li.fry óra múlva mar vôtitettuk is à pi'ô-
baképet a házimozi vásznára. 

A hatás óriási volt. A rosszarcú ember 
csodákat művelt, öntudatlanul is úgy 
mozgott, járt-kelt, gesztikulált, ahogyan 
azt sokkal előkelőbb sztárok hónapos 
munkával sem tudtáJk elérni. Ámde Ho-
garth neim az az ember volt, akit roman-
tikus kitörésekre ragadhat egy ismeret-
lenből felbukkant ú j csillag. Kelleténél 
is savanyúbb arccal ál'lt a rosszarcú 
elé: 

— Néhány napig foglalkoztatni tudom 
— mondta s ekkor már tudta, hogy a 
rosszarcút semmiképpen sem engedi át 
más gyárnak s ha a rosszarcú epizód-
szerepe silkerül, talán egész filmet fog 
rá építeni. 

Ez, természetesen nem tartott vissza 
bennünket attól, hogy az egész embert 
szívből ne utáljuk. A női szereplők iga-
zán csiaki a hivatás lázában s a jó gá-
zsiért álltak egy .képire vele, annyira 
kellemetlen volt még a közelsége is. El 
nem mondhatom, milyen visszataszító 
volt s még csak nem is akarta ennek el-
lenkezőjét. Pedig semmiiképpen sem vi-
tathattuk el tőle a tehetségét, amely 
napról-napra szebben mutatkozott meg. 
ö maga is észrevette, hogy szerepe s je-
lenléte egyre fontosabbá válik. A belső 
öntudat fűthette csupán s ez tarthatta 
egyensúlyban. Külsőleg éppoly hideg, 
kocsonyás maradt, mint a békia. Külön 
járt , külön étkezett, alig állt szóba va-
lakivel s a rendező utasításait gépsze-
rűen követte. 

Mondanom sem kell, a kép (kitűnően si-
került, Hogarth néhány jelenetet Íratott 
külön is al rosszaTcú számára s mikor 
lepergettük a kész képet, az igazgatóság 
egyöntetűen határozta el, hogy a rossz-
arcú embert szerződteti s nagyobb sze-
repet i rat neki. A rosszarcú bandzsal 
mosollyal vette ezt tudomásul, másnap 
elutazott s osak egy hét múlva tért visz-
sza. Állítólag San-Franciscoban járt, 
ahol egy kínai nőt rázott le a nyakáról, 
utolsó emlőkét hajdani életének. 

A filmvárosban mindenki irigyelte. 
Újjal mutattak rá s irigyelték, őbenne 
azonban semmi művészi büszkeség nem 
mutatkozott. Rossz, .kellemetlen arcát, 
mint kiáltó cégért viselte, ennek köszön-
hette sikerét, ennek a férfiatlan rútság-
nak. Nagyon jól tudta, hogy visszataszító 
mivoltával szerezte a pénzt, a pénzt, ami-
vel most ismét csafc nem tudott mihez 
kezdeni: ösztönösen, mint egy bélyegzet-
tet, mindenki kerülte. A nők, nos, a nők 
mindenesetre. . . 

Semmi szenvedélye nem volt. Hacsak 
az nem, hogy olykor bezárkózott a la-
kásába s olyanlkoi; napokig nem engedett 
magához senkit. 

így esett aztán, hogy a filmhez, ame-
lyet egyenesen az ő visszataszító mivol-
tára írtak, nehezen találtak női partnert, 
ami, úgy-e, rendkívüli dolog ebben az 
átkozott tolongásban? Szinte csodálatra-
méltó jelenség volt a pénznek s a tüle-
kedésnek ebben a zsibvásárjában, ahol a 
legkisebb szerepért e a legpiszkosabb dol-
lárért is ezrek és ezreik tolongtak. De 
a meztelen igazság mégis az volt, hogy 
a kiszemelt női főszeireplők mindenféle 

ürüggyel nuztaK-namgiaiian. a smumxhbs 
aláírását. A rossz arcúra hivatalosan rá-
ütött rútsági bélyeg erősebb taszítás volt, 
mint a pénznek vonzása. Hogarth dühö-
sen; tépte a hajiát. Nagy sikert várt a 
filmtől, elsőrangú íróval irattia a szöve-
get és sehol egy valamirevaló művésznő, 
aki partnerül jelentkezne. Mondom, ez 
így hihetetlenül hangzik, de ismerni kel-
lett volna a rosszarcút. 

A rosszarcút láthatóan bántotta az eset. 
Eddig is szófulkar volt, ezentúl valósag-
gal embergyűlölő lett. Lejátszotta a film 
próbajeleneteit, aztán visszavonult a la-
kásába, egy kis bérházba, a városon kí-
vül. 

A nő, aki végre vállalkozott a rossz-
arcú partnerévé s még a csókjelenetet is 
vállalta, szép, szőke orosz nő volt, Ho-
garth felfedezése. Tudja Isten, a nő is 
ihonnan került elő, állítólag egy kis euró-
pai műteremből hozatta Hogarbh, akinek 
szívügye lett a rosszarcú ember filmje. 
Az orosz nő megnézte a rosszarcút s mi-
vel már tudott valamit angolul, azt fe-
lelte: all right. Mindig is mondtam, 
hogy az emberi 'lét szenvedéseit az oroszok 
bírjálfc leginkább. 

Nagy lendülettel kezdtünk ebihez a 
filmhez. A rosszarcú az első napokban 
rosszul játszott, láthatólag befolyásolta 
őt az eddigi sikertelen partnerkeresés s 
most, hogy az orosz nő mégis munkába 
állott, ez megzavarta. Lassan azonban 
elsimult ez is. Sőt, a második hét vége 
felé olyan fa j ta lelkiállapotot kezdtünk 
észrevenni a rosszarcún, amelyet szak-
emberek úgy neveznék, hogy lírai ellá-
gyu lá s . . . Szívesebben beszélgetett, igye-
kezett közvetlenebb lenni, már-már úgy 
tűnt, hogy boldog is. Érdekes változás 
esett ra j ta s ezt annak tulajdonítottuk, 
hogy örül. örül, hogy filmje lesz, hogy 
partnere van. Elvégre ő is férfi volt, 
ha szokatlanul rút is. Játéka egyre meg-
'győzőbb lett, sőt túl jó. Hogarth elége-
detlenkedett: 

— Túlszépen játszik, az arcához viszo-
nyítva. Nem így gondoltam . . . 

A rosszarcú vállat vont. Nem tehet 
Tóla. Szemmelláthatólag zavarta a női 
közellét. Soklkal zárkózottabban élt azon-
ban, mintsem valaki előtt is bizalma-
sabban megnyilatkozott volna. 

A harmadik héten rákerült a sor egy 
fölöttébb hatásos jelenetre, amelytől Ho-
garth igen sokat várt. A csókjelenet 
volt ez. A rossziaa-cú ember kábulttá csó-
kolja a nőt. Napok óta hánytuk-vetettülk 
izgatottan a kérdést: hogy fog viselkedni 
a férf i s vonakodni fog-e a nő? 

A nagy jelenetre a nőnek pompás és 
gazdag ruhát kellett magára ölteni. A 
jelenet egy parkban játszott, forró báli 
éjszakán. A rosszarcú ember kopott 
ruhában a kerítésen mászik be a báli 
éjszalián. Lopni akar. mert éhes. De 
meglátja a ragyogó nőt, elfelejti az éh-
ségét, a szegénységét s a sötétben átka-
rolja a nőt, csóikolja vadul. A nő vissza-
adja: azt hiszi, ihogy az csókolj^, akit 
várt. 

— Próba! — kiáltott Hogarth. 
A nő behunyta a szemét s álmatagon 

ült egy kerti padon. A rosszaroú feléje 
indult, ahogy a szerep kívánta. 6 elő-



szőr lopva, félve megcsókolja a nőt. Ez 
a jelenet azonban egyelőre nem sike-
rült, a nő önkéntelenül is félrehúzódott. 
Hogarth csendesen káromkodott. Nos, 
újra! A férfi, éhes hím, feléje kúszik A 
nő behùnyja a szemét A férfi a háta 
mögé lopódzik. 

S most valami különös történt. Nem 
húzta félve, bátortalanul magához a nőt, 
ahogy a szerep előírta. Nem! Vad erő-
vel karolta át s csókolni kezdte. Hirtelen, 
minden rendezői intés, bátorítás nélkül, 
nem törődve géppel, emberekkel, sikoly-
lyal s lámpáklkai: csókolta, ölelte veszet-
tül. Minden visszafojtott szenvedélyét 
ott csókolta el a lámpák előtt. A sze-
gény nő kétségbeesetten sikoltozott, til-
takozott, próbálta eltaszítani magától a 
férfit. Hogarth először parancsot adott, 
hogy forgassák a gépet, de aztán a két 
csákó lód zó egyre távolodott a lámpák 
fényköréből, már dulakodtak, az asszony 
ruhája kettérepedt s a rosszarcú, mint 
egy fekete vámpír, szítta szájáról a 
csóknedüt. 

— Állj! — ordított Hogarth s közibük 
ugrott 

Ügy kellett szétválasztani őket. A nőt 
görcsös sírás rázta, végigterült a pam-
lagon, úgy élesztgették. A rosszarcú 
tompán bámult maga elé, szédülve a csók 
ízétől s az asszony illatától, kezét ötkölbe 
szorította s nem szólt egy szót sem. Ho-
garth eléje állt. 

— Barom! — üvöltötte — nem ezért 
szerződtettem magát. Intim ügyeit in-
tézze el otthon, a szeretőjével, viagy csa-
ládja körében. 

A rosszarcú sokáig hallgatott. Nagy-
sokára szólalt meg: 

— Éppen azt tettem. 
8 még mielőtt megmagyarázta volna, 

mire gondolt, sarkon fordult s berohant 
öltözőjébe. Ajtaja félig nyitva maradt 
e most nagyon különös dolog történt. 

A rosszarcú ember letépte a szakállát. 
Aztán a bajúszát is, majd dühösen, hosz-
szadalmasan kezdte zsírozni, gyúrni, 
kenni a képét. 

Nem húzom hosszúra a történetet. Igen, 
a 'rosszarcú ember ledobta rossz arcát. 
Csak maszkírozva volt. Ledobta a seb-
helyet, a forradást, (kellemetlen arcvoná-
sait, nyirkosságát, mindent. A maszkíro-
rozás zsenije volt, hónapokig vezetett 
orrunknál fogva bennünket, hónapokig 
hitette el velünk, hogy ő a természet 
remekbeszabott rútsága. Dollárért tör-
tént az egész. Es minden rendben folyt 
voln/a tovább, ha nem jött volna közbe 
a nő. De aztán tovább nem birta a rút-
ság pecsétjét s kitört belőle a férfi. 

Elképzelheted, mekkorát nézett Ho-
gaTth, amikor a mi emberünk arcát meg-
látta. 8 még hozzá elfogadható, kelle-
mes arc volt 

A Tosszaircú zsobrevágta a kezét s meg-
állt Hogartih előtt: 

— Nem játszom többet. 
— De a szerződés! — kiáltott dühösen 

Hogarth. 
A rosszarcú azonban egy szót sem 

szólt. A nő elé állt s szembenézett vele. 
Kár, hogy ilyen pompás alkalmat rend-
szerint elszalasztunk, s a kellő pillanat-
ban nem jut eszünkbe, hogy fényképezni 

ikellene. Tudja Isten, néha az életet ki-
saalajtjuk a felvevőgép lencséjéből. Mert, 
ami történt, az élet volt. 

A nő felállott s szemébe meredt a fér-
finak. Aztán rettentőet sikoltott. Szeme 
elé kapta a kezét s összeesett hirtelen. 

(Barátom jót húzott a söriből s hosszan 
maga elé nézett.) 

Mert, képzeld, — folytatta később a 
barátami — nem érdekes-e, hogy valaki 
éppen a filmvállalat műtermében talál-
kozik a feleségével, éven utáni Mondom, 
vannak érdekes véletlenek az életben s 
az életet a művészettel, a valóságot az 
álommal fölségesen összekeverni talán 
csak az oroszok tudják. Mert semmi két-
ség, orosz volt mind a kettő s most már 
lkéső volna találgatni, miéTt hagyta el a 
nő a férfit, miért bujt el a férfi a rút-
ság álarca mögé s mily csodálatos körül-
mények folytán kellett találkozniok egy 
amerikai vállalat műtermében, mikor 
nem is sejtették már. Mindebből az a 
legkülönösebb, hogy egy férfi milyen 
sokáig lehet ura önmagának s ímeddig 
tudott nagy titikot tartani. Persze, aztán 
mégis elveszítette sámsoni erejét, ami-
kor a nő ajkát megcsókolta. Nos, de ez-
zel többé-kevésbbé mindnyájan így va-
gyunk. 

A film persze abbamaradt csonkán. 
Nagyszerű alkotás lett volna pedig be-
lőle. Hogarth majdnem búskomor lett. 
A két ember eltűnt. Mondják, hogy visz-
szatértek Moszkvába, de lehet, hogy 
őróluk szólt a hír, hogy fönn, a Rocky 
Mountains hegységben egy szőke nőt s 
egy szőke f é T f i t halva találtaik. A férfin 
orosz ing volt. 

Mindig is mondtam, hogy az élettel 
nem szabad komédiázni. A komédiázást 
hagyjuk csak a műteremre s a szöveg-
írókra. A nő, ha végzetünk, mindenütt 
megtalál. Azért nem szabad őket komo-
lyan venni soha. Mondom neked, sohase 
vedd komolyan őke t . . . 

. szemébe meredt a fér f inek. 
(O. Erdélyi Aranka rajzai) 
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i & p i y w y á j a foyvul 

lyik fejezet fogott meg leginkább a 
Könyvemben1 

— Inkábu fejezetekről beszélnék, mint 
egy fejezetről. Például a »vércseppek 
a szem fenekem. Ez a részlet egyenesen 
Kísérteties, ahogy a klinikáról-kliniká-
ja vándorló boldogtalan páciens ráhi-
báz és rádöbben a szörnyű valóságra. 
Csodálatos fejezet a »lüktető csillagok« 
az tAddis-Abebaa, a »Krizantém« és a 
zárófejezet, a »Robinson szigete«. 

Bólint. 
— Érdekes, én is ezeket « részeket sze-

retem a legjobban, ámbár úgy érzem, 
hogy minden szó fontos és odatartozó, 
amit ebben a könyvben megírtam. Hoz-
zátenni talán még tudnék egyet-mást, 
de az már nem lenne lényeges. Elvenni 
egy betűt se. Éppen azért, mert ezt a 
könyvet csak őszintén lehetett megírni, 
minden triviális részletével, vagy se-
hogy. 

— A cím hogy jutott az eszedbei 
— Annyi olcsó viccet csináltak mások 

a tumorom körül, — gondoltam ezt a 
ziccert nem hagyom ki. Keressen raj-
tam valamit a konkurrencia. Hallom, 
hogy valaki rögtön kisszakasszal akarta 
megtenni az utazást kopcmyám körül. 
Egy másik azt mondta: Mit csinál ez a 
Karinthy akkora lármát azzal az ötven-
hatos fejbőségével. Volt aki tumoristá-
nak nevezett. Ekkora fórt nem adhattam 
a cinikus Pestnek. Különben időnként 
magam sem viselkedtem a helyzethez 
illő vészes komolysággal. Például ami-
kor a négyórás operáció után határozat-
lanul derengeni kezdett a másvilág sö-
tétségéből kibontakozó értelmem és meg-
pillantottam magam fölött Olivecrona 
tanár figyelő arcát: »tanár úr<t — kérdez-
tem a gyengeségtől elcsukló hangon — 
„hány kilót vett ki az agyvelőmbőlí« 
»ötöt* mondta mosolyogva a professzor 
— ti adják oda Lagerlöf Zelmának, sze-
gény már úgyis elég öreg.*. De megint 
én kérdezek: Ha már elkísértél erre a 
különös utazásra, milyen úti élményeid 
voltaki 

— Erről magamnak is útinaplót kel-
lene írnom. Ha úgy nézem a koponyá-
dat, mint egy idegen, kedves várost, ame-
lyet ismerni vélek, akkor boldogan álla-
pítom meg, mennyire megszépült, hogy 
kiépült, amióta utoljára láttam. Itt egy 
filozófiai torony emelkedik, amelyre uj 
emeleteket húztak, amott teljesen új mo-
dern városrész keletkezett, tele kísérleti 
laboratóriumokkal és a tudományos inté-
zetek között elterülő virágos parkokkal, 
új játszóterekkel. 

A magam részéről mindenkinek aján-
lom ezt a szórakoztató, izgalmas és ta-
nulmányos társasutazást Karinthy kopo-
nyája körül. 

Amíg Karinthyval beszélgetek leg-
újabb könyvéről, eszembe jut az a 
tárgykörénél és régiségénél fogva egy-
aránt muzeális vicc, amely évenként 
legalább egyszer felbukkan a vicclapok 
hasáojain. A cicerone végigvezeti a 
turistákat a múzeumon és egy kismé-
retű koponyára mutatva így szól: »Ez 
itt Julius Cézár gyermekkori kopo-
nyája«. 

— Hát igen — mosolyog Karinthy — 
így is fel lehet fogni a dolgok Az *Igy 
írtok tU, a »Tanár úr kérem«., a i>Capil-
lária« és égy sereg más kötet jelképezi 
az ifjúkori koponyát. A mostani; az 
»Utazás a koponyám körül« — ez már 
a férfikori koponyám. 

Annakidején folytatásokban olvastam 
a könyvet, sok izgalmas sora megra-
gadt bennem, mint a viaszlemezre fel-
vett előadás, amely bármikor lejátsz-
ható. Mégis az írótól magától szeret-
ném megtudni, miért választotta re-
gényhősül önmagát abban a fantaszti-
kus történetben, amit a valóság pro-
dukált vele. 

— Erre próbálok megfelelni könyvem 
előszavában is. Tényleg, sok belső ellen-
állást kellett legyőznöm, mielőtt stock-
holmi kalandom megírására vállalkoz-
tam. Ám írónak lenni nemcsak jogcím, 
hanem kényszer is, kedvünk ellenére 
jelentkező belső parancs. Az ember el-
felejthet egy ilyen kínos és keserves 
élményt, melyből kimászott, de nem az 
író. A kényszer, hogy az emléket le-
rögzítsem, úgy jelentkezett, mint egy 
második betegség, amelynek kezelése 
nélkül az elsőből se tudok teljesen ki-
gyógyulni. De most én kérdezek: Me-
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SPLEEN 
Irta: Andor Gyula 

Nem kell se szó, se bor, se dal. 
A szót unom, a bor fanyar. 

Bábeli [káosz a beszéd — 
Jolbfb hallgatni a csend neszét. 

A dal útszéli és sivár 
Nincs szárnya és a porba jár. 

Nem vágyom én barát után, 
Van hü barátom: hű kutyám. 

Ó, jobb ő mint az emberek! 
Emberben hinni nem merek. 

Nem kell nekem a csacska vágy. 
Örülök, ha nyugodni h ágy. 

Oly nyugtató a hűs magány: 
Nő nem zavar és nincs talány. 

• 

A kedvem már mankón biceg 
Es a reményben sem hiszelk. 

Mint földeket a vízözön: 
Elönti' lelkem a közöny. 

TAVASZI SÉTA 

írta: Relie Zsuzsi 
A test, a test 
valamire vágyik. 
Valami vásó 
értelmetlen érzés 
élesen jár-kel benne, 
forog szédülten, karikázik. 

Mint a szélvész 
fel-le rohangál. 
Szánkóz agytól a lábig. 
Majd elhalkul 
s alattomosmód 
várakozóan megáll. 

A test, a test 
nyújtózik, két karja 
mintha el akarna 
repülni, a láb 
türelmetlenül lendül. 
A törzs törni akarna-

öt-öt ujj, húszfelé 
világgá menne. 
Földbe fúródnának 
a körmök s virágot 
hajtatnának vigan. 
Még a haj is felkerekedne. 

Merev karókként járva-kelve 
megyünk el egymás 
teste mellett. 
Néha a kéz szögbe hajlik 
s lehull: illőn 
kalapot emelve. 

TANULTAM JÁRNI 

Irta: Vasváry István 

Tanultam járni, 
Hogy megállni tudjak, 
Tanultam félni, 
Hogy bátor legyek, 
Tanultam sírni, 
Hogy nevetve, vígan 
Menjek feléd, 
Ha majd felébredek. 
Tanultam szólni, 
Meséket mesélni, 
Tanultam adni, 
Hívni, várni, kérni 
S f-multam szállni, 
Miit e bús dalok. 
Eli i tanultam, 
S mégis meghalok. 

SÓHAJ 
Irta: Zalai Fodor Gyula 

í rnám a nevét a szürke poriba, 
kerek betűket rajzolva sorba, — 
nehogy rálépjem, idegen lába, 
inkább bevésném fehér nyirfába, — 
ott is néhogy más keze elérje, 
inkább felírnám nyárfalevélre, — 
szél azt meg nehogy sárba sodorja, 
inkább felírnám magas toronyra, — 
földrengés azt meg ne döntse röggé, 
s ragyogva égjen ott fen® öröklké: 
csillag fényével irnám az égre, 
hogy engemet is meglásson végre 
va l ak i . . . 

B Ú C S Ú 
Irta : Brassai Viktor 

Lágy illatod beszívtam s mérge fáradt 
testemben észrevétlen szerteáradt. 

S mint matróz, kit a tengerbe temetnek, 
úgy hullottam kékjébe mély szemednek. 

De hangod, ahogy halk dalod dúdoltad, 
egy új életre dalolta a holtat. 

S most mégegyszer, mint lomha, őszi felleg 
a búcsúzó fényt, magamba lehellek: 

Hadd marja mellem a sósajkú bánat 
s a szomjúság, mi itt marad utánad. 
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kerül a 
„Játsszunk színházat magyarul" szókincse 

A héten a Tudományos Akadémia bírálóbizottsága 
elé terjesztjük »Játsszunk színházat magyarul« pá-
lyázatunk eddig megjelent magyarosításait. Azokat 
a kifejezéseket, amelyeiket az Akadémia nyelvtudósai 
erre méltónak találnak, tíz-tíz pengővel jutalmazzuk. 

Ezúttal is itt adunk néhány érdekes pályázatot: 
Foyer = belépő 

adaptálni = átalkotni (ha vers: átkölteni) 
chanson == színpadi dal 

premier plan = közelkép 
görl = színi lány 

Beküldte; Somos Margit 
Budapest. 

íme, egy különösen hangzó, merész pályázat: 
Komika = viduska 

dramatizálni = darabítani 
librettó = színszöveg 
chanson = dali dal 

görl = pipőke 
ajkontó = hamarpénz 

Beküldte: Groex László 
Kiskunhalas. 

Prolóig = nyitó 
görl = karlány 

Beküldte: Kereke« Ernőué 
Zala 

Jazz = zenebanda 
terminus technicus = mesterszó 

gleich gegeben, doppelt gegeben = készpénz, kétpénz 
Beküldte: M. I. 

Budapest. 
Felihivjui olvasóinik figyelmét ez utóbbi pályá-

zatra, amely nemcsak színházi vonatkozású szavakat 
magyarosít. Tessék minden idegen szónak magyar 
nevet adni. Várjuk és tovább közöljük az ú j pályá-
zatolkat. 

Egy szobor a KVT kiállí-
tásról: 

Lendvay Márta portréja. Ké-
szítette Goldmann György 

Juhász Gyula utolsó fényképe. Édesanyjával 
egvii*» iotograiálta le Babttsné Török Sophie 

»AZ ELÍ3Ő 
PABAiNCSOIiAT« 

Hégi irodalmi igazság, 
ihogy az asszonyoikat csak 
az asszonyok ismerik. 
Ezért különösen érdekesek 
az asszonyírók könyvei. 
Simonfay Margit ú j regé-
nye: »Az első parancsolat«, 
egy válóperes asszonyról 
szól, aki Svájcban, egy 
havasi szanatóriumban, 
ahová férje felejteni küld-
te, találkozik a szerelem-

mel. Előszöir szeret igazán életében; oda-
haza várja a kisfia — de nem vár ja a 
férje. Az asszony az első parancsolatnak 
engedelmeskedik: hazamegy a kisfiá-
hoz. 

AZ »ULYSSES« 
MAGYARUL 

Két különleges irodalmi csemegéje van 
a huszadik századnak: Proust >Re-
cherche du temps perdu*-je és James 
Joyce »Ulyssest-e. 

A Proust most jelent meg magyarul 
— és már készül az »Ulysses« fordítása. 
A 7\atalmas regénynek több olyan feje-
zete van, amely Joyce ellenfelei szerint 
»nem tűri a nyomdafestéket«. Ezért a 
magyar Joyce nem kerül ki a könyv-
piacra. 

NEM LESZ TÖBB 
ROSSZ FORDÍTÁS! 

Mert rövidesen megalakul Budapesten 
a »Műfordítók Szindikátusán., amely jó 
fordításokról fog gondoskodni. 

AGA KAN, 
a világ leggazdagabb embere (aki, mint 
nemrégen a híradókban láthattuk, saját 
súlyának megfelelő mennyiségű aranyat 
ajándékozott az indiai szegényeknek — 
pedig elég kövér ember!) memoárjait 
írja. ősszel jelenik meg Londonban és 
a legérdekesebb olvasmány lesz, mert 
a világ minden híressége szerepel benne. 



ROSSZ SZÉL 
/fiWtM* 

Irta: MARJORIE LAWRENCE 

A rossz szél belekapott Jane ruhá-
jába. Lefújta fejéről sapkáját. A 
sapka beleesett a tengerbe. A korlát-
hoz támaszkodó magas férfi komo-
lyan megszólalt: 

— Maga állandóan gátlásokkal 
küzd, kedvesem. 

— Gátlásaim lennének, miért! — 
Jane görcsösen fogta két kezével a 
szoknyáját, nehogy esernyő módjá-
ra felfúvódjon és szabadon hagyja 
karcsú lábszárát. 

— Mert két kezével a szoknyájába 
kapaszkodik, és hagyja, hogy a szél 
vidáman a tengerbe fú j ja a sapká-
ját. Egy pszichoanalitikusnak való-
ban öröme telne magában. 

— Hiszen éppen azért ment tönk-
re az életem, mert nincsenek gátlá-
saim — sóhajtotta Jane. 

A magas férfi hátravetette fejét 
és teli torokból nevetett. 

— Maga beszél tönkretett életről, 
hiszen a ragyogó if júság megteste-
sült szobra. Jöjjön, igyunk meg 
együtt egy cocktailt a megismerke-
désünk örömére. 

Lementek a dohányzóba. Leültek 
egy kis sarokasztalkánál egymássail 
szembe. A leány érdeklődve nézte 
zárkózott arcú ú j lovagját, akivel a 
hajóút utolsó napján barátkozik 
össze. 

— örül, hogy hazaérkezik, Angliá-
ba! — kérdezte a férfi. 

— Dehogy — mondta vadui a 
lány. 

— Akkor miért megy haza? — 
Tömte pipáját a férfi. 

— Mert elfogyott a pénzem. Kü-
lönben is, egyszer szembe kell néz-
nem ezzel a muzsikával. Jobb, ha 
minél előbb átesem rajta. 

— Gyermekem, — szólt komolyan 
a férfi. — Maga úgy beszél, mintha 
gyilkosságért, vagy llegalább is sik-
kasztásért köröznék. 

— Az a bajom, hogy senki sem ke-
restet. 

— Maga határozottan érdekel en-
gem — szólt jóságosan a férfi. — 
Nem viselkedett úgy, mintha titkos 
bánat rágná a szívét. Flörtölt, kaca-
gott és hajkurászott. Mégis éreztem, 
hogy boldogtalan. 

— Maga gondolatolvasó? 

— A szemében olvastam. Csak a 
szája mosolyog, de a szeme szomorú 
marad. Felettebb érdeklődöm Jane 
Bassett esete iránt. 

— Maga tudja a nevemet — cso-
dálkozott a lány. 

— Persze, hogy tudom. 
— De én nem tudom a magáét. 

Leander Coy vagy Joseph Huggins 
lehetne. Amikor áttanulmányoztam 
az utasok listáját, ennek a két név-
nek nem találtam meg a gazdáját. 
De valahogy egyik sem illik magá-
hoz. 

— John Trench vagyok. Nevem 
nem szerepel az utasok lajstromán, 
utoilsó pillanatban vettem át egy 
jóbarátom kabinját. 

— Csak nem John Calvin Trench! 
— kérdezte tiszteletteljes hangon 
Jane. 

— Nos, nos, a lányka úgylátszik 
olvasni szokott. 

örül, hogy hazaérkezik, AngliAha? 
kérdezte a férfi . . . 
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— Igen és maga egy híres köny-
vet írt. 

— Csak nem akar ja azt állítani, 
hogy el is olvasta a könyvemet! 
Mert ha ezen a köteten keresztül-
rágta magát, úgy nem az a lány aki-
nek gondoltam. 

— Millyennek gondolt? 
— Azzal tölti az idejét, hogy gyö-

nyörűnek lássék és élvezi a hatást, 
amit kivált az emberekből. 

— Köszönöm — mondotta Jane. — 
Elfoglalatlan perceimben ezt a be-
nyomást szeretném felikelteni. A va-
lóságban a/onban szegény, dolgozó 
lány vagyok. Mrs. Edward Beach 
titkárnője. Úrnőm, a drága, fizette 
a hajóutamat. 

— Bizonyára megszolgált érte. 
— Ó, nem — Jane hirtelen elhall-

gatott. — Én . . . Mrs. Beach úgy 
találta, hogy levegőváltozásra van 
szükségem. 

— Mondjon e(l nekem mindent, ami 
a szívét nyomja. Talán megköny-
nyebbül, ha beszélhet egy idegennel. 
Hajók, akik találkoznak az éjben. 

— Nos, — mondotta vonakodva a 
lány. — Nem akarok hazamenni. 
Mert csiífosan elhagytak az eskü-
vőm előtt. Mult hónapban férjhez 
kellett vo&na mennem egy férfihez, 
akit kislánykorom óta ismerek. 
Nagy menyegző lett volna. Sok ko-
szorúslány. Alan szereti a fényes 
szertartást. 

John Trench lenézett társnőjére. 
Mélyenülő szemei jóságosan sugá-
roztak a l ányra 

— Szegény kicsikém. Olyan na-
gyon szerette? 

— Ó, igen, Alan nagyon csinos fiú 
— fú j t a orrocskáját Jane. — Senkit 
sem szerettem ra j ta kívüli. Csak leg-
alább előbb szakított volna, ne köz-
vetlenül az esküvőnk előtt, amikor 
már a menyasszonyi ruhámat is 
megcsináltattam, a koszorúslányo-
kat is kiválasztottam. Olyan meg-
alázó ez az egész. 

— És ha maga változtatta volna 
meg az elhatározását? Azt hiszi, 
hogy Alan époly botldogtalan lenne? 

— Nem hinném — habozott a 
leány. — A férfiak nem veszik any-
nyira a szívükre az ilyesmit. 

— A lányok sem, ha igazán büsz-
kék a belső értékükre. De mondja, 
miért bontotta fel Alan az eljegyzé-
süket? 

— Mert fesztelenül beszélek az 
emberekkel, vasúton és az autóbu-
szon. Leveszem a kalapomat a nagy 
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nyilvánosság előtt, összevissza fe-
csegek, Éppen az a baj, Mr. Trench, 
hogy nincsenek gátlásaim. De Alan 
erre előbb is rájöhetett volna. 

— Ó, maga csak természetesen vi-
selkedik. Valószínűleg Alan az, aki 
gátlásokkal küzd. 

— Maga nagyon vigasztaló — dör-
gölte az orrát Jane. — És mégis az 
egyetlen, ami visszaadná az önbe-
csülésemet, az lenne, ha lefőzném a 
nyilvánosság előtt Alant. 

— Nos, miért nem teszi? Jegyezze 
el magát egy kiváló férfivel és 
hagyja faképnél a második számú 
vőlegényét. Nagy feltűnést keltene. 

— Nem tudnék ilyen gonosz lenui. 
Mit érezne maga, ha ilyen csúfosan 
cserbenhagynák ? 

— Én? Fá jna nekem, ha elveszte-
ném a l ány t akit szerettem. De 
mondhatom: egy szikrát sent törőd-
nék azzal, hogy mit beszélnek felő-
lem, 

— Ezt csak azért mondja, mert 
nem szakítottak magávai. Tapaszta-
latból mondhatom, hogy az. akivel 
megesett, úgy érzi magát, mint a 
megtaposott féreg. — Jane az órájá-
ra nézett. — Késő van. Cspmagol-
nom kell és át kell öltöznöm az est-
ebédhez. Köszönöm a cocktaiit és a 
vigasztalást. Látom, még ma este? 

— Talán. Remélem. 
Aznap este Jane asztaltársasága 

izgatottan tárgyalta az érdekes 
John Calvin Trenchet. Azt mondot-
ták róla, hogy a nemzetgazdasági 
könyve messze túlhaladott minden 
ilyenirányú szakmunkát. Óriási po-
litikai jövő vár rá. Jane éppen a fe-
ketekávéját itta, mikor egy boy le-
velet hozott neki. 

— »Táncolna velem egy fordulót? 
A szalón a j ta jában várom. John 
Trench« — olvasta Jane. 

Jane elköszönt társaságától. A 
szalonhoz sietett, hogy megállapítsa, 
miképen táncol egy nemzetgazdász. 
John Trench azonban kitűnően tán-
colt. 

— Nagyszerű gondolatom támadt, 
— mondotta. — Jöjjön fel a fedél-
zetre. hogy megbeszélhessük. 

Fölkapaszkodtak a fedélzetre. Le-
ültek ket egymás mellett álló üres 
fekvőszékbe. 

— Kissé vad gondolat ez az 
enyém. D e maga azt mondotta, hogy 
csak úgy nyerné vissza a lelki 
egyensúlyát, ha alaposan leíőzhetné 
a nyilvánosság előtt volt vőlegényét. 
Nos tehát, holnap nyilvánosságra 



hozzuk az eljegyzésünket. Azután a 
megfejelő idő múlva szakítani iog 
velem. 

— De miért tenné ezt mc4 értemî 
— Át akarom segíteni a rossz 

életszakaszon. Most híres ember va-
gyok. Éppen a megfelelő alany a 
maga szakítása szamai a. 

— Nem találom a táskámat — sut-
togta a lány. 

— Parancsoljon — nyújtotta felé 
nagy zsebkendőjét a férfi. — A lány 
válla megvonaglott. Szeméből pa-
takzott a könny. Egyszerre két erős 
kar fonódott a válla köré. Arca a 
kiikeményített ingmeillen pihent. Az 
izmos férfikéz ügyetlenül simogatta 
a haját. A lány lassan megnyugo-
dott az erős, vedő karok között. 

— Hazudtam — tördelte. — Nem 
olvastam el a könyvét. 

— A legkevesebb ember olvasta 
el, — nevetett John. 

— Mr. Trench, de hiszen én árta-
nék magának ezzel a színlelt szakí-
tással. 

— Fütyülök a nyilvánosságra. 
Figyeljen ide Jane Bassett, tekintse 
magát menyasszonyomnak. 

Másnap reggel a karantén vizsgá-
lat után rádiógramot kézbesítettek 
Janenek. »Üdvözöllek itthon, Alan.« 
Jane azt hitte, hogy már sohasem 
fog hallani volt vőlegényéről és 
most kezében tartotta Alan olajágát. 

— Jane, mindenütt kerestem, vár-
nak ránk. Jöjjön le — lépett az ol-
dalához John Trench. 

— Ki vár ránkt — kérdezte szóra-
kozottan Jane. 

Odalent a fotóriporterek feléjük 
szögezték fényképezőgépeiket. Kö-
rülvették Janet. Egyik fölvételt a 
másik után készítették a boldog je-
gyespárról. 

— Őrület, — suttogta Jane. 
— íme, a feltűnés a nyilvánosság 

előtt, amire vágyott — mondotta 
tárgyilagosan John. 

A vámvizsgálat közben Jane ijed-
ten elmenekült az ünneplés elől. 
John orchideákat küldött a lakásá-
ra. »Este érted jövők« — állott a vi-
rágokra tűzött cédulán. Jane felvet-
te legszebb ruháját, elgondolkozva 
tűzte fel a gyönyörű virágokat: 
Vájjon a színlelt eljegyzés hírére 
küldötte a rádiogramot Alaní — 
töprengett. 

Az előszobaajtón csöngettek. Jane 
ajtót nyitott. Alan Hillyer állott a 
küszöbön. 

— Maga az, miért nem telefonált 
előbb î 

— Jane, Jane, ne beszéljen így ve-
lem. Látnom kellett. Attól féltem, 
hogy elutasít, ha felhívom. 

— Szerencsét akar kívánni az el-
jegyzésemhez. Igazán nagyon ked-
ves magától. 

— Azért jövök, mert szeretem, 
Jane, örült voltam, amikor azt hit-
tem, hogy élni tudok maga nélkül. 
Ez az eljegyzés John Trench-vel ne-
vetséges, lehetetlen. 

— Lehetetlen? — kérdezte hidegen 
Jane. 

— De hiszen nem is ismeri igazán 
ezt az embert. Es mi ketten együtt 
nőttünk fel. Pompás feleség lesz ma-
gából, Jane, csak olyanná kell vál-
nia, mint a többi lányok. 

— Ha a többi lányok annyira 
megfelelnek magának, úgy miért 
nem vesz el egyet közülük! — kér-
dezte közömbösen Jane. 

Az előszobacsengő újból felsikol-
tott. 

— Szeretlek! Téged akarlak fele-
ségül venni! — kiáltotta Alan. 

— De én John Trench menyasz-
szonya vagyok, — mondotta éles, 
metsző hangon Jane és az ajtóhoz 
szaladt. — Drágám — fogadta a be-

— Szerencsét akar kívánni eljegyzésemhez? 
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lépő Johnt, — Alan HiAlyer van 
itt. Eljött, hogy szerencsét kívánjon 
az eljegyzésünkhöz. 

John és Alan szembenéztek egy-
mással. Jane szíve vadul dobogott. 

— Sokat hallottam maga felől, — 
mondotta melegen John Trench. — 
Kedves, hogy így sietett, hogy a 
jókívánságait kifejezze. 

— Nem ezért jöttem ide, Mr. 
Trench. 

— Nem? — kérdezte udvarias ér-
deklődéssel John. 

— Jane és én jegyesek voltunk. 
Felbontottuk az eljegyzésünket. Fe-
leségül akarom venni Janet. 

— Felbontottuk az eljegyzésünket, 
Alan? — kérdezte gúnyosan Jane. 

— Lehet, hogy én feltételeztem, 
hogy nem illünk egészen össze — 
mormogta zavartan Alan. 

— És most újból megváltoztatta a 
a véleményét, Mr. Hillyer? Most azt 
hiszi hogy Jane megfelel magának? 

— Igen, Mr Trench. Meg vagyok 
yőződve felőle. Vegye tekintetbe, 
ogy Jane és én együtt nőttünk fel. 

Ugyanabban a baráti körben moz-

f unk. Közösek az érdeklődéseink. 
locsásson meg, de korban is össze-

illünk. 
— És mit gondol Jane? — kérdez-

te higgadtan John. 

Jane Alánról Johnra nézett. Sze-
me gyöngéden megpihent John je-
lentékeny, érdekes arcán. 

— Nagyon jól tudom, hogy hogy 
jönnek létre az ilyen ell jegyzések — 
fakadt ki keserűen Alan. — A telihold 
rásüt a tengerre. Ott állottak egy-
más mellett a korlátnál. Maga va-
lószínűleg megcsókola Janet. 

— Sohse csókolt meg, — kiáltotta 
Jane. — Nem is vagyok igazán a 
menyasszonya. 

— Jane és én megállapodtunk ab-
ban, hogy a nyilvánosság ellőtt je-
gyesekként szereplünk. Néhány hét 
múlva Jane felbontotta volna az el-
jegyzésünket. Ilymódon kiköszörül-
te a csorbát, amit maga a hírnevén 
ejtett. 

— Ô, — mondotta Alan és mélyen 
elpirult. — Tehát ez volt az oka. 

— Igen, ez volt az oka. És miután 
most már nincs reám többé szüksé-
ge, Jane biztosan visszaadja a sza-
badságomat. 

Jane mereven nézett maga ele. 
— Természetesen, — mondotta és 

minden igyekezetével azon volt, 
hogy a hangja szilárdan ós közöm-
bösen csengjen. — Alan odalépett 
hozzá és megfogta a kezét. 

— Feleségül jössz hozzám, Jane. 
Elfelejtjük ezt az őrületet. 

— Feleségül magához! — kérdezte 
a lány. — Nem szeretem magát, 
Alan. Azt hiszem, sohasem szeret-
tem, — tette hozzá elgondolkozva. 

— De Jane, hiszen azt mondtad. . . 
— Figyeljen ide, Alan. Nem törő-

döm azzal, hogy mit mondtam. Meg-
változtattam a véleményemet. Maga 
ezt könnyen megértheti, hiszen egy-
szer-kétszer maga is megváltoztatta 
az elhatározását. Sohasem leszek a 
felesége. Soha 

Alan visszatántorodott. John 
Trench szorosan odalépett a lány-
hoz: 

— Jane. — mondotta gyöngéden. 
— Most, hogy felbontottuk a látszó-
lagos eljegyzésünket, újból megkér-
dezem, akar-e a feleségem lenni? 

Jane a mélyenfekvő szemekbe né-
zett. 

— Miért nem csókolt meg tegnap 
éjjel? — suttogta. 

— Mert nem akartam, hogy túlsá-
gosan fájjon a szívem, ha ma.id fel-
bontja az eljegyzésünket, — felelte 
John. 

Fordította: Bsrend Mifclósné 





oháromszázezer frankos nerz-recíingof 
SPaquin kollekciójában 

Elől rövidebb, spanyolos stílusú fodros ta rka 
empr lmá ruba fekete botorával. Faqu in kol-

l e k c i ó i b ó l 

sem, nemcsak a kábátokról és kosztü-
mökről, hanem az estélyiruhákról is. 
A kollekció mennyiségben is óriási és 
nagyon sok olyan modellt kreált, amely 
világhírre tett szert. 

(Nagyon sok angolos fazómü kosztü-
möt mutat, Ifőleg kockás, pied de poule 
s pepita anyagokból. A szoknya sok 
esetben uni, a kabát pedig kockás. Sport-
kosztümihöz gyakran kreál még egy koc-
kás, háromnegyedes ka'bátot is. Az an-
gol kosztümök maj:dínem mind zsebesek, 
elől két-három gombbal. A legtöbbnek 
öve is van. De ezeken a sportszerű an-
golos kosztümökön kívül .gyönyörű 
ezüstrókagalléros, franciás, fekete 
kosztümöket mutat, az egyiken slussz-
ban egy búzakék selyempánt van, ol-
dalt nagy csokorra kötve. Ilyen, slussz-
ban selyemmel kombinált és oldalt cso-
korra kötött modelleket a délutáni kabá-
tok között is láthatunk, nagy ezüstróka-
gallérral. Általában a róka egyetlen pá-
rizsi kollekcióban sem játszott lOilyan 
fontos szerepet, mint Paquinnál. A leg-
több angolos drap és szürke bois de 
rose, vagy piszkos fehérszínű kabát 
nagy, elöl nyitott, sokszor gloknis, gyö-
nyörűen szabott rókagallér dísszel. A 
legtöbbet kékrókából látni, de sok grön-
landi és p o l á T rókagallért is készít 
Paquin. Az angol kabátok majdnem 
mind derékban sveitfoltak, egy vagy két 
gombbal. Imprimérutoához ugyanilyen 
stílusú kabátokat csinál natúrszínű vá-
szonból, vagy selyemmel átszőtt nyers-
színű "vászonból. 

Bendkívül érdekesek a pelerinek 
Paquin kollekciójában. Mutat ugyan 
róka kabátokat muszlinra dolgozva — 
csípőigérőket éppúgy, mint térdigérő-
ket — de ezeknél sokkal nagyobb szám-
ban láthatunk Tókapelerdneket a leg-
változatosabb nagyságban. Vannak olya-
nok, amelyek csak két rókából készül-
tek és könyökig érnek, vannak viszont 
egészen földigérő ezüst- és fehérróka-
pelerinek. A legszenzációsabb az estélyi-
szőrmék között egy ezüstlaméra dolgo-
zott fehérr-ókakabáti és egy derékban 
sveifolt, földigérő, nerc redingot. A 
kabát alul egy kicsit gloknis, az ujjak 

Az idei párizsi divatszezón legnagyobb 
szenzációja a Paguw-kollekció volt. Na-
ponta többszáz ember nézte viégíg a di-
vatház bemutatóját, amely most, annyi 
évi eseménytelenség után, valóságos 
renaissance-nak számít. Paquin kabát-
jai, kosztümjei és főleg szőnmekabátjai 
a szabóművészet tökéletességét jelentet-
ték a háború előtti években. Az újonnan 
feltűnt divattervező sztárok azonban 
később teljesen elnyomták a régi, pati-
nás szalon hírnevét. Most újból min-
denki Paquinről beszél. Nemcsak a szőr-
mekabátokról, amelyebhez hasonlót sem 
láttunk egyetlen párizsi kollekcióban 



vállban húzottak, csukló-
ban keskeny visszahajtott 
manzsettájuk van, gall lé r 
helyett pedig egész egysze-
rű kis rever díszíti ezt a há-
romszázezer frankos szőr-
meköpenyt. A délutáni ru-
hák között az imprimé mel-
lett nagyon sok nni selyem-
ruhát láthatunk, fehér 
vagy bois de rose 1 inger ie-
vel díszítve. Van ottomán-
ból délutáni ruhája feke-
tében, elől kétsorosán tü-
ikörgomibokkal, rózsaszín 
ottomán reverrel és övvel. 
Fekete ruíhához, elegáns 
délutáni toaletthez hosszú 
beige csipkekabátot mu-
tat. Általában a csipke 
fontos szerepet játszik a 
kollekcióban, estélyiru-
hákat és gyönyörű estélyi 
kosztümöket mutat fehér, 
•liláskék, vagy fekete csip-
kéből. Az estélyiruhák kö-
zött sok a tüll, fillérnagy-
ságú, de még ennél is na-
gyobb flitterekkel díszítve, 
gyöngyökkel hímezve, or-
gandival aplikálva. 

Talán egyetlen párizsi 
kollekcióban sem láttunk 
annyi kedves, fiatalos or-
gandiruhát, mint Paquln-
nál. Majdnem mindegyik-
nek ujja van, ideális toa^ 
lettek fiatal lányok ré-
szére. Van világoszöld or-
gandiruha, beállított fe-
hér és zöld csipkerészek-
kel, fekete organdiruha, 
pasztellszínű tarkav&szon 
lóhereaplikációval, fe-
hér organdi pikévállpán-
tokkal, pikéaplikációval 
és pikékeppel, feihér or-
gandi hullámosan futó 
ezüstlamé-pánt apliká-
cióval és a pántok között 
ezüstlamé-rózsákkal. A 
legszebb és legérdekesebb 
estélyiruihák egyike egy 
fehér modell, aminek az 
egtész derékrésze fehér 
•gyöngyzsinórból fonott 
háló, strasszal kihímezve. 
A háló alatt teljesen mez-
telenül látható a derék. 
Ezt a ruihát földigérő hó-
fehér rókagallérral viseli 
Paquin manekenje. 

Fehér tüll eitélylruha, barna 
organdi applikációval. Paquin 

kollekcióiából 



»Bermuda« Creed egyik legszebb naturszinü 
nyersselyem kosztümje, barn« Icézltüzéssel 
sokszínű csikós selyemblúzzal. A kalap natur-
szinü panama rákvörös és sartrözzöld szalaggal 

(Rose Valois modellje) 

párizsi divatszalónok lázasan ké-
szülnek a londoni koronázásra. Ez az 
oka, hogy idén második kollekciójukat a 
szokottnál •jóval előbb, már április hó-
nap végén mutatják be. Azok a nagy 
párizsi divatházak, amelyeknek Lon-
donban is van fiókjuk, Lanvin, Worth, 
Molyneux, már április 16-án kezdték el 
új modelljeik bemutatását. Párizsban 
április 26-án mutatják az első új kollek-
ciót. Mire kisüt a tavaszi napsugár — 
mert mostanáig Párizsban is éppen 
olyan rossz idő volt, mint nálunk, sőt 
Párizsban még most is zuhog és hideg 
van — és laktuálisak lesznek végre a 
tavaszi kosztümök, máris Párizsba ké-
szülnek nagy divatszalonjaink vezetői, 
hogy új kollekciót hozzanak. A pesti új 
kollekció verseny toaletekből és estélyi-
ruhákból fog állani. Koronázás helyett 
nekünk is meglesz a magunk szenzá-
ciója, az olasz királyi pár látogatása — 
amely számos fogadással, theatre 
parée-val, ünnepi estével lesz egybe-
kötve. Erre az alkalomra a pesti tár-
saság dámái új estélyiruhával készül-
nek. 

Nem kell azonban azt hinni, hogy az 
új párizsi '.kollekciók lényegben mást 
hoznak, mint az első kollekció volt. 
Mindazokat a modelleket, melyeket feb-
ruárban bemutattak, most újra mu-
tatják, mindössze néhány új estélyi gar-
den-party és versenytoalettel egészítik 
ki a • kollekciókat., Az új pesti bemutató 
tehát nem jelenti a\zt, hogy az első kol-
lekció modelljei már elavultak, vagy 
időszerűtlenek lennének. Párizsban a 
ruhák sokkal időállóbbak, mint nálunk. 
Gyakran előfordul, hogy a legnagyobb 
párizsi estélyeken, vagy versenyeken 
még mindig a legelegánsabb asszonyo-
kon látni azokat a ruhákat, amiket a 
pesti szalonok már régen occasióban 
árusítottak ki. 

Molyneuxnél és Schiaparellinél egyéb-
ként máris rengeteg rendelés volt a 
koronázásra. Mint Mme. Schiaparelli 
megjegyzi, egészen szembetűnő, hogy 
az ünnepi alkalomra készülő ruhák 



majdnem mind fehérek: omyaguk legna-, 
gyobb részben szatén, vagy matt fehér' 
krepp. Ha fekete a ruha, úgy a kept 
vagy rózsaszín vagy fehér. A gardens-
party ruhák és a versenytolalettek majd-i 
nem mind empriméből készültek, földig 
érnek és majdnem mindegyikhez széles 
karimájú, festői szalmakalap készül. A 
kenti hercegnő is ilyen típusú ruhát 
rendelt Molyneuxnél. A ruha anyaga 
elefántcsontszín alapú, ieketemintás em-
primé. 

* IÊ 
A mult heti Szigeti koncertnek éri 

kes divateseménye volt. A díszei közi 
ség sorában feltűnést keltett , 
gyón elegáns pesti fiatalasszon'; 
tész Nándorné. Az első sorbarfc 
kéletesen öltözött dáma feket 
hez fehér posztóból készült, p\ 
aplikdcióval díszített, magy\ 
viselt. Mindenki elismerte m 
milyen stílusos és ^milyen ele. 
lépő lehetne kellő propaganda 
az eddig csak kuriózumképpen, 
földi hölgyek által vásárolt ma 
cifraszür. Még néhány ilyen divatot 
a pesti divat leading ladyjei részéről 
nagyobb segítségére lesz a hnagyaros 
divat népszerűsítésének, minden elmé-
leti vitánál. * 

Az elmúlt héten pár napig Budapes-
ten tartózkodott a legjobban öltözködő 
magyar dámák egyike, gróf Khuen 
Héderváry Sándorné, párizsi követünk 
felesége. Fekete kosztűmben komissió-
zott a Váci-utcában. Olyan elegáns és 
szép volt, hagy minden asszony meg-
fordult utána. 

* 
A szövetkosztümök után, de még a 

nyári emprimék előtt, az el-egáns pá-
rizsi dámák gros grain, vagy alpacca 
kosztümöt és kabátot viselnek. Paguin 
divattárlatának egyik szenzációja egy 
nagyon érdekes gros grain kosztűm'. 
Alpacca kábáiból a legszebbet Schia-
parelli mutatta, derékban sveifolva, 
hátul erős gloknizással, két oldalt pe-
dig mélyen elhelyezett rávarrt zsebek-
kel. A párizsi versenyeken már sok 
ilyen típusú modellt lehetett látni, I 
ezüstróka sztólával, egészen parányi, 
sok tarka virággal díszített, fátyolos ; 
kalappal. 

Fehér angolos szövetkabát fehér panamaka-
lappal. Lel on g kollekciójából 
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gardenparty ruhája, készült HOLZER DIVAT-

HÁZBAN (Váci-utoa 24.) 
(Foto Angelol 

AGAI IREN 
sötétkék bársonyesökabátja SALAMONOVITS 
MANÓ esököpenygyár modellje (V., Sas-u. 25.) 

IFoto Angelo) 



A száraz arcbőr kezelése 
Irta: dr. R é z Béla 

Az utolsó évtizedek orvosi kuta-
tásai fényt derítettek azokra a bo-
nyolult kapcsolatokra, melyek a bőr 
és a belső elválasztást)« mirigyek 
termékei, a hormonok között fenn-
állariak. Egész sorát ismerjük a kü-
lönböző »arcbőr megbetegedéseknek«, 
melyeknek régebben rejtélyesnek 
látszó oka a kutatások révén felde-
rittetvén: könnyen kezelhetőkké vál-
tak. De nemcsak az arcbőr megbete-
gedései, feltűnő elváltozásai, hanem 
annak állandósult »jellege«, száraz, 
vagy zsíros volta a fentiekkel szoros 
összefüggésben vau. Az arcbőrtípus 
az egész szervezet típusának velejá-
rója. E közlemény keretében nem 
óhajtunk a beteges arcbőr gyógyí-
tásával foglalkozni, csakis a szak 
orvos által már megállapított arc-
bőr jelleg, ez esetben száraz arcbőr 
jelleg, házi ápolásával és gondozá-
sával. 

A női szépség tényezőinek kom-
plexumában az arcbőr játssza a leg-
fontosabb szerepet. A legbájosabb 
és legvonzóbb arcvonások is csak 
szép. üde bőrrel tesznek kelilemes 

A Lipamyl üdévé, fiatalossá teszi az acbórt 

benyomást. Kétségtelen, hogy az 
arcbőr tisztasága, gondozottsága, 
természetes színe dominálja a róla 
alkotott impressziót. 

Általában az arcbőr jellege szem-
pontjából száraz és zsíros arcbőrt 
különböztetünk meg. Ha valiamelyik 
tulajdonsága a bőrnek tiílzott mér-
tékben van meg, akkor ezt károsnak 
kell tekintenünk és nemcsak kozme-
tikai, hanem higiénikus szempont-
ból is törődni kell annak kezelésével. 
Ezen célra a legalkalmasabbak a 
különböző púderek, melyek vegyi 
összetételüknél fogva nemcsak lé-
nyegesen befolyásolják az arcbőr 
jellegét, hanem élettani hatást is 
fejtenek ki. A vegyészeti gyárak 
gondos tapasztalatok és kísérletek 
alapján külön púdert gyártanak 
száraz és zsíros arcbőr számára. A 
hölgyek igen nagy része száraz arc-
bőrű; ehelyütt a száraz arcbőr ápo-
lásával kívánunk foglalkozni. Első-
rendű szabály, hogy a száraz arc-
bőrű hölgyek csakis külön e célra 
készült púdert használjanak. A szá-
raz arcbőr megfelelő kozmetikumá-
nak a lanolin bizonyult. 

A száraz arcbőr megfelelő kozmetikuma 
a lanolintartalmú púder 

(Miklós Livia—Foto Kis Pál) 
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Mint abaß 
HIM. ima 

Nagyon fontos, hogy a szá-
raz arcbőr ápolása és keze-
lése ne akkor kezdődjék, ami-
kor az elhanyagolás káros ha-
tásai az égető, feszülő érzés, repede-
zettség és ennek következményei, a 
rettegett barázdák és a korai ránco-
sodás már jelenkeztek. Lehetőleg 
már az arcbőr jellegének kialakulá-
sa után a pubertás utáni fiatalkor-
ban lássunk hozzá a száraz arcbőr 
ápolásához. A faggyúmirigyek meg-

KIRÁLY V E G Y T I S Z T Í T Ó 
kelmefestő és gőzmosógyár minden munkája. 

V , Magyar utca 3. - Tel: 18-51-29. — Vidékre posta osztály . 

feleilő mennyiségű tápanyaggal 
(zsír) kell, hogy ellássák az arcbőrt 
és ha ebben a tápanyagtermelésben 
fennakadás van, az arcbőr ráncos, szá-
raz, petyhüdt lesz. Ily esetben szük-
ség van a hiányos tápanyagtermelés 
pótlására, fokozására, mely célra 
kiválóan alkalmas a Lipamyl lanoli-
wos púder. A Lipamyl nemcsak lano-
lin tartalmának hatása miatt, ha-
nem bizonyítottan értékes alapanya-
gai miatt is legjobban felel meg a 

száraz arcbőr keze-
lésére. A Lipamy! 
a faggyúmirigyek 
csökkentett műkö-
dése folytán beálló 
kóros ardbőr szá-
razság megelőzésére 
és kiküszöbölésére 
a szakorvosi gya-
korlat alapján is 
alkalmas. 

Gsak azt a pú-
dert bírja ártalom 
nélkül az arcbőr, 
mely speciálisan 
megfelel tulajdon-
ságainak. Az arc-
bőrnek feltétlenül 
szüksége van a 
faggyúmirigyek ál-
tal termelt zsira-
dékra, ha ezt szárító 
tartalmú púderek-
kel elvonjuk, a bőr 
szárazzá, fonnyadt-
tá válik, mely a 
már említett korai 
ráncosodáshoz ve-
zet. Száraz arcbőr-
nél, púder helyett 
feltétlen ajánlatos 
Lipamyl használa-
ta, mely megszün-
teti az arcbőr ter-
mészetellenes szá-
razságát, az ezzel 
járó érzékenységet, 
üdévé, fiatalossá 
teszi az arcot. A 
Lipamyl haszná-
lata és lemosása 
egyszerű és vele 
káros mellékhatást 
nem észleltünk. 

k. 
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divâi-
mâxsotàk, 

A tavaszi korzó legfeltűnéstkeltőbb, leg-
frissebb és legszebb színfoltjai az élénk 
kék, az újvörös szövet hosszú kabátok, 
színes kabátok és kosztümök, amelyeket 
az első napsütés végre aktuálissá telt. 
A gyönyörű szabású, érdekes újvörös és 
búzakék köpeny, amelyet két ismert ele-
gáns pesti dáma. viselt, Rosenthal Béla 
szalonjában készült, Rochas modellje 
után. Egy újvörös kosztümkabát sötét-
kék szegéllyel, sötétkék szövetszoknyával 
— Molyneux kollekciójából — szintén Ro-
senthal Bélánál készült, egy Budapesten 
vendégeskedő külföldi divatdáma szá-
mára. A Rosenthal-kollekciónak most 
legaktuálisabb darabjai a pasztellszínű, 
könnyű szövetruhák, lingerie vagy em-
primé derékkal, szövet boleróhkal. A 
kosztünök után, de még a selyem 
ensemblék előtt ezek a világos, minden-
kinek jól álló fiatalos szövetruhák azok, 
amelyek a le g stílusosabbak és a legele-
gánsabbak. Rosenthal Béla, mintha csak 
specializálta volna magát erre a ruha-
típusra, olyan sokféle, olyan változatos 
modelleket készített belőlük. Ezek azok 
a ruhák, amelyek nemcsak most tavasz-
szal szükségesek, de nélkülözhetetlenek 

a nyári utazási garderobban is. 
* 

Lázas munka folyt az elmúlt héten 
Lázár Júl ia szalonjában. A tavaszi ren-
delések lebonyolítása mellett ú j model-
lek készültek hogy ai Nemzetközi Vá-
sárra érkező hölgyek már a nyári kol-
lekcióból is kapjanak. ízelítőt. Láttunk 
nála egy gyönyörű, hímzésszerű kék 
csipkéből délutáni ruhát, hosszú sveifolt 
selyemköpennyel, remek darabja egy 
imprimé köpeny, elől gomibolva, a min-
tája oly sikerült, hogy bármilyen színű 
ruhát elegáns nyári kompiévá avat. Sö-
tétkék fehér imprimé ruhához angolos 
csipkeköpeny készült. Kitűnő egy kis 
angolos imprimé ruha keresztcsíkos min-
tával, beige köpenyhez. Estélyiruhái kö-
zül legjobban tetszett egy búzakék 
muszlinrufha pipaccsal, — Maggy Bouff-
nál láttunk hasonlót és egy fekete tüll 
T u h a , színes batisztvirág applikávióvai, 
abban a zsánerben, amely Paouin kollek-
ciójában annyira sikert aTatott. 

* 

Betegesen száraz arcbőr házi ápolása 
kitűnő eredménnyel végezhető, az orvosi 
utasítással ellátott, Dr. med. László V.-
féle: Túlzsiros-gyógyszappan, arcolaj és 
zsíros arckenőccsel. Egyedárusítás: Mú-
zeum-patika, IV., Kossuth Lajos-utca 22. 

Kellemes szájíz 
Üde lehelet 

Egészséges foghús 
Fogkőmentes fogak 

C S A K S Z A K Ü Z L E T E K B E N 

L E N O R 
ILLATSZERGYÁR 
B Ä D E R ÉS FIA 



A pesti nőnek a nappali öltözködés-
ben az ideálja mindig az angol nő 
volt. Sehol Anglia után nem viselnek 
annyi egyszerű vonalú angolos kosztü-
möt, hozzá vékony trikó pullóveit, ken-
dőszerü selyemsállal, mint nálunk. Az 
angliai; nő kosztümje, tavaszi ruhája 
legtöbbször trikó. Vagy kézzel kötött 
trikókoszitűm, vagy újszerű, fantasztikus 
szövésű jersey, a sikkes sportruiba. Hin-
nék a trikóruhának az előnye az egy-
szerűségén, a keresetlen finomságán kí-
vül, hogy rendkívül pralktikus. Nem 
megy ki a divatbél, évek múlva is ép 
olyan elegáns, mint idén, vagy tavaly 
volt. Pesten, a haute couture trikó mo-
delljeinek Pálffyné Apponyi Júlia sza-
lonja specializálta magát. A londoDi Old 
Bond-Street legelegánsabb üzletében sem 
lehet stílusosabb, szebb trikómodelleket 
kapni, mint a Váci-utcai Apponyi-saa-
lonban. Az arisztokrácia dámái már ré-
gen felíedezték ezeknek a Tubáiknak fi-
nom elegánciáját és praktikusságát. 
Trikóruhában autóznak, utaznak, spor-
tolnak. De ma az egyszerű polgári úri-
dáma is rájött arra, ihogy a trikó kosz-
tűmnél elegánsabbat, finomabbat nem 
tud választani tavaszi toalettnek. Nem-
csalk most a városban viselheti, de meg-
fizethetetlen szolgálatot tesz majd a 
nyaralásnál is. Ezért van rengeteg meg-
rendelője az Apponyi-szalonnak. Termé-
szetesen a trikóholmik mellett Párizs 
legraffináltabb szövetkosztűmjeit, kabát-
jait és néhány nagyon szép és egyszerű 
emprimé ruhát is láthatunk a Pdlffy-

Apponyi-sa&lon kitűnő kollekciójában. 
* 

Olyan elegáns asszony nincsen, akinek 
a garderobjában ne szerepelne legalább 
egy kosztüm. A kosztümhöz pedig blú-
zoki kellenek. Nem is egy, hanem több. 
Az idén ugyanis kifejezetten blúz-divat 
van. A párizsi kollekciókban a kosztü-
möket két-háromféle blúzzal is mutatták. 
Fiatalos lingerie, batiszt és krepdesin 
blúzokkal délelőttre, raffinált szabású 
emprimé és szatén blúzokkal délutánra, 
muszlin és fémmel átszőtt organdi blú-
zolk'kal koktélre. A párizsi .blúzokiból a 
legremekebb modelleket láthatjuk Pes-
ten, Brück Juliska, Vörösmarty-tér 3 sz. 
félemeleti szalonjában. A jónevű és jó 
ízléséről híres pesti kis divatszalonba 
idén egy ismert pesti úriasszony, Mauth-
ner Duci társult be. Az ő ízlése is ga-
rancia arra, hogy amit a Brück-szalon 
mutat, az százpercentig fedi a mai diva-
tot és a decens, finom izlésü ihölgyek 
igényét. A kitűnő párizsi blúzmodellek-
nék éppenúgy, mint az egyszerű, finom 
angol ruháknak és empTimé nyári tola-
leteknek, kabátoknak nem volna különö-
sebb jelentőségük akkor, ha nem meg-
lepetéstkeltően olcsó lenne az áruik. 
Éppen ezdk miatt az olcsó árak miatt 
érdemes megnézni a vásárra éTkező vi-
dékieknek « remek ízléssel összeváloga-
tott kollekcióit. 



FORGACH BORISKA 
»DBTEX. 1500 as svájci kötésű infrnadrágban 

(Foto Angela) 

A Budapesten járó idegének szarnám 
egyik legnagyobb attrakció a pesti fe-
hérnemű. Ágyneműben, asztalneműben 
kevés nagyvárosban lehet szebbet, nívó-
sabbat kapni, mint Budapesten. A gaz-
dagon kihímzett abroszok, ágynemüek 
ma már világhírnek örvendenek. A 
Grűnvald és Vahl Váci-utcai fehérnemű 
boltjában, a Pesten járó idegenek közül 
naponta rendelnek fehérneműt, mert 
nemcsak szebb, gazdagabban hím-
zett, mint a külföldi, hanem annál lé-
nyegesen olcsóbb is. Ez az, amit Pesten 
feltétlenül érdemes vásárolni. Grűnvald 
és Vahl boltja egyébként is híres blúzai-
ról, pongyoláiról és a gyönyörű kelen-
gyéiről, amelyeket a pesti társaság leg-
ismertebb leányai részére készített. 

* 
RoiíAsi Divatszalonban Váci-utca 20. léi-

emelet,. Amerikai újitás. Gyönyörű angol sza-
bású kosztümök már b'**—60 pengőért. Complék. 
kabátok, ruhák oK»ón. 

* 
Hozott anyagoél elsőrangú kosztümöket és 

kabátokat férfisxabémunkával 24 pengőért, a 
legújabb modellruhákat 9.—, 14,—, 19 pen-
gőért készít a .FemInert«, szalon (Kossuth 
Lajos-utca 11. Fórum-mozival szemben.) 

* 

A tavaszi toaletthez természetesen felfrissül-
nek az accessolrok is. Az új divatú kézitás-
kába ú j púderdoboz kerül. Párizs, ahonnan 
ezeket a kedves divataccessoirok divatát dik-
tál ják, most tavaszra agy új púderdobozt hoz. 
A púderdoboz lányege ugyanaz, mint a téli 
beauty-box-é, csakhogy az ú) tavaszi doboz 
lényegesen kisebb, belefér a kézitáskába. 
Aranyszőrű fémből email díszítéssel készítik 
ezeket az ú j púderdobozokat, amelyeket a pá . 
rizsi nő lehetőleg úgy választ, hogy az email-
dlszités színe harmonizáljon a toalett színével. 
•Szenzáción« a neve az új púderdoboznak és 
méltán. Lekicsinyített mérete ellenére egy 
egész toalett asztalra való szépítőszer elfér 
benn«. Praktikus, mert a retikülben hordható, 
viszont este nagyon sok hölgy estélyi táska 
helyett la viseli. Arkanzas Váci-utcai boltjá-
ban Párizs minden szép modelljának kópiája 
megvan, nemcsoda, ha a »Szenzáción, szen-
zációs sikert arat. 

* 
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Fleurs 
f Parisiennes 

legújabb 
broschtű divat. 



DO-NO-KA 
Nincs a női szépségnek, a bájos és 

harmonikus megjelenésnek nagyobb 
ellensége a sok hölgy életét megke-
serítő izziadásnál. Nemcsak a toalet-
teket teszi tönkre, színüket marva ki, 
de kellemetlen, visszataszító kipárol-
gása keresztültör a legdrágább és 
legintenzívebb párfőm illatán is. 

Nőkneík és férfiaknak egyaránt 
rengeteg kellemetlenséget és bánatot 
okoz egyes testrészek, mint a hónalj, 
a kéz, vagy a láb kellemetlen izza-
dása. Milyen kiábrándító a férfira, 
ha megpillantja ideálja átizzadt 
blúzát, ruhájá t í Nagyon sok házas-
ságot hiúsított már meg a túlzottan 
jeflentkező izzadás! 

A legbiztosabb fellépésnek sem le-
het eredménye, ha nyirkos, izzadt 
kezet fogunk meg üdvözléskor. Egész 
enyhe hónalj-, vagy lábizzadás is ki-
ábrándítólag hat másokra, bár mi 
azt a megszokás folytán talán nem 
is érezzük. A szabadalmazott dr. 
Noseda-féle Do-No-Ka krém az iz-
zadságmirigyek túltengő káros mű-
ködésére a legjobb hatással van. 
Szabályozza azokat és már egyszeri 

használatra is jelentékenyen desodo-
rizál, vagyis szagtalanít. A folyé-
kony szerekkel ellentétben azonnal 
hat a Do-No-Ka krém, mert a mély-
reható anyagokba ágyazott vegyi 
anyagok felszívódására semmit sem 
kelll várni. 

A szabadalmazott Do-No-Ka krém 
orvosilag is elismert izzadság elleni 

"szer. Semmi káros anyagot nem tar-
talmaz s így a beteges túltengő izza-
dási felületen hetenként több alka-
lommal is használható. 

A női szépség hatásos fegyvere, 
a toalettek védelmezője, de férfiak-
nak is nélkülözhetetlen a dr. No-
seda-îële Do-No-Ka krém, a biztos-
hatású univerzális desodorizáJLó 
(szagtalanító). 

Baj van a hónaljjal — átizzadt ruha Desodorjizált hónalj — száraz — ép ruha 



P á r i a , június. A párizsi utazáshoz nem 
lesz sok ruhára szüksége. Koncert Párizsban 
kev>és van, még télen a főszezonban is, szín-
házba pedig mehet nappali ruhában. Lokálba 
se fontos, hogy estélyiruhába öltözzön, ha 
csinos, elegáns délutáni ruhát visel, Dél-
előttre imprimé-koKMüm ke.ll, amit azonban 
reggeltől estig viselhet, kis könnyű batiszt-
•blúzzal, vagy muszlinblúzzal délután. A fe-
ketie-fehércsíkos szővetkosztümöt vigye magá-
val. hűvösebb időben ebben járhat, a szürke 
angol kosztüm pedig jó less utaoásra, ki-
rándulásokra. A barna nília és hozzá a kabát 
nem (kell. A sötétkék gyapjúzsorasett-ruhái 
viszont a háromnegyedes kabáttal elviheti és 
csnáltasson rá ú j rózsaszín muszlin-gallért, 
ezt is viselheti egész nap. A fehér teveször-
kahátot majd Olaszországban veheti fel. A 
sötétkék-fehérpettyes ruha ellenben nagyon jó 

TAVASZI.«KOSZTÜM SIKERE 

melltartóval 

új, porózus szövésű 

csodafűzővel biztos 

lesz, azt felváltva viselheti az imprimé-íuhá-
val. A kazak már nem nagyon divatos, leg-
jobb tenne, ha. abból a selyemszoknyához 
kosztilmöt csináltatna. A világos vászonruhá-
kat csak Olaszországba vigye magával. Ha 
valamit akar csináltatni, úgy egy béleletlen 
hosszú, elegáns fekete kabátra gondolok, akár 
vékony szőve bői, akár selyemből és ex ailá 
egy szép egyszinü fehér ruhát, vagy valami 
nagyom sr. ép imprlmé-ruhát. Ezt viselheti 
este, bármilyen elegáns helyre is. — Balaton-
kenese. A fehér vászonkosz ümliöz nagyon csi-
nos volna búzavirágszínű, angolos nyersselyem 
vagy élénk narancsszínű blúz. De csinál-
tathat hozzá pettyes batisztb&l, vagy virágos 
organdtból rövidujjú bllúzt is. Nyári ruhának 
a legcsinosabb a virágos vászonanyag; abból 
csináltathat egészen egyszerű ruhát és hozzá 
háromnegyedes színes vászonkabátnt, olyan 
színből, ami dominál a ruha Imprimé mintá-
ján. Díszesebb toalettnek nagyon ssép lenne 
egy imprimémlia és hozzá rövid kis boíerú, 
az imprimé lehet fehér-sötétkék, vagy tarka-
virágos. A fehér kabát főleg akkor kell, ha 
nyaralni megy. Inkább hosszút, mint három-

negyedeset csináltasson, 
angol 'kabátnak sokkal 
szebb. Balatonkenesén bi-
zony el kell majd néhány 
színes vászonruha, elöl-
hátul mély né«yszöglete« 
kivágással u j j nélkül, 
elől végiggombolva, a 
nyakban kis kartonken-
dövei. Ebben a ruhában 
járkálhat egész délelőtt és 
ebédelhet is. Pizsama he-
lyet! csináltasson sötét-
kék. vagy meggyvörős 
vás^onpantallót és visel-
jen hozzá fehér rövid ujjú 
pólóinget, vagy rővldujjas 
olcsó kötött pulóvereke •.. 
— Nyíregyházi Az utazó-
kosztümön kivűl feltét-
lenül kell egy bosszú, 
könnyű szövetikahát, amit 
hűvösebb időben viselhet, 
este pedig nélkülözhetetlen 
a nyári ruhákhoz. Leg-
szeíbb lenne béleletlen fe-
kete szövetkabát. esetleg 
sötétkék és alája fehér 
fekete, illetőleg fehérnsö-
tétkék imprimé-ruha. 

Ehhez a ruhához csinál-
tatna egy kis bolerót, a 
ruha anyagából, úgy, hog j 
az nagy melegben a bo-
'eróval mégis komplésze-
rűen hatna. Délelőttre 
mintás vászonruháti v>gy 
pedig olcsóbb imprimélifil 
kosztümöt ajánlanék. Ezt 
már egész nap viselhetné. 
Esőkabátot okvetlenül vi-
gyen. — Előfizető húga. 
A mellékelt szövethez 
egyformán jól illik rózsa-
szín, vagy világoskék 
pasztellszínű kreixlcslnblúz, 
angolosan megvarrva, elől 
finom szegőzéssel, kis bu-
Mgallérral. elől hóllal, a 
gallér és a hói szélén kis 
csipkefodorral. Egyszerű 
blúzt csináltathat színes 
pikéből is. Barna kalapot, 
cipőt, kesztyűt és táskát 
ajánlok hozzá a szövet 
árnyalatában. — Kék szín. 
A kék tónusú ruhákhoz 
feltétlen sötétkék cipőt 
vegyen, mert nemcsak di-
vatos. hanem mert csakis 
ez illik hozzá. A kesztyű 
Is Sötéikék antilop legyem. 
Ugyanilyen színű táskát 
(Folytatás s 90-tk oldalon) 

(Foto Angelo) 

Csak e rede t i mos-
ható Lastex fona l -

b ó l v a l ó d i 
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(Folytatás a 88-lk oldalról) 

is a ján lok. A kék ka lapot természetesen 
hordhat ja , a uatursz inü szalmakalap peidig, 
m inden á rnya la tú ruhához i l l i k . Sziriusz c i -
me : Va rga László, I i ékgo l yó -u . 26. — M a t u s , 
1932. A drap kabáthoz a spr iccel t barna-
ruha most már nagyon meleg. Sokka l szebb 
•lenne barna-drap pettyes k is selyemruhát csi-
ná l ta tn i . Angolos fazonban gondolom, úgy , 
h o g y reggel tő l es t jg viselhesse,, 'ha m e l e g 
van. akár kabát né lkü l is. A fekete n iarokén-
ruhábó l és a kabátbó l legprak t ikusabb vo lna 
szép ango l kosztümöt cs inál tatn i , s ima szok-
nyát1 és te l jesen angolos kosztümkaibátot, ez 
biztosan k i te lne és hozzá k i s v i rágos selyem-
blúzt, vagy rózsaszínű zsabós zsorzsett- vagy 
romainblúzt . Ebben a kosztümben e l já rhatna 
dé lu tán és este is bárhova. — E r d é l y i n y a -
r a l ó . A tavaszi kosztümöt és az átmenet ik«-

bátot Vigye magával , mer t i l yen utazásnál 
k iszámí thata t lan az időjárás'. A vá-szonkosz-
tüm nagyon szép, de utazáshoz nem p rak t i -
kus, mer t hamar gyűrőd ik , hamar piszkoló-
d ik és az ember utazás közben nem szíve-
sen vasalgat. Ezér t sokka l p rak t ikusabb lenne 
egy jó k i s impt f iméruha boleróval , vagy csi-
pöigérő ny i to t t bélelet len toabáti ad és egy 
impr in iékosztüm, (ez sötétebb árnyalataban) 
egy-két v i lágos blúzzal. E g y hosszú r u h a is 
kel lene, a m i az esté ly i ruhát póto l ja. — T á -
j é k o z a t l a n . A ta rka sálak rendk ívü l d ivato-
sak, akár selyem, a k á r g y a p j ú vagy kötöt t 
ruhához. Beige ruhájához k i tűnően i l lenek a 
barna accesoirok, ha a köpeny sárgásbarna, 
azt is v iselhet i hozzá, tek in tve , hogy cipőben 
és táskában nem tud sárgásbarna árnya la to t 
ta lá ln i . A panamakalap barnaszalaggal na 
gyon szép lesz » ruhához. A k é k ka lap ra 
bordó szalag lenne szép. A fekete ikabátot v i -

selheti, nem k e l l á ta lak í -
tani . Ha k imondot tan dél-
utáni díszesebb imp r imé -
ruhát v ise l a lá ja , bizony 
szebb lenne va lam i f ran-
ciás ka lap . — B ib i . E l fe -
lej tet te megí rn i , hogy a 
templomi esküvőhöz u tca i 
ruhába akar -e menn i , vagy 
pedig menyasszonyi ruhát, 
akaT-e cs inál ta tn i . í r j a 
meg részletesebben, hogy 
a csipkéből u tca i ruhát 
akar-e vagy pedig hosszú 
ruhát és hogy m i l y e n szí-
ne vajn az anyagnak , 
miér t akar fehér c ipőt v i -
selni hozzá? — P i o u . An 
impr imé kosztümöt fe l le-
hetne f r iss í ten i , ú g y , hogy 
a kosz tüm uj ját l r öv id re 
cs iná l ta t ja és az u j j o n a 
manzsettát és a r e v e r t va-
lamii v i lágosszinü selyem-
b ő l icsináltatná, o lyanból , 
am i dominá l az imp r imé 
min tá jában. Sötétkékhez 
nagyon szép lepne a ró-
szaszín se lyem rever és 
manzsetta. A ruhára is le-
hetne a pl isszirozott f o d o r 
helyett rózsaszínű selyem-
bő l cs iná ln i a fodrot, és 
rózsaszín ant i lop-övet 
venn i hozzá, ú g y , hogy 
egészen ú j ruha hatását 
keltené. A fehér ruhához, 
h a jó a l ak j a van, elég 
csipőlgérő ny i to t t k i s k a -
bát, ha kevésbé jó a l a k j a 
van, úgy inkább a há-
romnegyedes szintén n y i -
tot t fazont a ján lom; H a 
nem aka r sokat kö l ten i , 
úgy megcs iná l ta tha t ja a 
kabátot vászonból 1». A 
meglévő ruhá i nagyon 
j ók , ha éppen aka r va la-
m i ú ja t cs inál tatn i , úgy 
vagy egy v i rágos vászon-
ruhát csináltasson a v i r á g 
színéből va ló U s m in tá -
zat lan vászon boleróval , 
vagy kabá tkáva l , vagy 
pedig ha i rodába a k a r j a 
v ise ln i a ruhát , ú g y egy 
fehér-sötétkék vagy pe-
d i g egy sötétkék-fehér-
pettyes k i s ango l ruhára 

gondolok, fehér l inger ie -
ga l lé r ra l , ez nagyon f ia ta-
los és bárhova fe lvehet i . 

Tökéletes alakot 

A » ( J i i t e x « K ' i i i i i i f t i / . ö k a í c t r l ' i nom; !h l> » ( I n f e x * g n m i l ' o i i á l -
l i ó l k é s z ü l n e k . M i n d e n t l a r a l t é r i m v a t o l u n k H ' l F i ; v i z -
l i e i i m o s h a t ó . .M' i i t t len i i i i n ö s é j - l i e n és s z í n b e n k a p h a t ó . 
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d a l o k a t j á t s zo t t ée é n e k e l t a k i s V e r a . 

Körnerné kozmetikai üzenetei 
» S o p r o n i k i s l á n y « . N a g y o n vigyázzon, az I l yen 

nagynén i és szomszédasszony á l ta l a ján lot t bá-
ziszerekre. Rendszer int többet á r tanak , m i n t 
haszná lnak. Pórusos és pattanásos arcbőrét 
csak helyes kozme t i ka i kezeléssel lehet rendbe 
hozni . — Q. M e l a n i e , K e c s k e m é t . I gaza van. 
A va lód i »asszonyszomorító« a makacsu l je -
lentkező szőrszál. Fontos, hogy ne tépdesse éa 
csipkedje ház i lag , mer t a k k o r ez a ke l lemet -
len szépséghiba még erösebb mér tékben ter-
j e d el és szakszerűen is nehezebben i r tható k i . 
Kiere&sen íe l és minden, bánata e lmú l i k , ha el-
távo l í tom a szőrszálakat. — Sz. D é n e s , B a l -
g r á d . F é r f i a k k o z m e t i k á j a is elengedhetet len. 
A bört erősítő kvarc fénykeze lés , a fe l tűnő 
szemölcsök, má j f o l t ok el távol í tása ma m á r 
nem tek in thető tú lzot t h inságnak . Néhány ke-
zeléssel sz impat ikussá teszem megje lenését . — 
M m e . D o r i s P e r t e r o y , B r u x e l l e s . L e g y e n sze-
rencsém barátnőjéhez. A Nemzetköz i Vásár a l -
k a l m á v a l ann igy i s kedvezménnye l jöhet Pestre. 
Természetes, hogy beszélünk f ranc iáu l . Ango-
la i , németü l és románu l is. — » S z e g e d i m e -
n y e c s k e . « Csak megfe le lő k r é m e k k e l és keze-
léssel ju tha t szép te int-hez. Keressen fe l a 
Vásár a l k a l m á v a l <Ns hamarosan k i t i sz t í tom az 
arcbőrét . — K l á r i k a . Ne szomorkodjék k is -
l á n y , az t ény l eg ár t a szépségnek. L e g y e n 
v idám, látogasson meg és meg lá t j a , lovagjáit 
egy-ket türe vissza fog ja hódí tan i . — T ö b b e k -
n e k . A Nemzetköz i Vásár ide jén m i n d e n pa-
c iensünknek 20 százalék engedményt adunk a z 
amúgy is mél tányos Arakból . — » D á m a 24.« 
Megér tem kétségbeesését, h a i l y e n gyors a 
szőr vísszanövése, nem nya ra lha t v iz me l le t t , 
a m i g k i nem i r ta t ta . J ö j j ö n fe l 8 hét re és vég-
legesen megszabadítom élete megron tó já tó l ! 
A d d i g is fe l a f e j j e l és ne gondo l jon ö n g y i l -
kosságra, anég sok öröme lesz az életben. — 
» S z a k i s m e r e t . « E l f ogadon l t an í t ványnak . H a 
Pestre jön, r ö v i d idő a la t t k i i tani tom. Vo l t nő-
vendéke im a legnagyobb s i ke r re l dolgoznak 
v idéken éis kü l fö ldön. — T ö b b e k n e k : Válasz-
bélyeges leve lekre szívesen adok tanácsot. 

K ö r n e r n é k o z m e t i k a i m ű t e r m e 
Budapest, V I . , Teréz -körú t l / a . 

Tetszés szerinti új árnyalatot és fényt 
ad hajának 13 színben 

a világhírű párisi ECTO hajf estékgyár" készítménye 

Kérje szaküzletekben és egyszeri haszná-
lattal incKgyőflődést szerez kiválóságáról. 
Kán it/. Iván é s Társa Kertész-n. 43. 



e;gyszép a r c b ő r 

Túlhaladott álláspont, hogy költséges 
és időpazarló az arobőr ápolása. 

A Leton szappannal történő szépség-
ápolás bizonyítéka annak, hogy rendsze-
res, alábbi ismertetett módon szép, hiba-
mentes, gyöngéd arcbőrre tehetünk szert. 

Esténként mossa arcát a Leton szappan 
krémszerű habjával. Utána öblítse le bő 
meleg vízzel, majd közvetlenül hideg víz-
zel. Ez az egész. Másnap reggel friss, bár-
sonyosan üde arc fogja: a tükörben mo-
solyogva üdvözölni. 

A Leton szappan dús, krémes ihabja 
behatol a porusak legmélyére, serkentik 
azok működését. Az arcbőr rugalmas, 
sima, bársonyos lesz. Még a legelhanya-
goltabb arcbőr is rövid idő alatt visz-
S7,nnyeri fiatalosságát és jólápoltnak fos 
hatni. í 
A Leton krémes szappan több 
mint szappan: Hatásos szép-

ségápoló szer! 
tKapIható mindenütt. Főraktár : 
Hunnia-gyógyszertár, Budapest, Er-

zsébet-körút 56. Bománia: Boyal-illat-
szertár, Nagyvárad-Oradea. Csehszlo-
vákia: D. Engel, Pozsony ^Bratislava. 

Nádfonatú széket, asztalt igy kell felfrissí-
teni: Szalmíákos vagy szappanos vízzel ala-
posan lekeféljük. Ha világosítani akar juk , ak-
kor mié» nedvesen beszórjuk kénporral Jó 
vastagon » ezt hagyjuk nagyon rászáradni. 
Mikor ez m eg történt, alaposan lekeféljtlk. Az 
egész e l járás előtt fontos, hogy ne legyen 
szapanos a bútor, eat legjobban úgy érhetjük 
el, ha öntözökanna segítségével lelocsoljuk 
vízzel. 

Ha a nádfonás meglazult, megint fe-
szes lesz, ha hátát forró vizwd benedvesít-
jük és utána légvonatba tesszük. 

Politúros . bútorról fehér foltokat szivar-
hamuval váló ledörzsölés eltávolít. 

Nagyon finom pore.eltánedéiiyeket. tányéro-
kat töréstől, repedéstől «igy védhetünk meg, 
hogy az egyes darahok közé (mikor egy-
másra r ak juk őket) finom, duplán vett, mull-
teritöcskék'Pit teszünk. Szélüket színes öltéssel 
szeghetjük s igy egyúttal dísze is a szekrény-
nek a csinosan, és helyesen elrakott edény. 

Felvágott citromot sóba teszilnk, betakar-
tuk üvegedénnyel, igy soká eláll. 

gyümölcs tovább maradi friss, ha úgy he-
lyezzük el, hogy ne érintse egymást és gyaM 
ram forgat juk. 

A hibás, recéA ediénv beleakad a törlő-
ruhába, tönkreteszi azt. Hamarább is törik el. 
mint a hibátlan; ilyet tehát ne tartsunk! 

Mosogatásnál ügyeljünk, hogy kannákat , 
csöves edényeiket ne állítsunk soha a csöves 
résszel lefelé! Ha erre vigyázunk, nem les® 
oly könnyen törött, csorba az edény. 

Aki kezét kímélni akar ja , használjon mo-
sogatáshoz kis nyeles kefét. így a szóda és 
melegvízhez se ér a kéz! 

Fém- és nikkel tárgyakat egy csöpp olajjal 
'ényesre dörgölhetünk. 

r 
pUWJL^^ 

REGGELTŐL - ESTIG. 
DÉLELŐTT: Kis i m p r i m é kosztüm 
DÉLUTÁN: I m p r i m é ruha egyszinií 

kábáitól, vagy megfordítva 
ESTÉRE : I m p r i m é a r t i s t i q u e , 

ragyogó exclusiv mintákban 
A legdivatosabb anyagok: G o l d m a t t . 
TerabUcoté , Goldanti lop, Crêpe 
Germaine , Goldgril le, Goldtuni-
que, Goldl inon atb. 

NEUHAN LÁSZLÓ 
Rákóczi-uf 2. 
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PÖSTYfiN FÜRDŐ TÜKÖRFtJRDÖI. Ösddök óta a thennális gyógyvízzel talitett fttrdőmedencé-
ket, tükröző falületük miatt »tükörfürdőknek« nevezik. A nök keresztcsonti fájdalmai, amelyek-
nek oka a csipőtájéki szervek ősszenövéses és gyulladásos folyamatai, ezen természetes meleg 
thermális fürdőkben találnak gyógyulást. Felvilágosításokkal a pontos árakról és prospektusok-
kal szolgál: Pöstyén fürdő irodája Budapest, VII., Károly-körút 3/a. II. em. 10. Tel. : 1-453-80. 

Ápolt bőrnek nem árt 
a házimunka! 

Bőrápoláshoz csak 
Nivea-f használjunk, 
mert egyedül a Nivea 

»tartalmaz Euceritef, 
f amely a bőrt ellen-

állóvá teszi. Rend-
szeres ápolás mel-
lett táplálja, erősíti 
és üdévé teszi a bőrt. 

N1VEA-CREME áre : P —.«Mól 2 .—lg 
NIVEA-OLAJ ára : P —.90rtől 8.50-lg 



MQMÜfl MŰVÉSZETE 
SZ E H.ÜESZTI % 

Sacelláryné receptjei 
RUMOS SZELETEK. Négy deka Tájból, » 

tojássárgájából, 2 evőkanál jó rumbél, 12 deka 
lisztből és 6 deka cukorból tésztát gyúrunk, 
jól kidolgozzuk és negyedóráig pihentetjük. 
Ujjnyi vastagra kinyujt juk, hosszúkás szele-
tekre vágjuk, tojássárgájával megkenjük és 
darabos mandulás cukorral meghintve, meg-
sütjük. — TÖLTÖTT BORJÜLAtí. Három da-
rát) borjúlábat jól megtisztítunk, kissé ecetes, 
füszeies, zöldséges, hagymás, sós vízben pu-
hára főzzük. Ha a láb már egész puha, ki-
veasiUk a léből, kicsontozzuk, a belső részét 
kivesszük, kockára felvágjuk, 15 deka füs 
tölt kolbásszal és 16 deka füstölt nyelvvel 
együtt. Ezzel a feldarabolt húsokkal meg-
töltjük a lábakat, tiszta ruhába csavarjuk és 
a zöldséges lébe ú j r a vísszatess«Uk. A for-
rástól számítva félóráig főzzük és kivéve » 
ruhából, kar ikára felvágva, tartármártással 
adjuk fel. — SZKAMPI RÁNTVA. A szkam 
pit külső kemény héjától megtisztítjuk, vé 
kony kis "belét vigyázva kihúzzuk és lobogó 
sós vízbe dobjuk öt percre. Kivéve a vízből, 
szitára szedjUk. Ha a víz lecsepegett róla. 
lisztbe, tojásba, morzsába forgatjuk és bö 
zsírban szép pirosra süt jük. Nem szokás Igy 
késziteni, hogy előbb kissé megfőzik, de így 
én jobbizünek tartom. Rendes szokás, hogy 
nyers állapotban ránt ják ki. Forrón tálaljuk. 
Tartármártást vagy sttrü majonéz« adunk 
mellé. — TÖLTÖTT BAHANY. A bá-
rány hátsó negyedét leforrázzuk és kihűtjük, 
a comlb széleit késsel felemeljük és hurkatöltö-
vel a kővetkező keverékkel főt t jük: Két egész 
tejbe áztatott zsemlyét jól kinyomva kevés 
vereshagymás, petrezselymes zsírban, lábosban 

L f j daxJíMcóiy ^yobj/ynz 
átsütünk. Egy darabka baranyhúst vagy a 
bárány májá t és tüdejét (kétszer átdaráljuk, 
hozzáadunk 10 deka apróra vágott gombát, két 
egész tojást, késhegynyi pástétomfüszert, sót, 
kevés törött borsot. A vereshagymás zsemlyé-
vel jól elkeverve megtöltjük a bárányt, össze-
varr juk vagy tüzziik, tepsibe kevés vizet te-
szünk, rátesszük a töltött bárányt, forró zsír-
ral leforrázzuk és gyakori öntözés közben pi-
rosra süt jük. Tálalás előtt 16 percre a meile-
gltö sütőbe tessizük, igy nem hül ki és jóili leS 
het szeletelni. — DIÓS POGÁCSÁK. Hat 
tojássárgáját jól kikeverünk hat evőka-
nál cukorral. Negyedkiló darált dió felét 
adjuk először hozzá, azután tojás felvert 
habját, végül a dió másik felét és 1 evőkanál 
lisztet. Vajjal kikent és lisztezett tepsibe meg-
sütjük, de nem szabad kiszárítani. A megsült 
tésztát deszkára borítjuk, kis pogácsaszagga-
tóval kiszaggat juk, kettőt-kettőt barackízzel 
összeragasztunk és csokoládéöntettel bevonjuk, 
— MANDULALEPÉNY. 2« dekia lisztből. 26 
deka vajból, három tojás sárgájából tésztát 
gyúrunk és erre megíelelő sütőlemezre késfok 
vastagságúra kinyomkodva, félig megsütjük. 
Ha félig megsült, a kővetkező tölteléket ken-
jük; rá: 26 deka héjas darált mandulát ha t to-
jás sárgájával és két egész tojással, kevés cit-
rom reszeli héjával, 32 deka cukorral, késhegy-
nyi fahéjjal habosra keverünk. Hat tojás fe-
hérjét habnak felverve hozzáadjuk és egy evő-
kanál lapított liszttel megszórva, könnyedén el-
keverve, a tölteléket egyenlően reáosztjuk a 
tésztára, tetejét finom porcukorral meghintve, 
tovább sütjük. Ha a tészta megsült és kihiilt, 
tetszés szerinti darabokra vágjuk fel. — BA-
RACKPEREC. 14 deka tisztított, darált man-
dulát 15 deka cukorral és egy evőkanál sárga-
barackizzel, széles késsel jól kidolgozunk. Ha 
tálkemény volna, úgy még sárgabaracklzt 
adunk hozzá, de vigyázni kell, hogy túllágy 
ne legyen. Apró pereceket formálunk belőle és 
langyos sütőben vajjal megkent slitölapra he-
lyezve a kiflicskélket, inkább szárítjuk, mint 
sütjük. Aki kedveli, cukorjéggel vonja t>e sü-
tési előtt. Nagyon sokáig eláll. — RUMOS 
SZELETEK. Négy deka vajból, három tojás 
sárgájából, két evőkanál rumból, 12 deka liszt-
ből és hat deka cukorból tésztát gyúrunk. Jól 
kidolgozzuk s ujjnyi vastagra nyújtva, hosszú-
kás szeleteiket vágunk belölo. A tésztaszelete-
ket tojással megkenjük s darabos cukorral ve-
gyitett zsemlyemorzsával meghintve, sütőlapra 
helyezzük és megsütjük. — MOGYORÓCSÓK. 
l í ' / j deka! darált mogyorót 25 deka cukorral, 
három tojás fehérjével félóráig keverünk 
Kávéskanál segítségével halmocskákat rakunk 
a sütöpléhre és egyórai szárítás után langyos 
sütőben sütjük. 

tfizwAy rfJlaAilk* u e t p t j i 

MOUSSELINE MÁRTÁS 
Hat tojássárgáját, kevés sót, 16 deka 

vajat kis darabokra tördelve, 2 deci 
tejet a habüstben összekeverünk és 
forró vízzel telt lábas felett, a tűzhe-
lyen egész sűrűre verjük. Levéve a fa-
zékról, az asztalon 'még 5 deka vajat, 
törött borsot, pár csepp citromlevet ke-
verünk hozzá, majd! egy deci kemény 
tejszínhabot. Azonnal kell tálalni. 



A k ö z ö n s é g r e c e p t j e i 
SÓS-SAJTOS TEASÜTEMÉNY. Tlx deka 

reszelt sajtot, 20 deka lisztet, 10 deka vajat . 
1 tojássárgáját . 1 deka »ÓVAL és tatifeUed Ö-HZ-
szegyúruttk. Tetszésszerinti rudacskát vagy 
kis pereceket formázunk beI61e. A tetejét 
megkenjük tojássárgájával és megszórjuk kö-
ménnyel. Nem tiiliorró sütőben lassan sütjük. 

Kaszás Anna 
SPARGAPUDDING. Fél kiló spárgát meg-

tisztítunk, forrásban lévő sós, cukros vízben 
puhára főzzük, leszűrve kihűtjük és ha hideg, 
két cm hosssú darabokra vágjuk. Egy. kanál' 
vajat habosra keverünk és egyenként öt to-
jássárgájá t hozzáadunk. Jó habosra kike-
verve, pici sóit. 10 deka szitált lisztet. az 
apróra vágott főtt spárgát, végül az öt tojás 
habját keverjük hozzá. Kivajazott és morzsá-
zott (ormába tesszük és forró vízzel telit 
edényben egy órán át főzzük. Kiborítva, forró 
vaj jal leőntve. azonnal tálaljuk 

Engel Ella 
(Varjúlapos) 

MÉZESTORTA. Negyed kiló mézet fél-
óráig keverünk, kiözben hat tojássárgáját 12 
deka porcukorral külön kikeverni, azután 
hozzáadni. Véglil a hat tojás fehérjét habbá 
verni, 20 deka lisztet lágyan hozzákeverni, 
egy csepp késhegynyi szódabikarbónát is te-
szünk a tésztába. Tortasütöben egyenletes hő-
fokban sütai. Citromsodóval leönteni. 

Szabados Manóné 

ENDIVIVE ALBERT-MÓDON. Vegyünk sze-
mélyenként 2—2 kemény fehér endívivát, főz-
zük meg sós vizben egv kockacukor hozzá-
adásával. Tűzálló Bzuflés tálba öntsünk ujjnyi 
magasan bechamel mártást. A megfőtt endr-
vi-vákat csorgassuk jól le s palacsintasütőben 
süssük pirosra, forgatva. Ha mind kész, hem 
pergessük meg reszelt sajtban s tekerjük be 
egyenként vékony szelet sonkába s rakjuk 
egymásmellé a beehamelmártásos tűzálló 
tálba, hintsük meg reszelt sajttal s tegyünk 
rá pár darabka vajat . Forró sütőben, vi-
gyázva, hogy ki ne száradjon, pirítsuk meg 
s rögtön tálaljuk, úgyis minit vatósoraétel 
vagy pedig nagyobi) ebédnél mint előétel ki-
tűnő és igen mutatós. 

Komjáthy Erzsébet 
(Paris, Neuilly s/s 16 rue) 

Pierre Cherest 

Egy heti étlap. 
SZOMBAT. Ebéd: Sóskadeves pirított 

zsemlyével. Bárány pörkölt, rizzsel, tojá-
sosgaluska, cékla. Sárgabarack Ízes tojá-
sos hab felfujt . Piskótáival. Vacsora: 
Gomba tojással, uborka, körözött metélő 
hagymás juhtúró. 

VASIARNAP. Ebéd: Tejfele« katrfiolle-
ves. Idei libaaprólék rizzsel és zöldborsó-
v a l Idei libapecsenye vajas burgonyával 
és uborkasalátával, fagyasztott csokoládé-
bomba. Vacsora: Hideg füstöltkaraj , tor-
mával, majonezes burgonya, sa j t — retek 
— narancs. 

HÉTFŐ. Ebéd. Kőim ényasíeves csurga-
tott tésztával. Párol* felsálszelet, lenes» 
püré. Töltött metélt. Vacsora: Hántott 
borjúvelő. Törtburgonya. Tartármártás. 
Epres hab tőlosér. 

KEDD: Ebéd: Vegyeszöldségleves. Kö-
ményes sertéscomb. Tejfeles burgonyaiő-
zelék, cékla. Atmás-i vagy túróslepény. 
Vacsora: Paprikás darált rizseshús, gom-
bóc, tarhonyával, uborkával. Narancs go-
lyócska. 

SZERDA. Ebéd: Paradicsomleves. Töl-
tött borjúborda. Sárgarépafőzelék, cékla. 
Császármorzsa. Vacsora: Füstölt kolbászos 
rántotta, idei zöldsalátóval. Tejfel, saj t , 
retek. Párolt szilva és alma. 

CSÜTÖRTÖK. Ebéd: .Sárgaborsé püré-
leves. Göngyölt rizses-gombás felsál, cső-
tésztával, vagy burgonyalángossal. Tej-
színes gyümölcs, rizs. Vacsora: Melegi 
tormás hús. Töltött alma. 

PÉNTEK. Ebéd: Tejfeles csipetkés bab-
leves. Báleponty. Tepertős túróscsusza. Be-
főtt. Vacsora: Rakott burgonya, vagy sa-
vanyútojás, saj t . Gyümölcs. 

Szép és érdekes 
asszonyok titka 

hogy ismerik a hajápolás szép-
sége t megtartó je lentőségét . A 
legártalmatlanabb kezeléssel a 
legragyogóbb fényt nyújthatja 
hajának a modern lug és szappan-
mentes N E O - S H A M P O O N - a l . 

Neo-Shampoon "folyékony" 
is kapható, P. —.90 és P. 140 

O NEO-SHAMPOON 
Óvakodjunk a lelkiismeretlen utánzatoktól 

Mindenfitt kapható I Mibály Ottó, Podmaoiczky ucca 45 
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MI Ii OR. HOGYAN, MILYEN 
KEDVEZMÉNNYEL (!) UTAZHAT A 

BUDAPESTI NEMZETKÖZI 
VÁSÁRRA ? 

1937 Á P R I L I S 3 0 - M Á J U S 10. 

Ax utazás országonként 5—10 nappal a Vásár előtt megkezdhető 
A v i s s z a u t a z á s a V á s á r u t á n 5—10 n a p o n b e l ü l f e j e z e n d ő b e 

A kedvezmények a vásárigazol-
ványok alapján vehetők igénybe. 

Rész le tes adatok a vásárigazolvány s z ö v e g é b e n 
VASÚTON HAJÓN 
Magyarország 50% Dunán 
Anglia 33l/s% M. F. T. R. '. 50% 
Ausztria 25—33'/a% D. G. T 25—50% 
Belgium 25% Ree na piovidba . ' . ' . . 50% 
Bulgária 25% 
Csehszlovákia 33t/s% REPÜLŐGÉPEN 
j ó s z á g g * . Air France ' -
Finnország 50%* A l o T 
Franciaország 50%* , t o r l T , Q 
Cie Franco Hellenique . . 25% Ceskoslov^ Let. Sp. 
Görögország . . . . . . 50%* ?" ^ f t Hansa 
Hollandia 25% Imperial Airways 
Jugoszlávia 50% L.. M. 
Lengyelország 33% Magy. Légiforgalmi 
Lettország 50%* öst . Luftverkehrs AG 
Litvánia 33*4% »Swissair« vállalatok vona-
Németország 25% lain 10—19% 

o í — f " M d e Fer). S AUTÓBUSZON 
Palesztina 50% Wien—Budapest 35% 
Románia 50%* Magyarország 20—50% 
Svájc 25% 
Törökorsizág 45—70% * Csak a visszautazásnál. 

Külföldiek háromszor utazhatnak vasúton v. 
Danahajókon 33% kedvezménnyel a magyar vidékre. 

! VÁLTSA UEO VÁSÁRI GAZOLVÁN YÁT ! 
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À SZERKESZTŐK ÜZENETEI 
ïacica* 7(m£ póttá(a 

Karion. Mulford Prentice, a 
kedves modern optimista böl-
cseid. aikit én gyakorta és szí-
vesen Idézek, a képzelő erőt, 
az elképzelést fődébe liclyezi a 
valóságnak. Azonban ezt sem 
szabad túlzásba vinni. »Vá-

gyaid elérhetetlen tartományba vonzanak . . ,« 
— mondja a régi versezet. Hát ezt neon sza-
bad. Ha Ábrándozunk la, legyen egy kl« való-
ságlze. Egyszóval; ön csak álmodozzon, me-
rengjen, tervezgessen kedvére, de tartson szo-
rosabb kapcsolatot a való élettel. — Liane. 
Nagyon nehéz felölni erre a látszólagosan igen 
egyszerű kérdésre. Hogy ml a szerelem? 
Hogy az-e a szerelem, amit most ön érez? És 
pláne, hogy ez ax a valódi, várvavárt egyet-
len igaz szereleim? Ezek fölött a kérdések 
fölött lehet meditálni, de határozott választ 
adni, szerintem, lehetetlen. Hi a saerelem.? 
Csak egy verset, egy strófát idézek: »Bölcsei 
magyaarázták hosszan, de érezték letkük mé-
lyén, titokban, Hogy ez örök, megfoghatatlan 
t a l á n y . . . S ők 1» csak, annyit tudtad meg 
belőle, Vagy anmyiit »eon, mer t sok kőztük a 
dőre, mint egy f i l ia l kis bakfisfeány.« Az, 
hogy az-e a szerelem, amit most On érez. azon 
ne töprengjen, örül jön a» i f jú szép életének 
és a boldogságot gyakorolja, n e magyarázza? 

Végül, hogy: ez-e az a várvavárt , nagyszerű, 
földöntúli igaz szerelem? E r r e nézve egy 
megállapítással felelek, melyet agy szerelmi 
álszakértő (inert valódi szakértő nincs I) tett 
valamikor. A ssóhanifOTgó megjegyzés igy 
»z&l: »Minden embernek életében csak egyet-
lenegy igaz szerelem van. De sohase Jön rá. 
hogy melyik az, annyira hasonlít hozzá — a 
többi!« — Pávé. Igen köszönöm. Ir jonl — Ki-
csinyesség, Ol. M, Persze, hogy az! De éppen 
a®ért — maga legyen az, aki ezeket az apró-
ságokat elsimítja. — Omnia Vlnoit Amor. »Ba-
rátaink lelkivilága átformál múlhatatlanul — 
Es egyenlőtlen társaságban a finomabb lélek 
kerül aluli« Azt hiszem, nem kell bővebben 
kifejtenem nézetemet. Ebben a strófában, eb-
ben a kis r imekhe siedett uagy igazságban 
minden benne van. Az önnek mMó válasz is. 
— ön ért engem, úgy-e? — Stefii. Bécs ápri-
lis kezdetén, — a Práter, ahol ha jdan olyan 
vidám volt az élet, az ébredező ligetek, a régi, 
kedves valcerek, amelyeket nem tudott el-
nyomni ez az új, dübörgő, hangos muzsika • . . 
köszönöm ezt a kártyát é> köszönöm, hogy em-
lékezetembe hozott sok mindient, — Példányon-
ként vásárié. Ehhez a pályához is, mint min-
den művészi pályáihoz, három fődolog kell: 
tehetség, tehetség, tehetség. Aintán kell hozzá 
még másik három dolog. — nem Írhatjuk, 
hogy mellékdiolog, mert es 1« csaknem olyan 
fontos, mint a tehetség — f ő d o l o g . . . ez pe-
dig a : kitartás, kitartás, kitartás. — Te meg 
fogsi engem érteni, D, L, Én megértem önt, 
csak azt nem értem, hogy miért tegez engem. 

SZÁJÁPOLÁS 
a töké le tes í te t t O D O L j e l zése , m e l y n e k fer-
tőilenítö hatásét n a g y m é r t é k b e n fokoztuk. 

E L A D Á S I A R A K : ó r i á s ü v e g P 5 . 6 0 , ' / , ü v e g P 3 . - . 

' /2 ü v e g P 2 . — . M i n d e n s z á k ü z l e t b e n k a p h a t ó k 
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Maradjunk a rendes, bevett formák mellett é» 
hagyjuk a pertut. — Levél messze földről. 
Ilma. Abban a szerencsés helyeetben voltam, 
hogy levelének vétel« után már harmadnapra 
találkoztam kßzös bankunkkal . Átadtam az ön 
Üdvözletét, aminek aranyira megörült, hogy egy 
álló óráig beszélt nekem — önről. Különben a 
napokban küldött elmére egy levelet és egy 
könyvet, bizonyára már régien megkapta. — 
Diák. Igen nagy fénnyel való lobogásnak kell 
annak lenni, amit ma észrevesznek. Gyújtó, új , 
modern és mégis a tegnap hallatlanul hatalmas 
hangjával konkurráló verseknek kell lenni 
azokniak, amelyre fölfigyel a nagyközönség. 
- I. L. (Másodszor Írok.) Kedves Lotiilka, ön 
mintha szemrehányást tenne nekem iá miatt, 
hogy én »kibékítettem önök«:* és aztán újr» 
összeveszítek. Hát én a szemrehányás elhárí-
tom ezennel magaratót, de nemcsak ezt, hanem 
A minimális felelősségérzetet sem vállalom. 
Előszflr is ön ezt Írja: «Kibékültünk, három-
hónapi boldogság után újra összevesztünk. És 
ugyanis azit mondtam u e k l l . . . « Í5n nem iram 
ki ide, hogy ön ugyanis mit mondott neki, 
maradjon ez a hÁnmunk tiltka, die bogy ugyani* 
én is megharagudnék iaz ön szives nyilatko-
zata nyomán, mint bárki más a világon, a? 
csak termékeit e». Másodszor is: én, ha jói e m-
lékítom, körülbelül ezt irtani önnek: »Lottiik«, 
fékezzo kissé a rtempemraemtumát — ez a jó 
fiú megérdemli.« Ugyanié ön túütempexamentu-
mns, édes Lottika és én Itt látom a bajt. Moül 
nem adok semmiféle tanácsot, ugyanis nem 
merek, mert egy kicsin félek én Is magától. 
De ha kibékült — iákkor irjon egy kártyát. 
Ugvauis meg vagyok győződve, hogy kl tog 
ön békülni, édes Lottlka, az én tanácsom nil-
ktU ls. Ugyanis . . . — »őszinte könyörgő.« 
A kérdezeti- leány. Cime: Kmde-u, 16. — 
Szombathely. Nagyon kösiönöm a kedves 
ügyeimet, az aranyos kártyáit. Én is a legjobb 
emlékeket hoztam él az önök szép városából, 
az önök szíves szeretetéről. Igen nagyon kö-
szönöm. — Előfizető nej«. Volt egy jele« állam-
férfiú, aki, midőn meghallotta, hogy egyik kol-
légája szépen nyilatkozott rőfla, őszinte csodál-
kozással mondta: »Nem értem 1 Én ezzel az 
emberrel jó<t tettem.« Ez a kis anekdóta Jutott 
eszembe, amikor aiz ön leveliét olvastam, ön 
hálát vár? Manapság? Amikor úgy elvadult 
minden, amikor az emberek — egyáltalán nem 
szeretnek hálásak lenni. »A jóteitlt: gyöngy-
szem, amelynek a szívünk a foglalatja.« Tö-
rődjünk abba bele, hogy « régi közmondás 
mai napság Így alakull: Jótettért — jól ne 
várj . Egyszóval: ne vár j semmit — akkor még 
eeelïeg, talán, kapfoatsz embertársadtól valami 

Plasztikai sebészet 
a Park Szanatóriumban! 
VI,, Aréna-út 84-b. - T.: 12-65-35 

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

jót. —I D. M. önnek. 1» egy strófáival felelek, 
aszonyom. Ez a strófa igy szói: »Embertársam, 
figyeld meg ezt az őrlik tanácsot, — 8ose ku-
tass a s igazság után, mert — hátha megtalá-
lod.« — Lydia. A megtelelő szerkesztői postá. 
ban, méltóztatik választ kapni. — Bárom kér-
dés. 1. Ez bizony fogas kérdés. Dehát ilyen-
kor a kislány úgyis csak a szive sooninci cse-
lekszik. J. Ha igazán olyan jó és olyan önzet-
len valaki az valaki, akkor valóban nem 
illik megbántani. De hia valóban, tényleg 
olyan önzetlen, ükkor — ha nem is szívesen, 
de megértéssel és jóakarattal lesz ön Iránt. Ï. 
Az termésmiSes, hogy ma a kissé hangos élet, 
pláne egy kisvárosban, bizonyos fokig provo-
káló. Szerintem teljesen alkalmazkodni kell a 
viszonyokhoz, a körülményekhez. Vsáéban, oly 
nehéz, o'.y gandterhes az élet, hogy gondoljuk 
meg: »zabád-e a ezerénytelenségnek még csak 
a látszatát ls föOkeli'ieni. — Nem mindagy. F. 
Q. Ha ön figyelemmel kíséri mult tet l számún, 
kat, megtalálja az öinnek szóló üzenetet. Nem 
tehetek róla, ha ön vádol — mlellőtt körül-
nézne. 

K É Z I R A T O K . »Két vei»«. Nem nekünk 
valók. — »D.-né P. Margit«. Sok igyekezetről 
tanúskodó versek. — »Szét kérek«. Ügyesen 
versel, de túilkényelmesen. — Fon C-». Van-
nak figyelemreméltó szerencsés «oral. d» 
még nem alkalmas. — .Takács-. Kísérletek. — 
E. Judith. Osak próbálkozásnak tekintjük. — 
»Ki az — ml az?« Jólnamgú, kvalitásos versek, 
de még korántsem hibátlanok. — »Hegedül 
Lídia«. Nagyon kedve«, tiszta szándékú ver-
sek. Megütik az átlagot. — G. Miklós. Tehet-
séges, kiforrott írások. Reméljük, hogy ka-
punk még Öntől közölhetőt is. — B. Erzsébet, 
PUismárla. Dicséretreméltó kis népdalután-
érzések. — »III. Riohard«. Nem nekünk va-
lók.— M. György, T.-F61dvár. Bizony: gyengék. 
— 1(J. Balogh Dezső József. Tehetséges dal-
költő. Zenésítse vagy zenésltesse meg. — B. 
Jézaaf TOI. b. Egészen Ügyes kia írás. 

S Z Í N H Á Z . .Számonként vásárié«. Csáky-
ntcai 35. — »V. J . L.< Csak olyan színdarabo-
kat közölhetünk, amelyek pesti színpadon már 
bemutatásra kerültek. — »Édesapám«, l . Pró-
féta-u. 6. J. Minden évben másutt, 82 éves. 
Szintakadémiát végzett, németül-angolul. 8. 
Sziniakadémiát, Mátyásföld, Szurmay-u. 8. — 
»Előfizető«. A városneveket csak a verseny 
végén keU beküldeni. 

FILM. Búsvéti társaság. 1. Levelük szem-
pontját teljesen helyesnek találtuk. Ma már a 
producerek ls érzik kifogásaik hatáaát és az 
ú j magyar filmek szinészgirdája ezért sokkal 
változatosabb. Ï. Lontay Istvánt legközelebb a 
»Pogányok«-ban láthatják, érdekes szerepe van. 
8. Mindent megteszünk, hogy kívánságaikat 
teljesítsék a producerek. Levelüket megmutat-
juk az illetékeseknek. — Camilla. »A kamé-
liás hölgy« cím joga a darab fordítójáé és a 
film nem használhatta. — Fogadás. Nem 
Magda Schneider, hanem Jenny Jugó ját-
szotta. — Magyarokról. 1. Tasnády Mária a% 
U fához szerződött. 2. Nagy Kató Párizsban 
van, filmjei csak részben kerülnek el hozzánk. 
8. Rövidesen láthatjuk az ÚJ Eggerth Márta 
filmet, a Hofkonzertet. 4. Korda Mária nem 
filmezik, Londonban él. — »Kíváncsian vár-
juk.« Dita Parlo já*«otta a Magyar rapszódia 
női főszerepét, de nem magyar. Párizsban él, 

Szanatóriumi Kozmetika 
Mell- és arcplasztika miiléttel és műtét nélkül, 

belső ttierápíás eljárással 

Dr. G l ü c k s z a n a t ó r i u m 
V I . , Benczur-utca <z. - A r á n c o k 
ú j , m ü t é t n é l k ü l i s z a b a d a l m a z o t t e l -
t á v o l í t á s a . P l a s z t i k a i s e b é s z e ) , a r c -
ó p o ' á s , s z ő r t e l e n f t e s — T e l e t o n -
1 1 3 7 - 3 2 , 1 - 1 2 3 - 8 2 . P r o s p e k t u s -
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regényeket ir és kereset filmezik. — »Három 
8árkány<. Vajda László Budapestre érkezett, 
cime jövő héttől: Hunnia filmgyár. — Ra»-
dezäieiail. H» rendezd akar lenni, tanulja kl a 
cutter vagy operatör (mesterséget. Igy juthat 
legkönnyebben a megfelelő tapasztalatokhoz. — 
Copyright. A külföldi filmgyárak újabban 
csak sikeres regényeket és színdarabokat vá-
sárolnak. Ismeretlen szerzők kéziratait nem. — 
7642-0« előfizető. 1. A »Pogányok« clmQ film 
premierje április » - én lesz a Fórumban és 
Royal Apollóban. I, Az»Anthony Adverse« is 
sorra fog kerülni néhány kii moziban. Ennek 
dátuma teljesen bizonytalan. — Egy olvasó. 
Nagyon köszönjük az érdekes ötleteket, meg 
fogjuk mutatni a producereknek. Az ajánlott 
regények között van egy, amely rövidesen el-
készül: a »Két fogoly«. — Srdeklödö. Magyar 
nyelven eddig nem Jelent meg semmitéle film-
világcimtár. Német és angol nyelven kapható, 
szereztesse be » Színházi Élet boltja útján. — 
Két férfi. Clark Gable válópörös férj , Robert 
Taylor nőtlen. 

K O Z M E T I K A . Kívántai. A szeplöket vég-
legesen eltüntetni lehet, ami azoknak egyen-
ként való égetéséből Ali. Az eljárás nem fáj-
dalmas, nyomta'lan. 3. Ezt látatlanban nem 
lehet megmondani, mert nz függ a szeplők 
sűrűségétől, nagyságától és a bőr érzékenysé-
gétől. — K. M. Kérdésére csak levélben vá-
laszolhatunk. — Johanna. Idöelőtti arcráncoso-
dáM Idéz elő az «re beteges szárazsága. Ez 
észrevehető a húzódó, csípő, feszülő érzésről, 
viagy a feltűnően élettelen, néha háml&s, más-
kor foltos börröl. Előidézheti a pajzsmirigy 
megbetegedése is. — Elkeseredett. A bütyköt 
műtétlieg tökéletesen korrigálni lehet. 3. Helyi 

fogyasztást kell végeztetni, ami csak ott fogyaszt, 
ahol alkalmazzák. Erre nem minden testrész 
alkalmas. 

K O N Y H A . Komjáthy Erzsébet, Párlu. Kö-
szönjük a kitűnő francia recepteket, az endi-
vive előételt Ismertem, de másképpen elké-
szítve, az ön receptje jobb és Ízletesebb, 1« 
is fogjuk közölni. Legközelebb viszonzásul 
küldök majd én Is jó kipróbált magyar re-
cepteket. Igazán dicséretreméltó, hogy ilyen 
hosszú külföldi tartózkodás után ts kifogásta-
lanul Ír magyarul. — P, Márta. Remélem vá-
laszomat megkapta, ha bármire szüksége van. 
nagyon szívesen elküldjük ezután is. — Nyu-
tasy Antalné. A zöldborsó eltevési receptet kö-
szönjük. Igaián őrülök neki és magam 1» ki-
próbálom majd. Legközelebbi számunk egyi-
kébe közölni fogjuk. — T. Szilvi«. A fogadást 
megnyerte mert a »gkampl« lő—20 centiméter 
hosszú ollós norvég Mik. Az elkészítését a re-
ceptek között megtalálja. — Marossy Q.-né. 
A kért receptet ma közlöm. — Dr. P. M. or-
vos. Hozassa meg feleségének a Hatvány 
LiUy-féle ú j ételmüvészet könyvét, a Szinházt 
Elet könyvesboltjából Erzsébet-körút T, Ott 
mindazt megtalálja, amire szüksége van. és 
abban irt a kérdezett orvos hosszabb ciklketv 
— H. Margitka. A Katholikus Háziasszonyok 
intézete Mária-utca 7. sz. alá Írjon, ott min-
denről pontos felvilágosítást fognak adni. Ma-
gam is nagyon ajánlom, úgy a főző-, mint 
varrótanfolyamukat. 

U T A Z Á S . 23 éve*. Kérjük elmét, hogy le-
vélben válaszolhassunk. — Érdeklődő. Abbá-
ziát szálloda befizetést elintézi önnek utazási 
irodánk. Útlevél és orvosi bizonyítvány kell. 

éaMàmi, pmetiii, (wt^jgár 
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Horgolt gallérok 

Rsceoalpka 

HORGOLT GALLÉROK. 
Két Liren egyszerűen készíthető 
gallér, mélyeikhez limon vagy 

organdi és nyolcvanas horgolócéma 
kell. A képekről és az eredeti nagy-
ságú hongolási részleteikről olyan 
könnyen liedolgozlhatók, hogy leírá-
suk fölösleges. Színűk lehet fehér 
vagy ekrü. Keményítve viselik. • 

RECECSIPKE. Szélessége huszon-
öt lyuksor. Készülhet receben vagy 
horgolásban. Ledolgozásához külön-
böző vastagságú Mez-fonalak alkal-
masak. Ha szekrénycsíknak horgol-
juk, akkor a legvékonyabb gyöngy-
fonaLat vegyük. 

Í00 



INGELEJEIK. Komibinéfere, ingekre és 
fehérneműekre használhatók lel. Kidol-
gozásuk hímzés és azsúr. Készítésűiknél 
előbb a szálhúzásos részt csináljuk és 
azután az egyszerű himaést. 



Receterítö 

HECETERlTÖ. Modern mintájú, 
145X81 lyuk nagyságú oviál terítő, me-
lyet úgy récében, mint horgol ásban ké-
szíthetünk. Mérete három mm-es lyu-
kakkal 43X24, hét mm-es lyukaikkal 
102X57 cím. Előbbi mérethez 100-as Mez 
horgol ócérnát, utóbbihoz 12-es gyöngy-

Két horgolt loritöcska 

fonalat célszerű venni. 

KET HORGOLT TERI 
TÖCSKE. Mindkettőnek 60-50 lyuk a 
nagysága. Készíthető éjjeliszekrénytaka-
rónak v a g y táleakendőnek. Horgolásához 
12-es gyöngyfonál alkalmas. Megcsinálha-
tók horgoláson kívül reoében is. A 2 minta 
egy lapon kapható a Színházi Élet Bolt-
ban (Erzsébetkörút 7.). Rendelősaámufe 

689. A két mintának ára 
együttesen 60 fillér. Postai 
rendelésnél belföldről 12, 
külföld'rőil 20 fillér portó-
költség előzetes beküldését 
is kérjük. Kapta tó még: 
Jugoszláviában, Putník 
hírlaposztályánál (a több-
ször közölt címen). Ára 
7 dinár. Romániában, Jour-
nal Importnál (címe la-
punk utolsó oldalán a főbi-
zományosok között). Ara 
20 leu. Postai rendelésnél 
Jugoszláviában 1.50 dinár, 
Romániában 15 leu portó-
költség előzetes beküldését 
is kérjük. Az összegek le-
vélbélyegekben is beküld-
hetők. 

(Arnberg József) 
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Egy i elvonás os oh 
— 

Az elitéit., 

Siralomházban 
Tragikomédia 

írta: Boross Elemér 
Copyright 1937 by di. Alexander Marton, Budipest. 

Színrekerült a PÓDIUMBAN a következő szereposztásban : 
Komlói Vilmos A hóhér Andai Béla A tegyor Ügyelő Károly 

(Történik a cellában, este.) 
Rab (szemben a nézőkkel, az asztál mellett 

ül, előrecsúszva a székén, szinte csak a feje 
látszik az asztal fölött). 

Fegyőr (beáll): Van még valami kíván-
ságát 

Hab (maga elé mered): Van. 
Fegyőr: Csak szójjon. Az utolsó éceakán 

minden kívánságát meghallgatja a törvény-
Hát mit kíván még? 

Hab: Aludni. 
Fegyőr: Tud ilyenkor aludnit 
Hab: Nem tudok. Azért szeretnék. (Keser-

veset sóhajt.) Róza! 
Fegyőr: Mindig ezt ja jgat ja . 
Rab: Róza. 
Fegyőr: A feleséget 
Rab: Nincs feleségem. 
Fegyőr: A kedveset 
Rab: Nincs kedvesem. 
Fegyőr: Akkor mér sóhajtja mindig, hogy 

Rózát 
Rab: Némán nem tudok sóhajtani. (Sötét-

keserűen.) Rózal (Ráborul az asztalra, — ko-
pognak a cellaajtón, nem emeli fel a fejét.) 

Fegyőr (kimegy, majd visszajön a Hóhér-
ral). 

Hóhér (idősebb, fáradt emberke, ünneplő-
ben. Megilletődötten áll. Int a fegyőrnek, 
az kimegy. Odalép a Rabhoz, vállát meg-
érinti és visszalép). 

Rab (fölemeli elbúsult fejét). 
Hóhér: Jó e s t é t . . . 
Rab: A paipt 
Hóhér: Nem kérem. Dehogy. 
Rab: Az orvosi) 
Hóhér (ijedten): Orvost várt Csak nin-

csen rosszul! 
Rab: Kicsit. (Hasát maszirozza.) Sokat 

ettem. 
Hóhér: No persze. Az utolsó kívánság. 

(Féltőén.) De most már jól vant Remélem, 
reggelre nem lesz semmi baj t 

Rab: Reggelre kutyabajom. Csak épp egy 
kicsit fölakasztanak. (Nagy sóhaj.) Róza. 
(Kis szünet.) De miért aggódik úgy maga 
értemt Kicsoda önt 

Hóhér: Pardon. Még be se mutatkoztam. 
(Kezét nyújtja.) Pomuc vagyok. A hóhér. 

Rab (előbbre csúszik a székén). 
Hóhér: Kegyed most meg van lepetvet 
Rab: Oh, dehogy. Direkt örülök. Kicsit 

zavarban vagyok ugyan. Ha tudtam volna, 
hogy jön . . . elküldtem a szobalányt . . . ez 
a rendetlenség . . . 

Hóhér: Miért erúnvolódik velem! Hn 

tudná, milyen nehéz helyzetben vagyok . . . 
tudom, nem cserélne velem . . . 

Rab (maró nevetésben): Nem cserélnék! 
Ez jó. Nagyon jól 

Hóhér: Ne nevessen kérem. Komoly já-
ratban vagyok ón itt. Az életemről van szó. 
Az állásomról. A kenyeremről. A. gyere-
keim boldogságáról. Három gyerekem van. 
Egy fiú, meg két lány. (Fényképet vesz elö.) 
A nagyobbik most meiry i'érhö. Nézze. . . ez 
i t t . . . (Rámered a képre.) Akár az élet! 

Rab: Akár az élet. {Félre.) Az is ilyen 
randa. (Fenn) De mondja csak Pomuc ú r . . . 
hiszen tudtommal ön nem a hóhér, ön csak 
az első segédt 

Hóhér: Hiszen éppen ez az, amiért gyöt-
tem. A fő'hóh'ér, Szvetozár Bálint ma dél-
után meghalt. 

Hab: Ne mondja. Az a nagy, erős ember. 
Ki hitte volna t (Fölcsillanva.) És most el-
marad a kivégzést 

Hóhér: Dehogy marad el! Még csak az 
kéne. Holnap én akasztok. (Büszkén.) Saját-
kezüleg. Ez lesz az első önálló munkám. Tíz 
•éve várok erre az Állásra. Tíz évig rimán-
kodtam a Szvetozárnak, hogy eccer legalább 
adjon alkalmat. De nem, az Istennek se. 
Nyugodjék békében, rossz ember volt. Hogy 
csak eccer is odaengedett volna az elítélt 
nyakához. Nem. Nekem mindig csak a lába 
jutott. 

Rab: Akár nekem otthon, ha liba volt 
ebédre. 

Hóhér: Tudja maga, hány pályázatot ad-
tak be! Már most tizenhetet. Csuda nagy a 
konkurrencia kérem. Oszt tudja, a Gogolák 
is pályázott. A második segéd. Már be is 
adta a piszok a folyamodványt. Persze, a 
sógorához rohant, az írta meg neki. (Rezig-
náltán.) Nekem nincs itt a városban senkim. 

Rab: Maga nem tud írnit 
Hóhér: Dehogyis nem. írás megkövetelte-

tik. Csak tudja, ha én írnám meg a kér-
vényt, mindjárt észrevennék az alkalmat-
lanságot. Reszketősek a betűim. (Kis szü-
net.) Magának jó írása vant 

Rab: De kedves. Ezért jöttt 
Hóhér: Nem, dehogy kérem. Igazán nem 

akarom fárasztani. Amit én kérek kegyed-
től, az nem kerül semmi fáradságába. Csak 
egy kis jóindulat az egész. Semmi több. 
(Kis szünet.) A holna,pi kivégzés lesz az 
én mestervizsgám. Ha nem úgy sikerül, 
ahogy k e l l . . . soha többet nem leszek első 
hóhér. (Szipogva.) Három gyerekem van. 

£ 2 A IC A L R Ó Z S I M 6 1 " 5 ^ 6 ' 1 á r o n arcápolás, kvarc-kezelés, szemölcs- és 
K O Z M E T I K A I I N T É Z E T E szőrel lávolf tás. Szépségápolási szerei az egész ország-
IV. , K I 6 Y Ó - U a . T e l e f o n i 1 - 8 3 2 - 0 1 ban és kü l fö ldön is e l i smer tek . Taní tványok kiképzése. 
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Rab: Hát mondja jóember, mit tegyek 
magáért! 

Hóhér: Semmi az egész. Csak segítsen ne-
kem egy kicsinyt, hogy ügyesen végezlhes-
s e k . . . magával. Mert tuggya, én nem 
mondhatom, hogy fáradt vagyok . . . nem bí-
rom a m u n k á t . . . mer akkor oda az álüus-
naik . . . Nekem meg kell ragadnom kegye-
det . . . egy rántás . . . egy csavarás . . . Al.-
jon föl mán kérem egy k ics i t . . . 

Rab: Minek, jóembert 
Hóhér: Hadd nézzem meg mán az anya-

got. 
Rab: TessékI (Föltápászkodik, kövér, be-

hemót ember.) 
Hóhér (lerogy a székre): Te jó Isteni 
Rab: Baj van! 
Hóhér: Még k é r d i ! . . . Mit fogok én csi-

nálni egy ilyen nagy melák emberrel! . . . 
En mindig mondtam, -hogy a rabokat éhez-
tetni köll. Legalább most ne evett volna 
a n n y i t ! . . . 

Rab: Pedig én még reggelire is kíván-
tam utolsót. 

Hóhér: . Még reggelizni is fog! Bírja a 
kedve! 

Rab: A kedvem nem nagyon. De a gyom-
rom. 

Hóhér: És mit kért reggelire! 
Rab: Nem sok az egésa. Egy kis rántot-

t a . . . Tíz to jásból . . . Zónapörkölt . . . négy 
a d a g . . . egy falat töutöttkápoezta . . . hat 
töltelékkel. . . 

Hóhér: Hány ki'la maga! 
Rab : Százhajt voltam legutóbb . . . 
Hóhér: Nincs nálam szerencsétlenebb em-

ber. 
Rab: Na na. Talán e g y . . . mégis . . . 
Hóhér: Azt .akarja mondani, hogy maga! 

Ogyan már mért! Maga csaík megha l . . . de 
nekem dolgozni is k e l l . . . Oda köll áll'lnom 
a háta mögé . . . a hónya alatt megfogni . . . 
föllebb h ú z n i . . . aztán elkapni a n y a k á t . . . 
(Lemondóan.) Csak egy .kicsit megcsúszik a 
kezem . . . vagy nem éri á t ezt a ménkű bi-
val n y a k á t . . . Mehetek vissza segédneik. A 
Gogolák lesz a hóhér. Nem lesz lakadalom. 

Rab: Oh, szegény ember. Hát mondja 
már, mit csináljak! . . . Akasszam fel tán 
magamat! Egyedül! 

Hóhér: Isten őrőzizön. 
Rab: Örözzön! 
Hóhér: Ez csak olyan tájszólás. Mert 

tudja, a mi vidékiünkön így m o n d j á k . . . de 
teszem föl mán a szomszéd j á r á sban . . . 
Vagy nem érdekli! 

Rab: Hogyne, hogyne. Nem tudnék reg-
gel meghalni, amíg ezt meg nem tanulom. 

Hóhér: Mindig tréfál. Könnyű magának. 
Magának nem kell félni a konkurrenciától. 
Hanem elmondom mán, mit akarok. Ne vi-
gyem már el az álmát. Most figyeljen, oszt 
lássa, hogy ha az erőm le is gyengült, de 
itt van még ész. Hány órakor a,kasztjuk 
fel kegyedet! 

Rab: Hét. Bár nem tudom, pontosak lesz-
nek maguk. Nehogy felültessenek. Mert 
é n . . . én el se megyek már innen, hogy el 
ne késsem. . . 

Hóhér: Szóval hétkor magát lehozzák. Én 
már várom magát a fa mellett. 

Rab : Piros szekfű legyen a iezében. Hogy 
fölismerjem a randevún. 

Hóhér: Most már igazán hagyja abba a 
tréfát. Az ügyész úr azt fogja mondani: 
Hóhér, teljesítse a .kötelességét!... 

RaJb (őszintén átszalad rajta a hideg). 
Hóhér: Várjon. Hol vagyunk még a ha-

láltól! Nekem még el kell kötnöm zseb-
kendővel a maga szemit. Aztán fölszaladni 
a létrára. Az ügyész úr int. A Gogolák, 
meg a pótoegéd megragadják m a g á t . . . 
(fölnevet). 

Rab (csodálkozva nézi). 
Hóhér: Hogy meg lesz lepve a Gogolák, 

mikor majd föl aka r j a kapni m a g á t . . . 
majd figyelje csak az a r c á t . . . hagyok 

majd egy kis rést a zsebkendőn, hogy lát-
hassa maga is. 

Rab: Köszönöm. Maga igazán derék em-
ber. 

Hóhér : Egyszóval magát földobják a zsá-
molyra. Én lehajlok a l é t r á ró l . . . úgy te-
szek, mintha a nyakát igazítanám . . . pe-
dig n e m . . . itt a f i f ika. . , . én észrevétlenül 
bedugom a szájába ezt ni . . . (mutatja a 
pasztillát). 

Rab: Mi ez! 
Hóhér: Méreg. Ha ezt lenyeli, mingyárt 

fölakad a szeme. . . és kicsit megbénul és 
ón nyugodtan dolgozhatom. Ugy-e meg-
teszi! Hiszen olyan jóságos szeme van. Én 
elnyerem az állást, megüthetjük a lakadal-
mat. Megteszi, jó emlber! Mondja már. Ad-
dig nem tudok lefeikiüdni. (Sír.) 

Rab: I s t enem. . . úgy meg vagyak hat-
v a . . . (Szünet.) Hanem . . . én még aszpirint 
se tudok lenyelni, víz nélkiül. Keserű az a 
pasztilla! 

Hóhér (zokogva): Mint az epe. (Szünet.) 
De ha a. kihirdetésnél maga úgy tesz, 
mintha rosszul vo lna . . . kaphat egy kis vi-
zet. A törvény megengedi. Azlt a vizet 
tartsa addig a szájában, amíg én benyomom 
a mérget. 

Rab: Hát jó. Majd tartom a vizet. De 
vigyázzon jó ember, nehogy előbb nyúljon 
a nyakamhoz. . . mert csiklandós vagyok, 
lenyelem a. v ize t . . . és nincs méreg . . . 

Hóhér: Vigyázok. Nagyon vigyázok.. Csak 
még egyet leérek. Ez már igazán csekély-
ség. A méreg csak étkezés előtt hat. Az 
Isten áldja meg magát. Ne reggelizzen 
már. 

Rab: Egy kis teát csak szabad! 
Hóhér: Azt szabad. De minden nélkül 

(Szedelődzködik.) Ugy-e, amit maga meg-
ígér, azt meg is tart ja . Úriemberrel állok 
szemben. 

Rab (meghajlik): Kérem . . . 
Hóhér: Köszönöm. Az Isten fizesse meg 

a jóságát. 
Fegyőr (bejön, odainti a rabot magához, 

súg neki valamit és ki). 
Rab (éktelen hahotába tör ki, így megy 

az asztalhoz). 
Hóhér: Mi lelte magát! 
Rab: Kegyelmet kaptam. 

FÜGGÖNY 
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F E L V O N Á S K Ö Z 
CSEVEGÉS 

írta : Kőváry Gyula 
Játszották a TÉRÉZ-KÖRÚT1 SZÍNPADON Rajna Alice ( t Kökény Ilona 

A darab előadási joga kizárólag dr. Marton Sándor színpadi kiadóvállalatától, (Budapest IV., 
Bécsi-utca 1.) szerezhető meg. Az engedélynélkuli előadást szigorúan bünteti a i 1921. évi LIV. t.-c. 

Copyright 1985 by dr. Alexander Marton, Budapest. 

(Rajna és Kökény ülnek a Nemzeti Színház 
egy páholyában. Mikor a függöny felmegy, 

éreznünk) kell, hogy éppen vége a színpa-
don egy felvonásnak. A két nő hevesen 

tapsol.) 
Rajna: Brávó! Éljen! Hogy volt! Elektra! 

Elektra! 
Kökény: Ne újrázzon, az Istenért! Még 

meg találnak ismételni egy felvonást, ak-
kor csakugyan Itt maradhatunk Szilvesz-
terig. 

Rajna: Hagyjon engem! En el vagyok ra-
gadtatva! 

Kökény: Hát ragadjon cl, maga kis 
szilíij I 

Rajna: Elektra! Elektra! 
Kökény: Ne elektrázzon már, szégyellem 

magamat. I t t nincs Elektra. 
Rajna: Csak tudom, hogy mit nézek, 

önelíytől az, amerikai elektrát. 
Kökény: Ki az az Onelly! 
Rajna: Aki megnyerte a Nó bei-kupa-

meccset 
Kökény: Kupameccset! Kezdi mái! Azt az 

írót először is Onejnek hívják és másod-
sztor, osak a darab címe Amerikai Elákitra, 
do ilyen nevű nő nem szerepel ibenne. 

Rajna: Én nem akarok mindent olyan 
precízen tudni A sok tudás vénít. Hány 
órai (Megnézi karkötőjét.) Hallatlan! Éjfél 
után félhárom! Es a 'lány még mindig 
nincs itt a vacsorával. Pedig, a lelkére kö-
töttem, hogy egy órakor itt legyen! 

Kökény: Nem baj. Legfeljebb eszik az 
enyémből. Van i'tt elég. Egy hétre valót 
hoztam. Sonkát, szalámit, keménytojást . . . 

Rajna: Hát meddig tart eigentlich ez a 
darab? 

Kökény: Szombat délig. Most csütörtök 
éjszaka van, még másfél napig. 

Rajna: Es mikor kezdtékt 
Kökény: Vasárnap délután. 
Rajna: Ju j , hisz akkor én sokat mulasz-

tottam. Csak kedd reggel jöttenu 
Kökény: Na ja. A pesti közönség sose tud 

pontosan érkezni. 
Rajna: Azért nem értem hát én világo-

sam az egészet. 
Kökény: Elmondjam, amik eddig történ-

ted? 
Rajna: Nagyon hálás lennék. 
Kökény: Hát figyeljen Ide. (Bűbájos mo-

sollyal megbiccenti a fejét a nézőtér felé.) 
Rajna: Kinek köszönt! 
Kökény: A Mandelnénak. . Képzelje, rá-

jött, hogy ««5 urának viszonya van a gép-
írókisasszonyával és hogy 20 év óta csalja. 
Mióta csak a háborúból hazajött. Persze, 
most válnak. 

Rajna: Érdekes. Na és! 
Kökény: Szóval elmondom a cselekményt. 

Hát figyeljen. Mammon tábornok hazajön 

a csatatérről, a szabadságharc után, 1866-
b e n . . . és a felesége megmérgezi 

Rajna: A szabadságharc 1848-ban volt. 
Erre viszont maga vehet mérget. 

Kökény: En az amerikai szabadságharc-
ról beszéleik. Az 65-ben volt. 

Rajna: És arról .jött haza a f é r j ! 
Kökény: Igen. 
Rajna: Szép kis csecsemő lehet akkor a? 

a gépírónő! 
Kökény: Miféle gépírón«» 
Rajna: Hát akivel csalja a feleségét, mi-

óta a háborúból hazajött, 1865-tőd' 1937-ig. 
Minimum 90 éves lehet a kicsike. 

Kökény (néz rá): Mondja, rosszul érzi 
maifát? Hozatok egy pohár konyakot — ért-
sen meg. nem a férjnek volt szeretője, ha-
nem az asszonynak. Egy bizonyos Grant 
nevű hajóskapitány. És azért mérgezi meg, 
hogy a Ghranté lehessen. 

Rajna: Az előbb azt mondta: elválnak. 
Kökény: Nfitm mondtam! 
Rajna (közönséghez): Mondta, vagy nem 

mondta! Mondta! 
Kökény: Act mondtam, megmérgezi az 

urát. 

örsenések 
m ellen 
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Rajna: Akkor, hogy van iitt szabadlábon 
a színházban! 

Kökény: Kicsodát 
Rajna: A . . . i z é . . . Mandel . . . tábornok-

áé t 
Kökény: Hát maga erről beszélt Rémes! 

CIsmét bűbájosán mosolyogva köszön a 
nézőtér felé.} 

Rajna : Hát most kire vicsorít? 
Kökény: Kikérem magamnak. Én bűbájo-

sán mosolygaJa, 
Rajna: Ez egy mosolyt Én akkor hiúzom 

össze így kínomban a számat, mikor vélet-
lenül egészlbe nyelek le egy savanyú 
uborkát. 

Kökény (nézi a nézőteret): Milyen édes! 
Miilyen elegáns! 

Rajna: Kicsodát 
Kökény: Az Eckhardt lübo-
Rajna: Annak köszönti 
Kökény: Hát persze, hogy neki 
Rajna: Maga egy férfinek előre köszönt 
Kökény: En nem a férfinek köszönök, ha-

nem a nagy embernek, a primadonnának, 
a jövő zenéjének! 

Rajna: Hát ki aa a Breitbart t 
Kökény: Szerencsétlen! ! . . . Eckhardt! Ezt 

a nevet még nem hallottat Most már iga-
zán szégyelheti magát! 

Rajna: J a j t . . . megi jesz t . . . Ki azt 
Kökény: A nagy kisgazdavezért 
Rajna: Melyik azt Hol ült 
Kökény: Aa ott, az első soa- szélén. 
Rajna: Ne hagyja magát kinevetni. Hi-

szen az egy borotváltképű, monoklis, ele-
gáns úriember. 

Kökény: Na, ihát ő az! 
Rajna: Egy kiagazdat Vitézkötéses kacs-

karingós fűzfánfütyülő bajusz nélkül t Hol 
van az ipafai fapipa kupa i a szájából t 
Nem ibesflélve a kisüstön főítt előlkötő» száz-
ráncú fehér tenisznadrágról, amit egyálta-
lán nem látóik, hogy ra j ta lenne. Ha ő 
egy kisgazda, akkoir én egy kisperjési liba-
pásztorleányka vagyok és öntözgetem a gö-
dölyéket. 

Kökény: Befejeztet Téved, ha azt (hiszi, 
hogy politikai katedrát nyitok a maga 
számára. 

Rajna: Pedig nem állana rosszul magá-
nak egy ilyen tanári foglalkozás. A sza-
kálla meg is van hozzá. 

Kökény: Egy nő, akivel csak ruháról, fő-
zésről és pletykáról lehet beszélni, de sem-
mi miagasabbTendű dologról, az engem nem 
sérthet meg. 

Rajna: Na mégis, beszéljen valamit 
Kökény: Erről aa ostoba szóáradatról, 

amivei majdnem elönt engem, eszembe ju't 
aa amerikai árvízkatasztrófa. Mit szól, még 
most is tart. 

Rajna: Rémes. Mondja, mitől jön az 
ilyesmit 

Kökény: Nyilván a sok esőzéstől, meg (ha-
vazástól. Jön az olvadás a hegyekről, at-
tól áradt meg a Missislppi is. Képzelje, mi-

Kozmetikai ós plasztikai sebészet 
mell- Í3 hegplasztika, orr-, fülkorrekció, ránceltívoHtás 

BATIZFALYY SZANATÓRIUMBAN 
Budapest, VII., Aréna-ût 82. Vilma klrályní-út tarok 

kor a nagy hegyórláscflcon olvadni iezd a 
hó, vagy megindul egy olyan, »zörnyű la-
vina. 

Rajna: Micsodát 
Kökény: Lavina. Hógolyó, amely mindig 

nagyobb lesz, míg végre maga alá temet 
embereket, csordákat, városokat. 

Rajna: Ja , tudom már, a lavina, amiről 
azt mondják, hogy egyszer fel, egyszer le. 

Kökény: Eíh, hagyjuk ezt, inkább mesélem 
tovább az amerikai Elektrát. 

Rajna: Helyes. Ott hagyta el, hogy a 
Miandelt megmérgezte n e j e . . . 

Kökény: Jobban mondva, Mannont meg-
ölte felesége, Chtisatin. Tudnia kell, hogy 
két gyermiekük is volt: a f iú: O r i n . . . 

Rajna: Hogy hívtákt 
Kökény: Orin. 
Rajna: Nahát, igy hívjanak valakit! Fan-

tasztikus. Es a lányt t 
Kökény: A lány neve: Lavinia. Már most 

kiderül, hogy a f i t a mamába, a lány pe-
dig a papába volt szerelmes. De persze, 
csak tudat alatt. 

Rajna: Holt MI alatt t 
Kökény : Tudat alatt. 
Rajna: Magának van egy stílusai Az em-

ber a nyolcadrészét nem érti. En már hal-
lottam, — kézalatt, asztal alatt, — de tu-
dat a l a t t . . . azt hogy kell csinálnit 

Kökény: Azt nem lehet csinálni, az van, 
c&ak nem tud róla az ember. 

Rajna: Ezt maga találta ki. 
Kökény: Nem. iüzt a Freud találta iá. 
Rajna: Na látja. Szóval ő tudja. Es ha 

már egy ember tudja, akkor már tudat 
fölött van. 

Kökény: Miket beszél, te jósaagú tavaszi 
napsugár! 

Rajna: Na, mesélje csak tovább: szóval 
ez a Frejnd leleplezi ő k e t . . . 

Kökény: Ne szóljon közbe, mert leugrok 
innen a páholylból. A Freud nem szerepei 
a darabban. A lány, vagyis Lavinia, egy 
gonosztevő szörnyeteg! Mindenki meghal, 
elpusztul, aki a közelébe kerül. Es miikor 
már heted Íziglen kiirtotta a családját, ak-
kor a fivérét is magába szeretteti. 

Rajna: Igen, ezt már mondta. 
Kökény: Mitt 
Rajna: Hogy maga alá temet emibereket 

és városokat. 
Kökény: Kicsodát 
Rajna: Hát ez a Lavina. 
Kökény (orditva): Lavi-nia! 
Rajna: Na Jó, jó, már ne beszéljen. Es a 

többit különben is már láttam. Epp akkor 
érkeztem, amikor a két testvér, vagyis a 
hug és öocs éppen egy nagy tudat alá búj-
u k és a Frájnd kileste őke t ! . . . De pszt! 
ne Ibesaéljen... már húzzák a v a s a t . . . 

Kökény: Bár csípnék oda egy kicsit a 
fejecskéjét! 

Rajna: Meggy a függöny . . . ositt! 
(Hirtelen mereven néznek előre, mindketten 
pontosan ellenkező arcjátékkal. Kökény ösz-
szeráncolt homlokkal, kimeredt szemekkel, 
borzalommal és összeszorított fogakkal, — 
Rajna szélesre derült arccal, hangtalan 

nagy mosollyal, nyitott szájjal.) 
Kökény, Rajna (szinte egyidejűleg): Bor-

zalmas! ! ! Aranyos! I t . . . 
FÜGGÖNY 
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H-étú {ajJüOüxz Bird: Hát akkor melyik esztendőben 
született) 

Billbók: En csak úgy tudom, istálom, 
hogy apám akkor lépe belé a negyven-
ötbe. 

Bíró (dühösen): De mikor lépett apja a 
negyvenötbe T 

Billbók: Amikor 'desanyám elhatta vót 
a harminekileneet. 

Bíró: De melyik esztendőben hagyta el 
az édesanyja a harminekileneett 

Bilibók: Amikor én megszületék. 
Bíró: Hallja: bolond maga vagy tu-

datlan) 
Bilibók: Mivelhogy szeretem a zigassá-

got: béüsmerem, hogy biz én erőst ke vest 
tudok, de annak es kánt* uram az oka, 
met részeges vót szegén. 

Bíró: Ezekszerint nem tudja a születési 
évét? 

Billbók: Nemigen. 
Bíró: Miféle beszéd az, hogy nemigen! 

Tudja vagy nem tudja? Igen vagy nemt 
Bilibók: Azétt bátorkodám úgy mon-

dani, hogy nemigen, met ojanformán tu-
dom, ahogy elmondám, úgy azomba nem, 
ahogy a bíró úr akarja tudni, 

f Bfró: Ilyesmit csak egyféleképpen lehet 
tudni. 

Billbók: Erőst restellem, hogy eppen 
úgy nem tudom, aliogy kéne, de neki es 
menyek a vénkántornak, mihelyest haza-
érek, hogy ijen szégyenbe hagya, s ennyi 
nép előtt. Még jó, hogy nincsen itt jelen-
leg a zegész város. 

Biró: Hát a katonaságnál mit mondott, 
amikor azt kérdezték: mikor született.. . 

Billbók: Nem mondék én ennél egyebet 
ott se. Akkor se valék okosabb, mind most. 
Egyébként ott nemigen tudakoltak effélé-
ket. A kádernél azt mondá a zörmester 
úr: jó, hogy egyátajába sztiletél, met vél-
led es szaparodik a zármádia... hascsika-
rást ne kapjon, s aval úgy megrúgott, hogy 
ahajt fejvei estem bé a lovak közi. A lo-
vak azomba nem rúgtak belém s ezétt 
másnap csak a zörmester úrt jelentéin fel 
ra porton. 

Bíró: Megérdemelte. 
Billbók: Meg biza a zörmester úr, s ka-

pott es vaj hét nap áristomot, met az em-
berfia nem kutya, hogy megrúgják 
még mundérba se, s emmián vala forra-
dalom. 

Bíró: Mondja csak: ha nem tudja a szü-
letési évét: honnan tudta, hogy mikor kell 
sor alá állaniat 

Billbók: Hát tuttamt Nem e s állottam 
vónw, igen a súj, de a jeező úr reám izent 
a kisbíróval, hogy tarisnyáljak fel nagy-
hirtelen három napra valót, s mennyek bé 
sorozásra a többiekvel, akik akkor men-
tek. 

Bíró: No és mikor mentek sor alá? 
Billbók: Abba az esztendőbe, amikor bó-

dogult apám meghala. 
Bíró: Dehát mikor halt meg az apjal 
Bilibók: Eggy esztendővel anyám halála 

előtt. 

Gellért Penzió 
aMajrUI. Diaira aii< 

' ib. Miliar» 
- 1-Í70-Í* 

itaaiaMtna«f»]rlM.Da 
•Mikik, MM-M1«(T1I. ! 
áftk. IV., F l f ia t i r 3-3. T. 
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Lánchíd Penziú L í f 
a Lánchíd b n d i i olaali . ..... 
Csendes úri magánház. Köz F a 
ponti ffit.s. Állandó melegvíz n 

O P E R A H ' í ' 
színház-u. 8. Operáral szem-
ben. Tel. 1-286-28 Kénvel-
mes úri otthon. Polgári árak 

Centrum" , Vilmos 
császár-út 22. Tel : 1-138-06. 
Kellemes szobák. Kitűnő el-
látással már « pangStffl 

Club Penzió 
Ttri i -klr i t 34. Üjraisitrt M m -
aénytlak: T. m U ( i l i k r i i i r l iwk-
ail, sziahizakbaa, ß i | M k b l i , 
CM 20•/, k<4mnii]rt, (ifalibb 10 
u p l tart i ikei iu i l 20°/» 'Mi t ! ksi-
••iményt ihruatk. Leimodtrtebb t r i 
•ttku kirpul l Htint l , M j * m«Ut-
vint l , k i l i i l ku r k i n l . Polgári 

i r tk. Tel. 1-204-1». 

TEPLÂTISZKY M 
IV., Bécsl-u. 1. T. 18-21-57 
Legmodernebb k o m f o r t 

Ffivâras! Penzió. S f f f t 
T. 1-488-98, modern, kényel-
mes családi otthon. Elsőren-
dfl házi és diétás konyha. 

Rúzsa Penzió 
II., Tapolciányl-n 6. 
Telefonszám- 1-522-90 
a Rózsadomb leg» 
szebb he lyén 

Száraz é s zs í ros h a j r a 
kii Kin kész í tmény 
K a p h a t ó minden 
Jobb szaküz le tben 

S I M Á I E D I T 
KOZMKTIKA 

Erzsébet-kőrút 35. T. 1-446-33 
T a n í t v á n y k l k é p z é s . 

Vidékieknek 
kiltllilekuk úti otthon méltá-
nyos áion Erzsébei-kőrút 2 
111. 19. sz (Emke-épü le t ) . 

Telefon: 1-329-00 

Ráncos, zsíros bőrök i?f,cl-
kezelése Mm« S t s l z l n | 
kozmetikájában. Bpest, Régi-
posta-ntca 12. Külföldieknek 
gyors és jutányos kiképzése. 

szőrteleni tésben, 
szemöicslr tásban, 

tartós szépítésben, ránc-
kezelésben t i ó r á n d n ó elek-
t rokozmet lka . Andrássy-ut 
51. u tó lérhetet len. Taní t -
ványk iképzés. T . 1-SH4-B8. 

G R E 
KOZMETIKA 
MEGTANÍTJA 

Önt otthoni kozmetikájára 
Petőfi S.-u 10, Pánsi-u. 3. 

„ O f i V A " 
szőrtelenítő k rém teljesen 
elmülaüzt ja a szűröket. -
Kozmet ika i különlegessé-
gek. Hungár ia-kőzépkörút 
1 « . földszint 2., Tbökf l l y -

út méllett . 

R o y a l kozmetika 
Budapest, IV., Váczl-utca 21. 
Tel . : 18-60-38. Ndlkluiarltii, 
alakbeliauitii. Minden szép-

séghiba kikezelése 

Hormon-vitamin 
p a h h o l á s . ^ s 

végleges eltávolítása 
A l t m a n n M a g d a 

kozme t ika i i n t é z e t é b e n 
V , Katona Józset-utca 39. sz. 

Telefon: I-2IW 94 

„U" krém 
fokozza — ha megvan 
visszahozza — ha elmúlt a fiatalságát 
Középkora nőknél csodát 

művel. 
Megrendelhető kizárólag 

a készítőnél. 
Tégelye 5 . - (próbatégely 3 . - ) 

Senator Laboratórium 
Q Y Ö M R Ó 

Tömegbélyeget 
veszek Werner. Budapest, 
Karoly-kőrút 10. Valódi meg-
szállás kapható. 
Gyűlt bé lyege t? Kér je díj-
mentes ár jegyzékemet. 
L ich tmann I m r e bélyeg-
kereskedése, I V . . Appo-
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Bíró (csenget): Hallja: minden törvény-
ellenére megcsapatom, ha packázik a bí-
rósággal. 

Bilibók: Engedelmet istálok: nem paoká-
zom én a tekintetes bírósággal 

Bíró: Mondja: miért nem felel a kérdé-
seimre úgy, ahogyan kellenet 

Bllíbók: Ojan kalappal köszön mindenki, 
amijen vagyon, g én színigazat vallok egy 
szóig. 

Bíró: De sohase iit a szeg fejére. 
Bllíbók: Szegre csak kalapáccsal üt a 

z ember. 
Bíró: Hallja: azonnal bezáratom, ha év-

számot nem mond. Melyik évben halt meg 
az édesanyjat 

Bilihók: Annak az esztendőnek az ele-
j i n . . . 

Bíró (dühösen, majd kipukkad): De me-
lyik esztendőnek az elejént 

Bllibók: Amikor kiütött az háború. 
Bíró: No végre: csakhogy kinyögött egy 

fix időt. Most legalább el tudunk iga-
zodni. 

Billbók: Tuttam én, hogy eltudunk iga-
zodni, ha szép sorjába elmondok ehejt 
mindent. 

Bíró: Hallgasson. Maga sokat beszél, de 
keveset mond. 

Bllibók: Mondhatok én többet es. 
Biró: Hallgasson. Ki látott ilyen tár-

gyalást! A nácionálénál tartunk még min-
dig. 

Bllibók: Elég baj a. 
Bíró: Csak arra feleljen, amit kérdezek. 

Hová való illetőségűt 
Bllibók: Illetőleg azon a vélloményen va-

gyok, hogy a mi az illetőségemet illet-
ményezi. . . 

Biró: Már megint kezdi. Hallatlan. 
Billbók: Akkor hangosabban mondom. 
Bíró: Várjon csak . . . 
Bllibók: En várhatok, istálom, most ép-

pen jól rea érek. 
Bíró: Ne kotyogjon. Hogy végre egye-

nesen felelhessen: így teszem fel a kér-
dést: hovávaló illetőségű, azaz hol fizeti 
az adótl 

Bilibók: Hát adót: aszt nemigen fizetek 
suhíitt. 

Bíró: Meg kell bolondulni. 
Billbók: Node aszt mán csakugyan nem 

kévánom. 
Biró: És miért nem fizet adótl 
Billbók: Egyrészt azétt, mivel fogamhoz 

vertem a garast világéletembe, s nem vala 
természetem abilakon klhánni a pénzt; 
másrészt pedig, mivel élni es alig tudok: 
ojan keves a kereset. 

Bíró: Hallatlan. 
Billbók; Pedig elég hangoson mondám. 
Bíró: Node adót mégis csak fizetnie kell 

mindenkinek. 
Bilibók: Elég baj a. 
Bíró: Aki pedig nem fizet: arra végre-

hajtót küldenek. 
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Billbók: Tudom, hogy csapna belé a kén-
köves menkő, aki ijesmikkel szaporiccsa a 
szegén ember baját. Met, ha licitálni jő-
nek az adószedők, akkor Gémesen ütilk 
reám a dobot. 

Bíró: Szóval gémesbüfcki illetőségűt 
Billbók: Ijenformán odavalósi. 
Biró: Noesakhogy kinyögte már ezt is. 
Billbók: Bárcsak az adómot es íjén kömy-

nyen nyöghetném ki. 
Bíró: Az nem tartozik ide. 
Bllibók: Met aval az én szegénfejem tar-

tozik. 
Bíró: Az a maga baja. Erie feleljen 

most: mi a foglalkozása, a keresete, azaz 
iniből élt 

Billbók: Aszt csak a fenn való jóisten 
tuggya, odafenn a magasságos mennyek-
be, hogy miből él mái napság a szegénem-
ber. Nehezen élünk bíró ur. 

Biró: Ahhoz semmi közöm. Azt mondja 
meg: mi a keresetet 

Bllibók: Hát az erőst keves, hogy a. 
Nemigen fizetik meg mostanság a szegén 
ember dógát. 

Bíró: De mi az a dolog, amit nem fizet-
nek megt 

Billbók: Hát kicsi a napszám, keves a 
fu.varpénz, nem hoz eleget a főd. 

Biró: Szóval többféle foglalkozást fizt 
Bllibók: Még sincs haszon eggyikből 

se. 
Bíró: Itt most nem az a fontos, hogy 

van-e haszna vagy nincs: most nem az 
adókivető-bizottság előtt áll. 

Bllibók: Hogy ájjon a rossznyavaja. Ak-
kor lássam őköt, mikor a hátam közepít. 

Bíró: Azt mondja meg végre: mi a fő-
foglalkozásai 

Billbók: Nincsen nekem főfoglalkozá-
som. Nem vagyok én, istálom, izráélita. 

Bíró: Node mivel foglalkozik a legtöb-
bett 

Billbók: Ên aval, istálom, hogy szünte-
lenül szidom, aki feltanálta a zadót. 

Bíró: Deha adót nem fizet: államban 
nem élhet meg. 

Bllibók: S hogyha fizetek: akkor meg-
élek! 

Biró: Hallja: maga ne kérdezzen, hanem 
feleljen. Maga itt a bíró vagy éni vagyok 
a bírót 

Billbók: Hát a tekintetes bíró úr a bíró, 
bátor amennyi eszem van: én fordittva es 
vállalnám a dógot. 

Biró: Ellég. Mondja meg már: mivel ke-
resi jövedelmének főrészétt 

Billbók: Mikor hogy. 
Bíró (csenget): Ez nem felelet. 
Bllíbók: De igaz. 
Bíró: Mi igazt 
Billbók: A, hogy eccer a napszám töb-

becske, ináccor a fuvarpénz, van ügyes, 
hosrv béüt a terekbúza. 

Bíró: Mondom: ma még kihúzza a lut-
rit, ha össze nem szedi az emberségét. 

Bllíbók: Jólmongya a tekintetes bíró úr: 
bár kihúznám a lutriát, met immán csak 
a segltthet rétam. 



Bíró: Nem olyan lutrit húz ki, amivel 
pénzt lehet nyerni, hanftm olyat, hogy el-
megy a kedve a köntörfalazástól. 

Billbók: Meghiszem aszt. met nincsen 
nekem ojan szerencsém, hogy bángót 
nyernék. Jócsomó pénzemet belévetém a 
lutriába, s mégse nyerék soha semmit. 

Biró: Hallja: megmondja végre, hogy mi 
a főfoglalkozása. 

Bilibók: Hásze mindent elmondék. 
Biró: Csak éppen azt nem, amit kellett 

volna. 
Billbók: Hát honnét tuggyam, hogy a 

tekintetes bíró úrnak mi a kedvire való 
dolog! Ütey pedzem azomba, hogy a bíró-
ság, met aszt fojtássá. 

Biró: Nem az én kedvemről van szó, 
hanem a maga főfoglalkozásának a meg-
állapításáról. 

Bilibók: Hát ha mán törvénre kell ven-
ni aszt es: mongyuk, hogy szekeres. 

Biró: Vagyis fuvaros. 
Bilibólt: Zsidóul úgy mongyák. 
Biró: Noosakhogy kibökte már. 
Billbók: Montam én az elejin es, csak 

nem teccet jóbavenni, hogy nem. 
Biró (csenget): Menjünk tovább. Házag-e 

vagy nem! Erre csak egyenesen fog fe-
lelni! 

Billbók: Hát házasnak házas vagyok, 
met házam: a van. 

Biró: Nem a házáról van szó, hanem ar-
ról, hogy nős-e vagy nőtlen! 

Billbók: Nősnek nős vagyok, de nőte-
lennek viszontlag nőtelen. 

Bírd: Miféle badar beszéd ez már me-
gint! Van felesége, vagy nincs felesége! 

Billbók: Vanni vóna, de mégsincsen, 
hogy ájjon belé a zsigora nevenapján. 

Bíró: Hát ez hogy lehet! 
Bilibók: Hát csak úgy, hogy minek-

utánna bicskázásba keveredém esment, s 
pontoson az ő báttyát hagyám ahajt 
nagyhirtelen hejbe . . . 

Bíró (rácsap): Szóval beismeri a bics-
kázást! 

Bilibók: Ên-el En hogy üsmerném bél 
Biró: Hiszen azt mondta, hogy helyiben-

hagy á. 
Bilibók: Aszt csak a feleségein hiszi, s 

azétt tevié véllem a szégyent, hogy el-
hagya, hazamene, s aszt izené, hogy vigz-
sza se jő addig, míglen ki nem kerülök fi 
tömlec fenekiből. 

Bíró: Szóval van felesége', de ideiglene-
sen elhagyta, 

Billbók: El a, hogy ájjon belé a rossz-
nyavaja. 

Biró: Ne káromkodjék. Törvényesen 
azonban nem váltak el? 

Billbók: Nem es tehetnők, mivelhogy 
essze se jövénk törvén szerént. 

Biró: Hát vadházasságban éltek! 
Billbók: Mü osztán elég nyájoson él-

ttiink. Csak a cséphadaróval hagyám hejbe 
ojonkor, ha túlontúl gyakorolá a szájával 
való hadarást. 

Biró: Nem szégyenít magát, hogy vad-
házasságban él a feleségével! 

Billbók: Hisze nem élünk má eggyütt. 
Biró: De éltek. 
Bliibók: Hát isze élni éltünk, a zígaz, 

.csakhogy erőst gyengén a rossz kereset 
mián. 

Biró: Ez nem érdekel. 
Billbók: Annál jobban Ingemet. 
Biró (csenget): Hallgasson. Ezek szerint 

nem volt hites felesége soha! 
Billbók: Vót biza, hogyne lett vóna. 
Biró: Másik felesége is volt! 
Bliibók: Vót a fitódi francnak. Sok 

abból eggy es. 
Bíró: Hát akkor ki volt a hites felesége! 
Billbók: Hát a feleségem. 
Biró: Melyik! 
Bliibók: Amejik most hütelenül szé-

gyenbe hagya. 
Biró: Hiszen az előbb azt mondotta, 

hogy nem esküdtek meg. 
Bliibók: Hát hogyne esküttünk vóna. 
Bíró: Hol esküdtek! 
Billbók: Mü osztán a lakodalmunkon a 

pap, s a zegész falú szine előtt a zisten 
szabadege alatt, hogy hótodiglan s hóto-
mlglan. 

Biró: Hát ez meg már milyen bolon-
déria megint! 

Billbók: Az esküvésünk nem vót bolon-
déria, istálom, met a fődolog megvala, 
hogy a pap, s esment a falu szine áldást 
adának reánk, csak a vala bolondéria, 
hogy megházasottam — ház néktttt. 

Bíró: No és a jegyzőnél nem voltak! 
Billbók: Nem! 
Bíró: És miért nem! 
Billbók: Met a háború idején esküvénk 

essze, s akkor eppen nem vala odahaza a 
jeoző úr: én pedig nem várhatám, met 
hirtelen békéli vala vonujjak a szabaccság-
ról. 

Biró: És azóta nem értek rá elmenni a 
jegyzőhöz, hogy beírják az állami anya-
könyvbe! 

Bilibók: Meg es felejtők, a zigazat meg-
vallva, met annyi bajon estünk által, hogy 
egyeb gongyaink vótak. 

Biró: No maga is jól csinálja a dolgait, 
mondhatom. 

n i f l f l f i l l n i n i n r K ô z é ( ) Európa legmodernebb és 
l . v K I II r l l O K A 11 r legolcsóbb garázsa.Vflt Kertész-
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BUibók: Hát én ügyekezem, amiből le-
het, csakhogy erőst cudar ez az élet. 

Bíró: Maga a hibás, nem az éilet. 
BUlbók; Ahogy vesszük. 
Biró: Vallása? 
Bilibúk: Éppen most akarám mondani, 

hogy fojtonos kárvallás. 
Bíró: Ilyen felekezetet nem ismerek. 
BUibók: Hej pedig mennyien tartozunk 

belé. Hacsak garasom lenne annyi; nem 
tőteném ehejt az üdőt. 

Bíró: De mi az a kárvallást 
Bilibók: Amikor kár éri az emberfiát. 
Biró: Nem a káráról vagy a hasznaiói 

van most szó. 
Billbók: Hát a hasznomról nem es lehet, 

met a nincsen. 
Bíró (csenget): Azt mondja meg: mi a 

hitet 
BUibók: Nekem mán hitem sincs: úgy 

megdógozott ingemet az élet. 
Bíró: Hallja: ne csürje-esavarja itt a 

dolgot, mert az én türelmemnek is van 
határa. 

Billbók: Tisztelem es érte a tekintetes 
bíró urat, amíg élek. 

Biró: Hát az istent tiszteli-et 
Billbók: Má, hogy a fenébe ne tisztel-

ném. Tisztelem én a zistent es, ahogy 
töllem kitelik. 

Bíró: Nos: milyen templomba járt 
BUibók: Hát járokt 
Bíró: És miért nem járt 
Billbók: Nemigen érek rea. Innepnap es 

dógozni kell, ha valami letteképpen élni 
akarok. 

Biró: De milyen templomba járna, ha 
ráérnet 

Billbók: Én akkor se igen járnék. 
Bíró: Maga melyik papnak fizeti az 

egyházi adótt 
Billbók: Éu-et Én osztán eggyiknek se. 
Biró: De katonakorában csak volt temp-

lomban t 
Bllibók: Akkor igen, met vittek. 
Bíró: Milyen templombant 
Billbók: A katélikusokhoz kommandí-

rozott a zörmester úr. 
Bíró: Akkor hát milyen vallásút 
Bilibók: Ami aszt illeti: unitárius. 
Bíró: No, csakhogy túl vagyunk már 

ezen is. 
Bllibók: Bár ezen a tárgyaláson es túl-

lennénk mán. 
Bíró: Ezt nem kérdeztem. 
Billbók: Nem es azétt mondám, csak 

úgy kiszottyant vala a szájamon. 
Biró: Hallja: ne prédikáljon. 
Bilibók: Prédikál a súj. Eleget prédi-

kálnak a papok, s mégsincs abból semmi 
haszna másnak, csak nekik. 

Biró (csenget): Elég. Mi a nemzetiséget 
Bilibók: Én, apám után, a Bilibók nem-

zeccségből való vagyok. Bár ne vónék. 
Bíró: Nem a családi nemzetségét kérde-

zem, hanem azt, hogy melyik nemzethez 
tartozikt 

Billbók: lApám, s anyám után a magyar 
nemzethez. 
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Bíró (csenget): Elég. (Nagyot fúj.) No 
hála Istennek: csakhogy készen vagyunk 
a nácionáléval. 

(A falióra kettőt üt.) 
Bilibók: Most osztán itiletre kerül a sor, 

úgy-et 
Bíró: Hogyne. Maga miatt ittmaradunk 

éjfélig, nem gondolja f (Csenget.) Az idő 
előrehaladottsága miatt felfüggesztem a 
tárgyalást s új tárgyalási napot állapi-
tok meg. 

BUibók: Elég baj a nekem. Kőccségbe 
kell verjem magamot eament. Vonat ide 
vonat vissza, tarisnyálás, napszámhiba. 

Bíró: Hallgasson. Maga az oka. (össze-
szedi az iratokat.) 

BUibók: Én-et Hát má mindennek én 
vagyok az okai 

Bíró: Persze, hogy maga. Miért nem fe-
lelt egyenesen és röviden a kérdéseimre? 

Billbók: Eleget feleltem, ahogy tuttam. 
Még igen sokat es mondék. 

Bíró (csenget): Elég. 
Billbók: Ha a tekintetes bíró úrnak 

elég: nem tehetek ellenibe semmit, de a 
mégse járja, (hogy a azegién embert még 
az ág es húzza. 

Biró: Majd elhúzom én a maga nótáját 
a következő tárgyaláson. (El.) 

BUibók: Eggyét se húzza el a tekintetes 
bíró úr: majt elhúzza nekem a cigán, ki-
váltkép, ha Dángót mutatok neki. 

Ügyvéd (hasát fogja nevettében): No, 
Bilibók, ezt pompásan csinálta. Majd ki-
pukkadt mérgében a bíró. 

BUibók: Hét vajeccer hadd mérgesics-
csük mü es az urakot, met az urak ele-
get mérgesíttenek münköt, kiváltkép a 
zadóval. (Pipára töm.) 

Ügyvéd: Erről jut eszembe; egy kis elő-
leget adhatna az ügyvédi védelem fejé-
ben, BUibók 1 (Barátságosan veregeti Bili-
bók vállát.) 

Billbók: Hogy aggyon a rossznyavaja. 
Ügyvéd (megütközik): S miért nem adt 
BUibók: Má hogy a fittyfenébe adnék, 

mikor magam védém meg ehejt a ziigy-
vód urat. 

Ügyvéd: Engemt Mitőlt 
Billbók: Attól, hogy ehejt elveszüecse 

eszt a pert. (Rágyújt.) 
Ügyvéd: Maga engemt 
Bilibók: Ahogy mondám. Ha én nem 

köntörfalazok, szóbeszédet nem szaporít-
tok, furfángos fillentésekkel ki nem hú-
zom vala két óráig az üdőt: úgy elitiltek 
vóna ehejt, hogy a fülem se láccana ki a 
tömlec fenekiből, hogy nem. (Győzelme tu-
datában úgy füstöl, mint egy mozdony.) 

Ügyvéd: No és az ügyvédi tanács, ami-
vel kitanítottam, hogy miképpen húzza ki 
az időtt 

Billbók: Nezze, ügyvéd úr: nem kévánok 
ingyen senkitől semmit. Majt, ha megsza-
baditt a zügyvéd úr a tömlec fenöMtől, 
akkor eggyezkedhetünk afelől, hogy meny-
nyivel maradók — adós. 

FÜGGÖNY 
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Történik a színpadon és a nézőtéren. 
(Színpad: orvosi rendelő. Kétoldalt járás, 
jobbra íróasztal karosszékekkel, az íróasz-
tal túlsó oldalán még egy karosszék. A szín-
padon félhomály, csak egy íróasztali lámpa 
világít. Ketten vannak a színpadon: az 
orvos: sápadt, sovány, szikár ember — a 
beteg: kerekarcú, pirospozsgás, kövér. 

Szünet.) 
Orvos (fehér köpeny van rajta, az íróasz. 

tálnál ül, vele szemben a paciens): Paran-
csolj öregem.. . 

Beteg (csöndesen, egyszerűen beszél): Ked-
ves barátom, őszinte barátsággal fordulok 
hozzád. Hiszen te nemcsak az orvosom 
v a g y . . . hanem legőszintébb jóbarátom 
i s ! . . . Most hát arra kérlek.. . légy hoz-
zám őszinte! (Kis csönd.) 

Orvos: Mit kivánszt 
Beteg: őszinteséget! Nyíltan és egyene-

sen! Mondd a szemembe az igazságot! Elvá-
rom tőled! Tudni akarom, hogy mi van 
ve lem. . . 

Orvos: Mit akarsz tudnit 
Beteg: H o g y , . . (kis csönd után), hogy 

meddig élek mégt . . . megmondhatod bát-
ran, férfi vagyok. . . elviselem. Nem fogok 
kétségbeesni, ha. tudom a?, igazságot! Ha 
tudom, hogy nincs menekvésem . . . hogy 
vége . . . hogy nem lehet kitérni . . . hogy 
soha többé nem lehet belőlem egészséges 
ember! Akkor megnyugszom!... Csak ez 
szörnyű . . . ez a bizonytalanság... ez a po-
kol, ez az idegtépő, lázas, szörnyű kétség. . . 
hogy meddig élek mégî! Mennyi van hát-
rat: Egy nap, agy hónap, egy é v t ! . . . Hát 
mennyit! Tudni akarom!! Mondd m e g . . . 
tudni akarom!!... (Csönd.) 

Orvos' (csöndesen): Olyasmit kívánsz tőlem, 
amire nem lehet egy orvosnak fe le lni . . . 

Beteg; De lehet! De igen! Kérlek. . . régi 
barátságunkra bérlek, légy hozzám őszinte! 
nem birom tovább ezt a bizonytalanságot!... 
felőrli az idegeimet, ebbe fogok belepusz-

tulni . . . hidd el nekem jót teszel velem és 
megnyugtatsz . . . ha megmondod . . . hogy 
meddig élek mégî Mindegy! Ha csak egy 
napig.. . belenyugszom! Hiszen m á r . . . már 
régen belenyugodtam az elmúlásba . . . 
(Kis csönd.) 

Orvos: Hát őszinte leszek hozzád, Sán-
dor. Férfi vagy, el kell viselned az igazsá-
got! Megmondom. 

Beteg: Véget 
Orvos (kis szünet): Igen. 
Beteg: Nincsen . . . segítség? 
Orvos: Nincsen. 
Beteg: Es . . . lehet . . . hogy . . . talán 

már holnapt 
Orvos: Azt csak a jó Isten tudja. De . . . 

lehet, hogy már ma éjjel. Nem birja a szi-
ved. Egyszerre megi fog állni. Hiszen . . . 
már az csodálatos . . . hogy eddig birta . . . 
légy erős! OLégy férfi! Nem olyan rossz az 
elmúlás . . . hiszen én tudom . . . akárho-
gyan szidjuk, mégis csak szép az élet, mégis 
csak jó élni . . . die egyszer úgyis vége . . . 
hidd el. Sándorom, ez a legszebb befejezése 
egy ember életének! . . . 

Beteg: Márciusban nősültem . . . 
Orvos: Ne sajnáld! Egy boldog, szép hó-

napod volt! 
Beteg: Itt marad a feleségem . . . egye-

dül . . . minden támasz nélkül . . . 
Orvos: Ne féltsd! Fiatal, életerős asz-

szony! Dolgozni fog! Es . . évek múlva 
férjhez megy . . . boldog lesz! Szeretni fog-
ják! Es te is boldog leszel odafent, hogy 
akadt egy ember, aki szereti, becsüli, ápolja 
helyetted a feleséged! Ne félj a haláltól, a 
halál nem rosisz és nem fáj . . . sokkal job-
ban fáj az élet! Az életet csak azért érez-
zük gyönyörűnek, mert nem ismerjük a 
halált! Menj ki reggel a tometőbe és barát-
kozz meg az elmúlás gondolatávall Tudod, 
milyen szép ilyenkor tavasszal a temetőt 
Virágzó, pompás réthez hasonlít! Örülj, hogy 
odakerülsz! . . . 
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Ur az erkélyen (felháborodottan): Hát ké-
rem, ez a legnagyobb fokú impertinencia! 

Orvos: Mi az kéretni 
Ur az erkélyen (dühvel): Micsoda disznó-

ság ea kérem! Nem elég, hogy megmondja 
annak a szerencsétlen embernek, hogy 
meg fog halni — még ugrat ja is!! Hogy 
szép a temetőt! Ea örüljön, hogy odakerülll 

Orvos: De engedelmet kérek , , . 
Ur az erkélyen; Hogy lehet egy embernek 

csak úgy uk-niuk-fuk belemondani a pofiá-
jába, hogy meg fog halni!! Es még gtenke-
rolja i«t Dicséri neki a tavaszt, meg a vi-
rágokat! Hogy áprilisban szép a temető! Ki-
küldi őt temetőt szokni! Az Entreprise Fu-
nèbres nem csinál ilyen propagandát a te-
metőinek, mint m agai 

Orvos: De kérem, hogy merészel ön be-
leszólni az előadásba!! 

Ur az erkélyen: Mert nem tűröm tovább, 
hogy igy beszéjem egy beteggel! Olyan or-
vos nem létezik, aki megmondja a betegének, 
hogy meg fog halni! , 

Ur s földszinten (indignaitan): Nana ké-
rem! Nana! Csak lassabban, lassabban! . . . 

Ur az erkélyen (odaforrul): Mi tetszik! 
Ur a földszinten: Milyen illetlenség ez, 

kérem!! 
Ur az erklyen: Micsoda! 
Ur a földszinten: Megzavarni az előadást 

kérem!! 
Ur az erkélyen: De uram! Ezt nem lehet 

tűrni! Ez a legnagyobb erkölcstelenség! 
Egy betegmek nem lehet azt mondani, hogy 
nteg fog halni! 

Ur a földszinten: Mért ne lehetne, ké-
rem! A beteg direkte forszírozta kérem, 
hogy mondják meg neki! Ha valaki olyan 
hülye, hogy kiforgzérozza az igazságot, ak-
kor viselje kérem; a konzekvenciákat és hal-
jon meg! Gyerünk tovább! 

Ur az erkélyen: De ne haljon meg kérem! 
Egy beteg nem azért já r az orvoshoz, hogy 
propagandaelőadást hallgasson a rákoske-
resztúri helyi viszonyokról! Ez a beteg meg 
akar gyógyulni! 

Ur a földszinten: Ez a beteg nem akar 
meggy ógyulnii! 

Ur az erkélyen: Mért ne akarna! 
Ur a földszinten; Na hallja! Ha ehhez az 

orvoshoz jár! . . . 
Ur az erkélyen: Ebben igaza van! 
Ur a földszinten: Na lássa! Csak várjuk 

meg a végét! A végén" biztosan hepíend 
lesz! És minden jÓTa fordul . . . 

Ur as erkélyen: Hogy ein! 
Ur a földszinten: Leken az orvosnak két 

poflont! 
Orvos: Nana kérem! Csak tessék megvá-

logatni a kifejezéseit! 
Ur a földszinten: Kérem! Bocsánat! Nem 

akartaim; sérteni! . . . 
Beteg: Ne méltóztassanak zavarni az elő-

adást! Ez a kis darab egy kis irodalmi cse-
mege . . . 

Ur az erkélyen: Uram! Mi lemondunk er-
ről a csemegéről, osszanak ki helyette száz 
Pár virslit! 

Ur a földszinten: Nekem perecet! 
Beteg: Dehát mi a kifogása Önnek a da-

rab ellen! 
Ur az erkélyen: Az, hogy erkölcstelenÍ Az 

orvos nem mondhatja meg kegyednek, hogy 
meg fog halni! Azt t i l t ja az orvosi etika! 

Ur a földszinten: Ügy van kérem! Ez 
igaz! Egy rendes orvos addig gyógyít, aimig 
csak reménye van, hogy az a páciens fi-
zetni tud! 

Beteg: De ha egyszer nem tud segí teni . . . 
Ur az erkélyen: Akkor tessék öszehívni 

egy konzíliumot, jöjjön ide nekem az Ádám, 
a Korányi, a DolUnger, a Kenyeres és a 
Minnlch 

Ur a földszinten: Jöjjön a Hiiltoli is! . . . 
Én* nagyon szeretem a Hültllt! . . . 

Ur as erkélyen: Ügy van! Jöhet a Hültll 
tat 

Ur a földszinten: Akkor már jöjjön a Ve-
rebólyl Is, mert sértődések lesznek!!. . . 

Orvosi: De kérem . . . tessék végre megér-
teni, ennek a kis darabnak éppen az a pro-
blémája, hogy megmondja-e az orvos a be-
tegének, hogy halálos kór emészti, vagy ne 
mondja meg! 

Ur az erkélyen: Ne mondja megi! 
Ur a földszinten: Mért ne! Megmondhat-

ja. Egész bátran megmondhatja. 
Ur as erkélyen: És ha mégis életben ma-

rad!! 
Ur a földszinten: Akkor az orvos téve-

dett. 
Ur az erkélyen: Egy orvos nem tévedhet! 
Ur a földszinten: Dehogy nem. Az előfor-

dul. Sok dolga van, sok a beteg, nem tud 
mindegyikkel rendesen foglalkozni talán 6 
egy Otl. orvog. Már adtak orvosság 
helyett szódabikarbónát is, mondhatják 

124 



egiy embernek tévedésből» hogy meg fog 
halni . . . Mi van abban! Legfeljebb élet-
ben marad. Ennél nagyobb ba j nem érheti. 

Ur az erkélyen: Hát én miég soha életem-
ben nem hallottam, hogy egy orvos meg-
mondta volna a betegének, hogy meg fog 
halni! 

Ür a földszinten: Pedig az előfordul ké-
rem. fin is beteg ember vagyok és egyál-
talán neon harag<udtam meg, mikor az orvo-
som nyíltan kijelentette, hogry meg fogok 
halni. 

Ur az erkélyen: Ezt mondta magánakti 
Mikor! 

Úr a földszinten: Tíz évvel ezelőtt. 
Ur az erkélyen: fis ki volt az az orvost 
Ur a földszinten: Már nemi is emlékszem, 

saegény olyan régien meghalt . . . 
Ur az erkélyen: Na látja! fis maga még 

mindilg él! 
Ur a földszinten: Na, mert én egy dafke 

beteg vagyok. 
Orvos: Hát még Ilyet nem hallottatml... 

Nem hagyják befejezni a da rabo t ! . . . Hí-
vom a rendezőt . . . Kőváry kérlek! 

Rendező (bejön): Mi történt kérem! . . . 
Beteg: Felszóltak a színpadra . . . 
Rendező: Mért} 
Ur az erkélyen: Mert nem tűröm uram, 

hogry ez az úr minden további nélkül megf 
mondja annak a szerencsétlen omibernek, 
hogry meg fog halni! , . . 

Rendező: De kérem, hát erről szól a da-
rab . . ö a beteg . . . 

Ur az erkélyen: Én már azt sem hiszem 
el, hogry beteg-! Egy kövér, életerős, egész-
séges ember! Hol beteg? A másik sokkal 
betegebbnek néz kii! Idehalldm, hogy zörög-
nek a csontjai! Ha itt valaki meghalhat, 
az csak » sovány lehet! 

Ur a földszinten: Nana kérem! Azért a 
kövér is lehet beteg. 

Ur az erkélyen: Ezl! Ez a dagadlt ember 
beteg 1! Hát imi baja lehet ennek!! Látszik 
ezen kérem, hogy beteg! 

Ur a földszinten: Annak nem muszáj lá* 
szani. Lehet az a ba j valami belső dolog. 
Valami kis zavar. Nézze tneg a szemeit, rol-
lyen révetegen, direkte bambán bámul. 
(Felszól a színpadra.) Hunyorgasson csak 
egy kicsit! 

Ur az erkélyen: Minek hunyorgassont 
Ur a földszinten: A reflekszét akarom 

látni. 
Ur az erkélyen: Minek! 
Ur a földszinten: Egyszer láttam a 

Schwartzerbe, hogry igy vizsgálnak . . . 

Rendező: Na de kérem uraim, itt nem le-
het vitatkozni, a szerző úgy írta meg, hogy 
neki meg kell halni, hát meg fog halni! 

Ur az erkélyeu: Dehogy fog meghalni ! 
Olyan botrányt ebbe a színházba még nem 
csináltak, min* én fog;ok, ha ea felfordul! 

Ur a földszinten: Ugryan hagyja. Haljon 
meg. 

Ur az erkélyen: Nem hagyom! Dehogy ha-
gyom! Ha ez nekemi meghal, előadás után 
olyan két pofont kap tőlem, hogy vihetik a 
Rókusba! 

Rendező: De tessék megjárni a fejlemé-
nyeket. Most még bejön a felesége is . . . 

Ur az erkélyen: őnagysága is idejönt 
Rendező: Hát persze . . , most jön a jele-

nése . . . 
Ur az erkélyen: Hát tessék, jöjjön. 
Rendező; Na kérem! De csöndben marad-

nak az urak! 
.Ur az erkélyen: Majd meglátjuk, hogy 

alakul. 
Rendező: Kérem, ha még egyszer bele tet-

szik szólni, kivezettetem önt a nézőtérről . . 
Ur a földszinten: Na tessék folytatni. 

Csöndben leszünk. 
Rendező: Hát akkor folytatjuk. Mihályi 

kérlek, adjál végszót . . . (Kimegy.) 
Beteg (az előbbi pózban — szemben az 

orvossal, ahogy elkezdődött a darab teát 
rálisan): Hét akkor végem 1 Me«- kell hal-
nom! (Előveszi a zsebkendőjét és sir.) 

Feleség (balról megjelenik, rettenetesen 
csúnya nő): Mondd' édesem, hát hogy képze-
led te, félóráig váratsz a várószobába, amíg 
te a barátoddal beszélgetsz addig nekem 
kint a betegek között tiünöm kell és várnoim 
kell, mikor annyil a dolgom, hogy nem tu-
dom, hol áll a fejem, mikor megmondtam 
neked, hogry innen mégi a szabónőmhöz kell 
menni és a szűcshöz kell menni és a fod-
rászhoz kell menni, mert este hétkor me-
gyünk az operába, akkor te órákig képes 
vagy diskurálni a doktorral a vacak beteg-
séged; miatt!! 

Ur az erkélyen: Halló! Maga ezt a nőt el-
vette! 
_ Beteg: Igen . . . 

Ur az erkélyen: Akkor az orvosnak van 
igaza! Haljon meg! 

FÜGGÖNY 

A r a n y s z ő k e l e s z , äuRadieu i«? 
1.60 pengőT Barna vagy fekete hajat nyer a i Elsntr-féle 
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tzi l l . Andrássy-út 37. — Lerakatok : Szegeden Mannheim 
Sas drogirla. Marosvásárhely—Targu Mure« Fekete 

Mihíly drogéria. 
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m c é n y M o - f M t O n d c ^ 
(5. folytatás) 

XII. 
Pontosan ugyanazon a napon, amikor Beöthy sürgönyzött Marton Sán-

dornak, Rákosi Szidi asszony is elsétált a Király-utcában, az akkori 
Somossy Orfeum épülete előtt. Csúnya, kellemetlen ház volt az; ha be 
akartak volna mutatni egy épületet, amely teljes egészében építészeti 
tévedés illusztrációjának hat, a Somossy Orfeum lett volna erre az 
alkalmas példa. Egykor csatangoló lányok háza volt. Később Somossy, 
az éjszaka fejedelme vásárolta meg az epületet és tartott benne orfeum-
előadásokat, amíg meg nem bukott. Szidi mama vizsgáló tekintettel mé-
regette a házat, aztán csendesen ennyit mondott: 

— Itt építjük fel a Laci színházát. 
Addig tanácskozott anya a fiával, amíg elhatározták: igenis, a 

Király-utcában, a Somossy Orfeum épületében nyitják meg az ú j szín-
házat. Mi legyen a neve a művészet ú j hajlékának? Ezen sokat töpreng-
tek. Beöthy azt ajánlotta, legyen a színház neve: »Hetedik Színház«. 
Miért? Mert már van hat színház, ez lesz a he tedik . . . Határozottan rossz 
ötlet volt. Beöthy erre kihirdette barátai között, hogy kétezerpengős pá-
lyadíjat ad jó színházi elnevezésre. A pályázatot Szöllössi Zsigmond, a 
Budapesti Hirlap novellistája és munkatársa nyerte el. ö ajánlotta a 
»Király Színház« elnevezést. De a kétezer pengős pályadíjat nem kapta 
meg soha. 

Az épülethez könnyen hozzájutottak. Aztán Beöthy László tanácsko-
zott. Márkus Gézával, aki terveket készített. Ajánlkozott egy Krausz Gá-
bor nevű építési vállalkozó, hogy Márkus tervei alapján időre felépíti 
az ú j színházat. 

Egy este összeült Laci a mamával. Papirost vettek elő és ceruzát. 
Kiszámították, mennyi pénzre van szükség. Kitűnt, hogy kétszázhatvan-
ezer koronára. Irdatlan összeg volt. Beöthy László csüggedten kije-
lentette: 

— Reménytelen dolog. Honnan szedjek elő kétszázhatvanezer koronátt 
Hiszen ez több, mint negyedmillió. 

Rákosi Szidi fölényesen és rejtélyesen mosolygott. Ebben a kis asz-
szonyban akkora becsvágy, akarat és szívósság volt., mint egy ókori had-
vezérben. Nem ismert lehetetlenséget. Tudta, hogy minden tervet meg 
lehet valósítani, mert csak az nem sikerül, amiről az ember előre lemond. 

— A pénz meglesz — mondta egyszerűen. 
— De anyám. . . Hiszen t u d j a . . . Irtózatos gondjaim vannak. A 

gyöngytyúk-utoai kis lakásom bérét is alig tudom fizetni. Es most itt 
van az újszülött, ez a drága, gyönyörű gyermek. A Baba. ö is pénzbe 
fog kerülni. 

Szidi mama csendesen megszólalt: 
— Igazán nem gondoltam arra, hogy te szerezd meg a pénzt. A pénzt 

én fogom megszerezni. Tudd meg, hogy van is megtakarított^ pénzecském. 
Elég csinos összeg. Aztán ad majd Ida néni. Éppen elég pénzt keresett. 
Szalonja, a Csepreghy Ferenoné divatszalon az elsők egyike ebben a vá-
rosban. Ami pedig hiányzik, azt majd Jenő bácsi adja. Ha Jenő bácsi-
nak nincs pénze, írjon alá váltót. 

lagositas, vaiaszDeiyeg icrez-Kurui i/o. 
A N a m z a t k t t z l V * s * r t a r t a m a a l a t t S O • / , a n g a d m t n y 
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A Rákosi-család összetartása ezekben a napokiban ismét csodát mívelt. 
Rákosi Szidi előszedte eldugott vagyonkáját. Ida néni, az első szóra min-
den fölösleges pénzét átadta. A többit pedig váltókkal fedezték le. A vál-
tóikat Rákosi Jenő és kiadóhivatalának igazgatója, Zilahi Simon írták alá. 

A munkások dolgoztak. Hajnaltól vakulásig ácsolok, tetőmunkások, 
kőművesek, asztalosok munkájától lett hangos az épület. Beöthy egész 
nap ott állt az épülő színház előtt. Rengeteg terv kavargott benne. Talaj-
donképpen azt sem tudta, hogy mit fog csinálni. Csak egyben volt bizo-
nyos, hogy ezt a színházat a Fedák Sári művészetére alapítja. Fedák 
Sári, a Népszínház tagja volt. De Beöthy tudta; csak intenie kell és 
Fedák Sári, ha kell, szerződésszegés árán is azonnal jön a hívó szóra. 

— Ki tudja? — morfondírozott Beöthy egy este a Newyork-kávéház-
ban barátai előtt — helyesen cselekszem-e, hogy egy primadonnára építek 
fel egy színházat. J a j annak a színigazgatónak, aki egy színésznőre építi 
fel jövendőjét. Mert abban a színésznőben három tulajdonságnak kell 
egyesülni. Tehetségnek, egészségnek és becsületnek. Különben a színház 
az első viharra fe lboru l . . . 

Már csak néhány hét választotta el Beöthy Lászlót attól, hogy szín-
házát megnyissa, amikor egyszerre, varázsütésre» sorompóba léptek az 
ellenségek. Az első támadások alattomosak voltak. A Lipthay-féle vádakat 
elevenítették fel. Többen Rákosi Jenőn akartak ütni azzal, hogy Beöthy 
Lászlót támadták. Az igazi hadjárat Tóth Béla híres »Halálszínház« című 
Esti levelével indult el. Tóth Béla adatokkal 'bizonyította, hogy a Ki-
rály Színház tűzveszélyes. A hatóság 'tömegszerencsétlenséghez nyújt 
segítséget, ha a színhaznyitási engedelyt megadja. A Király Színház 
nem felel meg azoknak a szempontoknak, amelyeknek alapján színháznyi-
tási engedélyt a hatóság kiad. A színházi szabályrendelet szerint színházat 
nem szabad házak közé építeni. Ezért ezen a ponton meg lehetett tagadni 
az engedélyt. 

Es meg is tagadtak. Pedig Marton Sándori addig tárgyalt, amíg elérte, 
hogy a színháznak lett két hátsó kijárata. Az egyik a Csengery-uteára, 
a másik a Hársfa-utcára. 

Beöthy László minden összeköttetését megmozgatta. Hiába ' 
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Az igazgató ©lekor már olyan volt, mint a hajsoolt vad. Mindenkiben 
ellenséget szimatolt. Az egyetlen, akiben tökéletesen megbízott. Lázár 
Ödön volt, a titkára. »Lázó« minden út jára elkísérte főnökét. Agitált, rá-
beszelt fondorkodott, hízelgett, meggyőzött, sajnos, minden eredmény 
nélkül. A hatóságot nem lehetett jobb belátásra bírni. 

A baj mindig esőstől jön. Miközben a hatóságok ismételten megtagad-
tak az engedélyt, Krausz Gábor, az építési vállalkozó fizetésképtelenséget 
jelentett be. Beöthy nem csüggedt; átvette Krausz Gábor szerepét ós 
ezután a munkásokat is ő fizette. Ami hiányzott, azt Marton Sándor a 
zsebéből pótolta. Es építették a színházat 

A színészek próbáltak. Mert közben Beöthy László megszervezte tár-
sulatát is. Dramaturgnak Molnár Ferencet nyerte meg. Gazdasági főnöke 
Lukácsi Sándor lett. Primadonnája Fedák Sári, akinek szerződésben 
háromszázkoronás felléptidíjat biztosított. Háromszázkoronás havi fize-
téssel szerződtette Gyöngyi Izsót és Ferenczy Károlyt. Kétszáznyolcvan 
koronát adott Csiszer Artúrnak. Kétszázötven koronát Vécseinek, Papp 
Miskának és Thury Elemérnek. Kétszázhúsz koronát Körmendy János-
nak. Egy napon igénytelen külsejű fiatal hölgyet hoztak fel Beöthy 
Lászlóhoz. A lány sántított. Szamossy Elzának hívták. Beöthy bizalmat-
lanul méregette. De csak addig, amíg a fiatal hölgy énekelni kezdett 
Ahogy két taktus elhagyta ajkát, azonnal szerződést kapott négyszáz 
korona havi fizetéssel. 

A próbák különböző helyen folytak. Egyszer Rákosi Szidi Rákóczi-úti 
színésziskolájában. Máskor egy pincehelyiségben. Huszka Jenő operettjét 
az »Ajranyvirág«-ot tanulták A próbákon már az i f jú növendékek is meg-
jelentek, akik az előadásokon statisztálni fognak. Akadt köztük néhány 
tehetségesnek látszó fiatal is. Egy leány, akit Szentgyörgyi Lenkének hív-
tak. Aztán egy sovány fiú, neve Király Ernő. Egy natalmas atléta, isteni 
orgánummal, Sárossy Andor. Egy fiú, aki remekül fütyült: Gózon Gyula. 

Miközben a sajtó nap-nap után harcolt a rzínház megnyitása ellen, 
újabb szerencsétlenségek történtek. Az építkezések már befejezéshez köze-
ledtek, amikor az előcsarnok menûyezete hirtelen beomlott. Szerencsére 
senkisem tartózkodott a hallban, különben ba j is történhetett volna, ame-
lyet az ellenséges lapok bizonyára kedvükre kihasználnak. Beöthy László 
megeskettette a szemtanúikat hogy a mennyezet beamlásáról nem Ibeszélnek. 

Valóban, ezt a szörnyű kalamitást sikerült titokban tartani. 
Másnap Szidi mama és Laci benéztek az épülő színházba. A nézőtér 

utolsó sora mögtött álltak. Hirtelen öss'zerázkódtak; a ball négyes számú 
páholy felett a fal beomlott és iszonyú robajjal lezuhant 

Beöthy erős karjával megfogta elsápadt anyját. Vizet hozatott Amikor 
Rákosi Szidi magához t é r t még mindig didergett 

— Anyám. . . Nem történt semmi. . . Ilyesmi előfordul. . . De tudja mit! 
— Nos! 
r— Ha a színháznyitási engedélyt megkapjuk, amiben már alig hiszek, 

az lesz a mi páholyunk, A bal négyes. . . — mosolygott. — Már osak azért Is, 
hogyha mégeigyszer hullani fog a vakolat, a mi fejünlkre zuhanj cm. Ne 
a fizető nézőére... 

Már szeptember volt, és még mindig semmi remény nem mutatkozott 
arra, hogy a színházat meg lehet nyitni. A lapok színházi rovatában ál-
landó hír volt a »halálszínhaz« vajúdó ügye. Rákosi Jenő sorra járta a ha-
talmasságokat a színháznyltási akadály érdekében. Egész csapat politikus 
hajszolta a miniszterelnököt és könyörgött Beöthy színházáért. Rákosi Jenő 
valóságos stratégiával intézte a színház megnyitása érdekében folytatott 
harcát. Mindez hiábavalónak bizonyult. A kormány félhivatalos lapjában 
megjelent Gullner Gyula államtitkár nyPatkozata. Az államtitkár kijelen-
tette, hogy kár az egész dologról beszélni, a tűzveszélyes Király Színház 
aem nyííhatik meg. Beöthy László hasztalanul próbál protektorokat sze-
rezni, színháznyitási engedélyt nem fog kapni. 

Lázár Ödön vitte fel az újságot megmutatni Beöthynek. Amikor az el-
olvasta az államtitkár nyilatkozatát valósággal összecsuklott. Halott-
fehérre sápadt, arcán verítékcsöppek gyöngyöztek. 

— Jöjjön Lázó, jöjjön. Menjünk Jenő bácsihoz, kérdezzük meg, mit 
lehet osinálni. 

Rákosi Jenő csüggedten legyintett. Sajnos, minden erőfeszítés hiába-
való. Ha Gullner nyilatkozott, kár minden fáradságért, az államtitkárt 
nem fogják dezavuálni. 
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— Mi a teendő? — kérdezte Beöthy. 
Rákosi Jenő ravaszul mosolygott. 
— Gullner nyilatkozata a félhivatalosban jelent meg. Azt a lapot nem 

olvassa senki. Az első feladat végigjárni az újságokat és »lesirni« a hírt. 
Ne közöljék... 

Lázár maga mellé vette Fröhlich Jánost, a híres rendőri riportert. 
Végigjárták a redakciókat és lekönyörögték a hírt. Valóban másnap egyik 
budapesti lap sem közölte Gullner Gyula államtitkár nyilatkozatát. 

* 
Elérkezett a november. Még mindig reménytelennek látszott a színház 

megnyitása. Es ismét, mint már annyiszor, Rákosi Szidi segített. Kihallga-
tásra jelentkezett gróf Khuen-Héderváry Károly miniszterelnöknél. 

— Kegyelmes -uram, — mondotta Rákosi Szidi — hajsza folyik a fiam 
•Uen. Aki ön előtt áll, nem Rákosi Szidi színésznő, hanem egy vérzőszívű 
anya, aki fia jövőjéért aggódik. Meggyőződésem, hogy Laöi fiam zseniális 
ember. Könnyelmű, meggondolatlan és csinált hibákat. De csak az ítél-
kezzék felette, aki minden emberi hibától mentes. Ha színházát meg-
nyithatná, ú j életet kezdhetne. Kegyelmes uram! ön apa. Fia van. 
Képzelje magát az én 'helyzetemben. Gyermeke sorsáért aggódó anya áll 
ön előtt és irgalomért könyörög. Gondoljon a saját fiára. 

Khuen-Héderváry Károlyt meghatotta Rákosi Szidi kétségbeesett be-
széde, de nem igért meg sommit. Rákosi Szidi megtörten, csüggedten 
jött haza. 

Másnap reggel értesítés érkezett Beöthy Lászlóhoz. Gróf Khuen-
Héderváry Károly miniszterelnök délelőtt személyesen jön el megvizsgálni 
a színházat. Kéri az igazgató urat, tartózkodjék a színház épületében, 

k Beöthy és Lázár órákig ácsorogtak a kapu előtt, amíg a miniszterelnök 
hintója oda nem gördült a bejárat elé. Mély tisztelettel köszöntötték a 
kormány fejét, aki hűvösen biccentett és kinyitotta a színház aj taját . 
A miniszterelnök félóráig tartózkodott a színházban. Minden helyiségbe 

• bekukkantott. Végigjárta a nézőtér valamennyi pontját. Megvizsgálta a 
színpadot, az öltözőket ós az egész Csengery-utcai részt is. 

Aztán megindult kifelé, A vizit alatt egyetlen szót nem szólt sem 
Beöthy igazgatóhoz, sem Lázár titkárhoz- Beöthy izzadt, tudta, hogy 
ezekben a percekben dől el sorsa. Mint igazi játékos, megérezte, hogy a 
miniszterelnök látogatása a nagy coup! ö t perc múlva mindent tudni fog! 

A miniszterelnök már fellépett a kocsi hágcsójára, amikor visszafor-
dult és így szólt a hajlongó igazgatóhoz. 

— Ide majd kerítést kell tenni, ha a közönség kijön, ne szaladjon neki 
Ä villamosnak! 

Aztán beült a kocsiba és elhajtatott. Aláírta a Király Színház nyitási 
engedélyét. 

Ez volt az utoUsó aktája. Egy órával ké:-őbb lemondott.. . 
A színiház nyithat. Beöthy cuppanós asókot nyomott Sanoho Pansájá-

nak homlokára. Amiért annyit küzdöttek, végre megvalósult. A Király 
Színház megnyílik. Mikor? Akár holnap Ss. Nem, mégsem. A darabot be 
kell hirdetni. Mikor lesz a premier? November hatodikán. 

XIII. 
Szép este volt, 
Fedák Sári viharzó temperamentumával vitte az előadást. Es itt volt 

a nagy meglepetés. A jelentéktelen Szamossy Elza az előadáson kivirult, 
hangja szárnyalt és a közönség megbabonázottan hallgatta. Az előadás 
előtt Beöthy László frakkban megjelent a közönség előtt és beszédet mon-
dott. Az egész társulat a függöny mögött hallgatta. Fedáik Sári így 
mondja el a jelenetet: 

»A kissé elhúzott függöny mellett állottam és onnan lestem a szavát. 
Láttam a vértelen arcát, hallgattam az erőtlen hangját. Nagyon éreztem, 
hogy sokáig kiiziködött, míg idáig ju tot t Végül már nem hallottam, mit 
beszél. Mintha távolról történne minden és ón valahol a magasban járnék. 

Rapid amerikai szőrvesztő hónapokig 
megakadályozza a szőrzet visszanövését. Készlet 
ára 20 P. Egyedüli Magyarországi képviselet 
Dr. K ö r n e r n é Teréz-körút 1/a. 
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Imádkoztam. Az Arany virág ruhájában, tamtarinnal a kezemben, kifes-
tett arccal .imádkoztam. Sohasem fogom elfelejteni azt az érzést, amelyet 
Beöthy László iránt éreztem. Sohasem szerettem annyira, mint abban a 
pillanatban. Az égig ordított fel a szolidaritásom és az imádatom. Amikor 
a függöny előtt beszélt, összekulcsoltam a jéghideg kezeimet és keményen, 
makacs elszántsággal, dacosan felnéztem Istenhez és háromszor ismetel 
tem: — én pedig ide, ebbe a halálszínházba be fogom szoktatni a közöusé 
get. Isten engem úgy segítsen!« 

A színház sikert aratott. Az Arany virág naiv, de kedves operett vol;, 
sok dallamos számmal. A darabnak hamarosan »jó híre« lett a városban. 
De azért esténként a széksorok nem teltek meg. A közönség annyit olvasott 
a színház tűzveszélyességéről, hogy nem merészelt eljönni a Királyba. 
Akkoriban égett le Csikágóban, az Iroquoise színház, amelyben kétszáz 
ember elpusztult. A hasábos tudósítások sem használtak az ú j színháznak. 
Amikoi* a tűzveszélyesség híre kissé elkopott, a konkurrencia azt iterjesz-
tette, hogy nedvesek a falak és aki beül a Király Színházba, veszélyesen 
megbetegedhetik. A színház valóban nedves volt. Már a 'harmadik előadás 
után egész széksorokat távolítottak el az erkélyről, ment nem lehetett ben-
nük ülni. A közönség ruhája átázott. 

Ennyi baj és kellemetlenség között a Király Színház hajója mégis 
csak vidáman úszott az érvényesülés tengerén. Mindössze a forgótőke 
hiányzott. Mégis lavírozni kellett és ebben az igyekezetben Lázár Ödön 
nagynak bizonyult. Értette a pénzt, (tudott vele bánni. Sokszor még Beöthy 
László rendelkezése ellenére is megtagadott kifizetéseket. Mondogatta is 
Beöthy: 

— Jól megosztjuk szerepünket En vagyok a jó ember, maga a rossz. 
En mindent megígérhetek, legfeljebb maga nem teljesíti. 

Ebben is maradtak a következő esztendőkben. Ez a szereposztás évekig 
nem változott. . 

* 
A tűzveszélyességről keringtek a vészihírek és gyanútlan nézők nedves 

székekbe ültek. Mindez ártott a színházpalántának, de azért esténként volt 
bevétel és a színészek pontosan megkapták gázsijukat. Az Aranyvirág 
sorozatos előadásai alatt már próbálták a Gettó című zsidódarabot. Ebben 
a színműben aratta Vágó Béla élete nagy sikerét. A színház első évében 
játszottak mindenfélét. Operettet, zenésvígjátékot és prózai darabot. Igaz-
ság szerint Beöthy maga sem tudta, mit akar csinálni a Király Színház-
ban. Amikor programjáról kérdezték, mindig így (válaszfalt; 

— Jó darabot, jó előadásban. 
Ez tetszetős, de tág fogalmazás volt. A színházban előadták a Lisis-

tratát, Molnár Ferenc fordításában, a Tengerre magyart, Szöllőssi Zsig-
mond Boris királyát, a Torresadort, a Sevillai borbélyt Olska Wandával. 
Az Aranyvirág sikere után a többi darabbal döcögni kezdett a színház 
szekere. Szükség volt »vattára«. Beöthy osztogatta a potyajiegyeket. Aki 
Ingyen imegy a színháziba, legalább a ruhatári dí j jal adózik. Abban az 
időben a garderobeot még nem adták bérbe a színházak. Volt egy kis 
sikere a Fecskék című operettnek, amelyet Pásztor Árpád írt, zenéiét pedig 
Konti József, a színház zseniális és rendkívül jellegzetes beszédű kar-
nagya szerzette. A próbák hetek óta folytak és az előadás képe sehogyan 
sem alakult ki. A lengyel származású karmester hanyag é* furesa ember 
volt. A rendszeres, komoly munkához nem volt semmi érzékié: die minden 
taktusa, amit megkomponált, a teJhetség fényében csillogott. Olyan dialek-
tusban beszélt, mint valami dobutcai házaló. A próbák alatt átnyújtott 
i f jú librettEtájának egy indulót. »Ide haliarassa«, — mondta neki — »erre 
fognak masírozni o kotonák...« Pásztor Árpád dermedten válaszolt »De 
Józsi bácsi, az ég szerelmére.., A darab színtere a zárda. Hogy jöjjenek 
ott a katonák?« Konti nem ismert akadályt. »0 kotonák jönni fognak. 
Legfeljebb a kőfalon beugronok, de ott lesznek.« — Es ott is vol tak. . . 
Pásztor Árpád, a ragyogó hírlapíró, haiát tépve szédült ki minden dél-
után a próbáról, kétségbeesetten, hogy darabia meg fog bukni, olyan 
csúfosan, ami egész pályáját tönkreteheti. Maga Konti is csüggedten 
állapította meg, hogy nines már semmi remény. . . Konti ekkor imár túl 
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volt élete nagy sikerein; az Eleven ördögön, a Suhancon, a Király fogáson, 
a Citeráson, a Kópén és a Talmi hercegnőn, de azért olyan izgatott volt, 
mint egy kezelő. Az utolsó próbákon furcsa szavajárásával már valóság-
gal jajveszékelt. Külön-külön összeveszett minden szereplővel: Fedák 
Sárival, Bánó Irénnel, Szamossy Elzával, Németh Jóskával' és Papp 
Miskával. 

A direktort pedig nem lehetett látni. Egyetlen próbán sem jelent meg. 
A bemutató előadást péntekre tűzték ki. Szerdán délelőtt tizenegy órakor 
jelent meg az igazgató először a reménytelen operett házifőpróbáján. 

A zenekarban dirigáló szerzőt brácsása figyelmeztette, hogy a nézőtér 
utolsó padsorában ül az igazgató. A karmester hátranézett; boldog mosoly 
fénylett fel az arcán. 

— No végre. Csokhogy itt vagy, Locikám. Itt már csak te segíthetsz, 
Locikam. Morodj itt és beszélj bele ebbe a morhoságba. 

Es Beöthy László o t tmaradt . . . 
Az eddigi próbákat sem azért »hagyta ki«, mintha ellustult volna. 

Világért sem! De ebben az időben márkialakult a kabalája. Szentül hitte, 
hogy csak az utolsó próbákon szabad bejönnie. Napokig nem borotválko-
zott, lomposan, elhanyagoltan járt. Amikor először megjelent a próbán, 
rendszerint szakállas volt és alvatlan. Gyűrött puha kalapot szorongatott 
a kezében. Ezt a kalapot az ötödik percben már feldobta a színpadra, elé-
gedetlensége jeléül. Nem ült negyedóráig a nézőtér utolsó sorában és az 
operettet már teljesen átforgatta. Jeleneteket hagyott ki, énekszámokat 
cserélt fel, kórusokat dirigált, előjátszott a primadonnának, tíz viccel 
ajándékozta meg a komikust, a világosítót alaposan megleckéztette, a da-
rab értelmét megváltoztatta, ínég a karmester munkáját is megbírálta, 
mégpedig úgy. hogy Konti József is elismerte, hogy Beöthynek van igaza. 
Pedig Konti ritkán ismert el valamit, amit nem ő talált ki. 

Egy óra alatt Beöthy igazgató a Fecskékből elfogadható, ügyes ope-
rettet gyúrt. A szerző és a színészek csak ámuldoztak. Hát ez is lehet-
séges? Bokor rendező szorgalmasan jegyezte noteszébe, amit Beöthy pat-
togva, ellentmondást nem tűrő határozottsággal mondott. Aztán a színé-
szek is több kedvvel, lendülettel játszottak, ha érezték, hogy Beöthy 
szeme rajtuk pihen, 

így lett tűrhető siker a Fecskékből. Amikor az előadáson Fedák Sári 
száma: 

Lányok, lányok, hallgassatok szavamra, 
Lányok, lányok, a férf i sem ördög á m . . . 

felcsendült, olyan tapsvihar zúgott a nézőtérről a színpad felé, hogy a 
siker megpecsételődött. Az előadás után Ruszt József, a színház és a szí-
nészek barátja meghívta a társulatot bankettre. Konti karmester, aki az 
ital barátja volt, imádta a francia pezsgőt. Elhűlve látta, hogy magyar 
márkájú pezsgőt szolgálnak fel. Amikor az ünneplő társaság kérésére 
felállt és tósztot mondott, így fejezte be szavait: 

— Omikor idejöttem, oz utcán megszólított egy elegáns úr és kérdezte, 
hova megyekl Ozt feleltem, hogy bonkettre, Ruszt borátunk meghívta o 
társulatot, hogy megünnepeljük a Fecskék sikerét. Az előkelő úr óvott 
ottól, hogy eljöjjek ide. Oszt mondta: »Ne menjen uram, én se leszek 
o t t . . . « Mit gondolnak, ki volt oz illető! Maga Pommery . . . 

* 
Ha baj volt, Beöthy rábízta magát újságírói ötletességére, az mindig 

segített. Beöthy tudta, hogy amit jó előadással, kitűnő szereplőkkel, re-
mek darabokkal nem lehet elérni, az gyakran megvalósítható valami ízes 
pikantériával, olyasmivel, ami a közönség kívánesiságszomját oltja. Az ak-
kori Pesten közismert volt, hogy Kiiry Klára, és Fedák Sári, az operett 
két fényes csillaga, gyűlölik egymást. Hiszen még friss volt az emléke 
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Ä S k ü z d e l i e í S " a f u t b a H p á l y á n a k é k - f e h é r é s a zöld-fehér 
Mi lenne? — gondolta Beöthy — ha a két primadonnát összeeresztené? 

Jiz valóban csemege lenne. Olyan szenzáció, amit Beöthy újságíró orra 
tejesen szimatolt. Igaz, a feladat megoldhatatlannak látszott. Elképzelhe-
tetlen voit, hogy Küry Klárát rá lehessen beszólni arra, hogy Fedák Sári-

hetett. De Beöthy szerette a lehetetlen feladatokat. Addig gyúrta Kiiry 
ü lara t es magyarázott Zsazsának, amíg a két színésznő elhatározta, hogy 
szívesen játszik a másikkal együtt, csak legyen olyan operettszöveg, 
amelyben ket ragyogó női szerep van. Beöthy először Íratni akart ilyen 
operettet, de nem akadt librettista, aki hajlandó lett volna a nehéz diót 

, leltórni es a két ellenségnek egyformán tökéletes szerepet írni. 
Véletlenül került az igazgató kezébe Caillavet és Fiers »En, te, ő« 

cimu zenés vígjátéka, amelynek muzsikáját Claude Terrasse szerezte. Az 
operetthez Heltai Jenő írt bűbájos csengő-bongó verseket. Ebben a fran-
cia bohóságban nem két vezető női szerep volt, hanem három. Megmutatta 
Kiiri Klárának és Fedák Sárinak a darabot. Mind a két színésznő haj-
landó volt elvállalni azt a .szerepet, amelyet Beöthy ráosztott. Es akadt 
még egy harmadik nagy szerep, a szép Bánó Irén számára is, úgyhogy 
a Fedák-párt, Küry-párt mellett végre megalakulhatott a Bánó-párt is. 
Idő volt elég a darab betanításához. Beöthy elhozatta Párizsból a nagy-
szerű Le Bargy-t és társulatát. Ok vendégszerepeltek és közben a Főkon-
zul című darab is ment. Az »En, te, ő« valóban paráxlés kiállításban és 
szereposztásban került színre. *A három hölgyön kívül Németh Jóska, 
Papp Miska, Ferenczi, Gyöngyi és Körmendi kaptak vezetőszerepeket. A 
publikum előre elkapkodta a bemutató előadás jegyeit. Társasági esemény 

•volt a.halálos ellenségek, Küry Klára és Fedák Sári együttes fellépése. 
A darab is kitűnő volt. Szikrázóan mulatságos és kegyetlenül szatirikus. 
A legenda szerint Sire de Vergy, a keresztes vitéz, amikor hazatér a há-
borúból, megtudja, hogy hitvese megcsalta őt. Erre feleségének kedvesét 
megölte, szívét kivette, megsüttette és a házasságtörő asszonnyal meg-
etette. Ezt a legendát torzította el a humor derűjével Flers és Caillavet 
mester. A közönség tulajdonképpen nem is figyelt a nagyszerű darabra; 
a látcsövek és lomyonok Küry és Fedák arcát ostromolták. Mindenki de-
rült, amikor KüTy Klára forrón csókolta Zsazsát. Es nagy nevetés csen-
gett fel, amikor Fedák Sári állandóan előretessékelte Küry Klárit, e moz-
dulattal is jelezve, hogy az idősebbé az elsőség. 

Akkoriban már súlyos válsággal küzdött a Király Színház. Az előző 
darabok rendre megbuktak. Az »En, te, ő« rendbehozta a pénztári naplót 
és az egyenleget alaposan feljavította. Beöthyt ezúttal újságírói ösztöne 
mentette meg. 

De .a raisyogó »En, te, ő«-t sem lehetett a szezon végéig műsoron tar-
tani, gondoskodni kellett újdonságról. Mi legyen az? A benyújtott kéz-
iratok silányak voltak. Szidi néni, amikor látta, hogy fia mennyit töp-
reng azon, mi legyen a színház évadzáró bemutatója, a nyári darab, 
homlokára csapott. . „ 

— Te, L a c i . . . Pár éve elkezdtél egy darabot, amit soha nem fejeztei 
he. Előadhatnád! , „ „ , , . „ . , , 

— De hiszen nincsen készen. Még az első felvonást sem lejeztem be. 
— összeütöd egy hét alatt. En is játszom majd benne. Azt az öreg 

nénikét, azt a vénkisasszonyt, eljátszom. Még gázsit sem kell tizetned. 
Laci megfogadta az anyai tanácsot és befejezte darabjat. »felesleges 

férjek« lett a címe. Elég ötletes darab volt, de kissé soványnak tunt a 
meséje. A mamán kívül Balázsfalvi Elza, Budai Ottilia. Szentgyor^yi 
Györgyi, Németh Jóska, Tury Elemér. Vágó Bela es G.nhanyi Laszlo jat-
__ - Ék Már végleges kiirtása ezidőszerlnt a legkomolyabb, 
H A J S Z A L A K gyors, biztos eredménnyel. Angol módszerrel. 
S c h a d e k A n t a l n ó kozmetikai intézete, Budapes., IV., Václ-u. 9- I. (Corso moz. ház) 
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szottak benne. A szerző, stílszerűen a nyári premierhez, sötétkék kabátban 
es teher nadragban hajlongott a publikum előtt. Néhányszor játszották a 
darabot, de a homerő higanya veszedelmesen felszállott, a hőség tűrhetet-
lenne valt, a közönség elutazott nyaralni. így azután he kellett zárni a 
színhazat es megkezdődött a nyári szünet. A Király Színház első szezon-
ját belejezte, gyermekcipőit levetette. Ha volt is ráfizetés. ,az nein volt 
tetemes. Beöthy László csak egyetlenegy embernek maradt adós ebben az 
esztendőben. Fedák Sárinak tartozott néhány fellépti díjával. Zsazsa csak 
legyintett. 

— Velem ne törődjél, Lacikám! — amúgy Zsazsásan rácsapott az asz-
talra: — Itt a Fedák! Jövőre megkeresi neked az idei deficitet! 

Es Beöthy László egy év óta megint színigazgató volt. Jelentékeny, 
fontos ember, akinek érdemes keresni a kegyeit, akivel »jóban kell lenni«, 
aki dönt színdarabok, írók, muzsikusok és színészek sorsáról. Az egykori 
barátok, akik a Lipthay-pör után elhagyták és kikerülték, most ismét fel-
tünedeztek és körülhízelegték. De Beöthy nem tudott felejteni. Rettenete-
sen kegyetlen tudott lenni azokkal, akik őt megbántották. Mindenki tudta, 
hogy jószívű és aki hozzá fordul, annak ad. így jött el hozzá egy színész. 
Keservesen panaszkodott. Kérte a direktor urat, adjon neki! Beöthy 
tudta, hogy a színész idült alkoholista; italra kér kölcsönt. Adott volna, 
mert sohasem törődött azzal, hogy mire kell a pénz, aki kér, annak adni 
kell. Most azonban hideg mosollyal tagadta meg a kérést. 

— Oh nem, kedves barátom, nem adok magának egy krajcárt sem! 
Az erőszakos fiatalembert nem tántorította el a visszautasítás. 
— De miért nem, direktor úr? Iksz kollégának, aki nem is szűkölködik, 

tegnap a szemem láttára tetszett adni húsz koronát! 
Beöthy komolyan válaszolt: 
— Neiki adtam. Magának nein adok. Mert — maiga ine kérjen egy »el-

esett« embertől. . . 
A színész ámuldozott. 
— Elesett embertől! 
Beöthy elővette a. noteszét, fellapozott egy oldalt, aztán onnan olvasta: 
— Ön 1902 november 14-én este féltíz órakor azt mondta egy társaság-

ban: »Hagyjátok azt a szerencsétlen Beöthyt Elesett ember.« így tehát 
felszólítom, hogy ne molesztáljon tovább, mert nem óhajtok önnel egy 
levegőt szívni! Megértettük egymást? 

A színész elkotródott. 
Délutánonként ismét a New York-kávéházban feketézett, mint egykor. 

Csak azokban a hetekben nem járt le a kávéházba, amikor az épülő Király 
Színház ügyében szaladgált. A legszívesebben Ambrus Zoltánnal üldögélt. 
Mint szerény iskolásgyerek a nagytudású, tekintélyes tanárt, úgy tisztelte 
Beöthy László Ambrus Zoltánt. Rajongott ezért a sovány kis emberért, 
akiiben az igazi francia kultúrát, választékossáigot, ízlést és lelki palléro-
zottságot imádta. Órákig elhallgatta a mester fejtegetéseit, pedig egyébként 
Beöthyben kevési türelem volt ahhoz, hogy hallgatóság legyen. De Ambrus 
minden, szavát úgy szívta magába, mint a Szentírás iigéit. Ha Ambrus azt 
mondta egy színészről, hogy az tehetséges, akkor Beöthy az ítéletet szó 
szerint elfogadta. Pedig színészről soha nem vett át kész véleményt, még 
anyja szakértelmében sem bízott meg. Beöthy ott feketézett a New York 
úgynevezett ».hölgyszalon.iában«, megkapta a doboz Luxort és amikor tá-
vozott, átnyújtott Reisz Gyulának egy tízkoronás aranyat. Amikor a fő-
pincér először vissza akart adni, leintette: 

— Nem jár vissza semmi, Gyula, — legyintett. — Ez a magáé! Hóna-
pokig ittam feketét, kaptam az egyiptomi cigarettát, nem fizettem érte. 
Ezután minden fe'ketézés után kap t>gy tízkoronás aranyat. 

Így is történt. Reisz Gyula főpincér minden feketekávézás után tíz-
koronás aranyat kapott — éveken keresztül . . . 

(Falj/tatjuk) 

g T ~ 7 7 T i 7 Î T » t / t ' „ Laboratór ium! kiképzés (krémek stb. kész(tése) 
O Z T n e i l R a l R i r t e p z e s Továbbképzés. Külföldieknek előnyös kurzusok. 

EHÉR JOZTtN kozmetikában Ï Ï Z ^ r , " I a 
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ßiogyan rendelhetünk odahaza bridjs-oersenyt ? 
A nagyközönségben valami kis idegenke-

dés figyelhető meg a bridzsversenyekkel 
szemben. Általában az a hiedelem, hogy a 
bridzsversenyjátékhoz egészen különleges 
képességek kellenek és hogy az valamilyen 
tudományos unalmas dolog. Óriási tévedés! 
Aki jól játszik, a kommerszpartiban, — aki 
jó bridzsező, az a versenyasztalnál is meg 
fogja tudni állni, precízebben ülni a helyét. 
Ezenkívül a bridzsversenyzésnek még egy 
hallatlan nagy előnye, haszna van és pedig 
a tanító ereje. Egy -kétórás versenyzés ailatt 
többet tanul, többet fejlődik a játékos, 
mint egy kéthónapos pénzjáték alatt, ahol 
mindig a megszokott partnerekkel, megszo-
kott licitfordulatokkal találkozik. 

Sokan vannak, akik mindezt belátják és 
a versenyzéstől inkább csak azért tar t ják 
maglikat távol, mert azi nyilvános szereplés' 
sel jár. Megértjük ezeket az embereket és 
éppen segítségükre akarunk sietni, most, 
amikor tanácsokat akarunk adni, hogy 
hogyan rendezzünk bridzsversenyt. 

Viannak szerencseversenyek, ahol az nyer, 
akinek jobb lapjárása van. Ezekkel most 
nem foglalkozunk. A bridzsversenyrendsze-
rek alkalmat adnak arra, hogy a tudás ér-
vényesüljön, az nyerjen, aki jobban játszik. 

NÉGYES CSAPATVERSENY 
Négy játékos alkot egy brldzscsapatot. A 

verseny mindig mérkőzésekből áll, két csa-
pat között. Egy ilyen mérkőzés lebonyolí-
tása a következő: 

Két asztalt jelölünk ki, lehetőleg olyan 
távolságban egymástól, hogy a licitálás 
egyiktől a másikig át ne hallatszék. Mind-
két asztalon megjelöljük a világtájakat. 

Nevezzük a két csapatot »A«-nak és »Bé-
riek. Az l-es számú asztal Észak—Dél he-
lyein nz ,»A«-csapat egyik párja foglal he-
lyet. Az »A« csapat másik párja a II-es 
számú asztal Kelet—Nyugat vonalára ül. A 
»B« csapat két pár ja tehát az l-es asztali 
Kelet—Nyugat és a II-es asztal Észak—Dél 
helyeit foglalja el. 

A szükséges felszerelés négy szimpla cso-
mag kártyn és négy duplikát versenydoboz. 
Ezeket a dobozokat helyettesíthetik boríté-
kok. Egy-egy játszmához négy borítékra 
van szükség, amelyek egy nagyobb ötödikbe 
kerülnek. (Aki dobozokat nkar használni, 
annak szerkesztőségünk szívesen beszerzi a 
dobozokat, esetleg kölcsönzi.) 

Ha borítékot használunk, 16 kisebb és 4 
nagyobb borítékra van szükségünk. 

A helyzet: 
az 1. sz. játszmában Altalános mans 
a 2. sz. » K-NY bell, É-D mans 
a 3. sz. » É-D bell, K-NY mans 
a 5. sz. » Általános bell. 

Az ötödik nagyobb borítékra rá van írva a 
játszma száma és a bell-mans helyzet. Min-
den kisebb borítékon pedig egy-egy világ-
táj . A dobozok úgy vannak elkészítve, hogy 
mindezeket a feljegyzéseket tartalmazzák. 

A játék a következőképpen folyik: rende-
sen megkeverik, elemelik az egyik csomag 
kártyát és az előírt játékos (az első számo« 
nál Észak, a 2.-nál Kelet, a a.-nál Dél, E 
4.-nél Nyugat) osct. Licitálnak mint rende-
sen, azonban amikor a parti lejátszására ke-
rülne a sor, ez a lejátszás nem történik oly^ 
módon, hogy a lapokat az ütésekhez tényle 
hozzáadnák, lianem az egyes lapokat, ame 
lyeket a játékosok kijátszanak, kiveszik lap-
jaik közül és csupán felmutatják. Mlutáu 
egy ütéshez mind a négy játékos felmuta-
tott egy-egy kártyát, az ütés lezajlott és a 
kártyát mindenki lefelé fordítva maga elé 
teszi. Számon kell tartani, hogy melyik Pár 
csinálta az iitést. Ennek érdekében a játé-
kos a saját ütésébe tartozó lapot mindig 
balkéz felé teszi, az ellenfélét mindig jobb-
kéz felé. 

Miután a partit ilymódon lejátszották 
és az eredményt megállapították, az ered-
ményt egy szkórlapon feltüntetik. Ez a fel-
jegyzés pl. a következő: 

3. sz* Dél 4 pikk + 1 = 65«. 
Ezután minden játékos beteszi a saját 13 

lapját a duplikát doboz megfelelő rekeszé-' 
be, vagy a megfelelő világtájú borítékba. 
Egyldőben az ellső asztalnál lejátsszák az 
egyes és kettes számú, a második asztalnál 
a hármas és négyes számú játszmát. Ami-
kor ezzel készek, kicserélik a játszmákat. 
Most a játékosok a dobozból, illetve boríté-
kokból előveszik a megfelelő 13 kártyát és 
ennél az asztalnál is lelicitálják, lejátsszák 
a partit, de most már a kártyákat mint 
rendesen, összedobják. Megállapítják az 
eredményt és feljegyzik. A négy játszma 
után összehasonlítják a két asztalnál elért 
eredményeket. 

Ismertetjük az írásmódot. Minden játszma 
külön egységet alkot, tehát az előbbi játsz-
ma eredménye a- következőre semmilyen 
befolyással sincsen. Minden parti részírás 
nélküli állásban az előre megállapított bell-
mnns helyzetben játszódik. Az ú j írásmód 
irányadó azzal a megjegyzéssel, hogy a 
mnns-prémlum 303, robbert-prémium 500. 
Aki nem teljes manserőt mondott be és 
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bemondását teljesítette, részírásprémiumot 
kap (bienjoué-t), ez 50 Pont. Egyebekben 
minden prémium a táblázat szerint megy; 
figurák számítanak. 

A két csapat eredményeinek összehason-
lítása következőképpen történik: 

Elsősorban meg kell állapítani azokat a 
pontkülönbségeket, amelyek ugyanabban a 
játszmában adódtak. Pl. az »A« csapat az 
egyik leosztásban két szanzadút mondott be 
és teljesített, a »B« csapat viszont há-
rom szanzadút mondott, de egyet bukott. 
Az egyik asztalnál az »A« csapat ír 70-et, 
a két szianziadúért és 50 részírásprémiumot, 
együttvéve 120-at, a másik asztalnál ugyan-
csak az »A« csapat írt az ellenfél buká-
sáért 50 poént. Ilymódon az »A« csapat ebr 
ben a kiosztásban 170 pontot szerzett. Mind 
a négy játszmára vonatkozólag megállapít-
juk ezeket a különbségeket. Most követke-
zik a különbségeknek meccspontra való át-
számítása. Alább közöljük ennek a táblá-
zatát. 

Ha valamelyik csapat javára egy kiosz-
tásban a (különbség: 

10—30 pont, ez 1 meccspont nyereség 
40-60 „ „ 2 
70-100 „ „ 3 

110-180 „ „ 4 
190-290 „ „ 5 
300-390 „ „ 6 
•100—490 „ „ 7 
500—590 ,, „ 8 „ h 

f 600-740 „ „ 9 
750-1490 „ „ 10 

1500—1990 „ „ 11 „ „ 
2000-feifelé „ „• 12 
Ilymódon megállapítjuk, mindegyik csa-

patra nézve, hány meccspontot szerzett. A 
két összegből különbséget vonunk és ez a 
végeredmény, ez mondja meg, hogy az 
egyik csapat a másikat hány ponttal verte. 

Természetesen egy-egy mérkőzés nemcsak 
4 leosztásból áll, hanem aszerint, amint az 
idő megengedi, 16-ból, 24-ből vagy többel is. 
A tapasztalat szerint nem gyakorlott játé-
kosok részére 8 leosztás lejátszásához egy 
óra idő szükséges. Gyakorlott játékosoknál, 
8 leosztáshoz 40 perc is elegendő. 

Következő számainkban tovább ismertet-
ni fogjuk az ilyen kis bridzsversenyek ren-
dezési módját, a párosversenyeket ós az 
egyéni versenyeket is. Amennyiben valaki 
bármilyen idevonatkozó felvilágosítást 
óhajt, forduljon bizalommal lapunk b,ridzs-
rovatához. 

Áldozat 

Kelet Észak 
1 pikk — 
3 pikk -

örül a bridzsező lelke, ha szemeit saját 
ászain és királyain legeltetheti. (Azért 
hangsúlyozzuk a saját szót, mert hír szerint 
már az is előfordult a bridzs történelmé-
ben, hogy a játékos a szomszéd figuráit 
nézegette.) Igen ám, de nem az a játék lé-
nyege, hogy sok figuránk legyen, hanem 
az. hogy sokat üssünk. Néha éppen a saját 
fignr» akadályozza a játszma kedvező ala-
kulását, a • bölcs bridzsező felismeri ezeket 
a helyzeteket és szabadulni igyekszik ko-
loncától. 

• K 4 
S? K 10 6 
0 AD943 
• D84 

A licitáció: 
Dél Nyugat 

1 treff 1 káró 
2 szanzadú — 
3. szanzadú — 

Nyugat a káró hármassal indult. Észak 
ötösét Kelet a hatossal fedte, Dél a tízessel 
ütött és lehívta a pikk-ászt. 

Itt a nagy pillanat! El kell dobni a pikk-
királyt! Az áldozat célja az, hogy a Kelet-
nél remélt harmadlagos bubi életét menti 
meg a pikk-király azzal, hogy semmivé vál-
tozik. Ebben a pártiban nem mindegy, hogy 
melyik ellenjátékos szerzi meg a pikk-
ütést. Ha Kelet kerül ütésbie, felvevő a Ki-
hívja a kárót és Nyugat még négy ütést 
csinál, a játszma bukik. 

Ha Nyugat gépiesen kicsit ad a pikk-
ászba, a pikk-királlyal ütésbe kerül és a 
felvevő védett káró-királya miatt nem tud 
megmozdulni. 

BRIDZSFELADVANY 
• B 109873 
VB76 
0 AKB4 

• 42 
<798543 
09876 
• B4 

• KD5 
<ï>2 

O D 10 5 
• 1087652 

• A6 
A K D 10 

032 
• A K D 9 3 

Kö¥ az adu. Nyugat káré kilencessel indít. 
M l 12 (tizenkét) <ité«t csinál. 

MEGFEJTÉSEK 
az 1937. 14-os számból: 

Brldzsfaladvány. 1, Tneff dáma. 2. Treff bubi. 
8, Káró bubi, Kelet fe<li, ász. 4. Treff ás«,. 8. 
Treff király (Észak két plkketi dobott). 6, Kttr 
4-e.s, Nyugat a kör tize&sel megy be, rajta, kell 
hagyni az Utéat! Nyugat hiváskényszerbe került. 
Káróhlvás (wonnal tisztázza a helyzetet. 7. KBf 
dámát hlv Nyugat. Dél üti. 8. KÖT impasaz. I). 
Kör király. Most Kelet kerUlt kényszerddbáíUa 
pikk, káréban és az ö dobásához igazodik Dél 
dobásia. 

Bridiijutalmak ai állandó heti jutalmak közt. 
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• J o r i M 
^ Ô Z E Q K E S Z T I » f 

Grötzczr 36zrcF (Â 
mérnők 

K E R E S Z T R E J T V É N Y 
Bakii] dendő: vízszintes L, 63., 99. és függőleges 2., 46. 

16. 

is. 
19. 
20. 

22. 
23. 
2*. 
25. 
2B. 
27. 
28. 
3«. 
32. 
34. 

35. 
36. 

38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
41. 
47. 
48. 

49. 
50. 
51. 
54. 
55. 
50. 
57. 
58. 
59. 

VÍZSZINTES: 
Faludi Ferenc) «Forgandó n e -
rencse» o. kiilleménye kezdő-
dik így 
Amirs e menyasszony i s vő-
legény egyaránt áhítozik 
Gavott — eleje 
Teljes, egész 
Semlegesnemü angol személy-
névmás 
Szintén 
Felszentel 
Cserje 
Bdtorkészitésre használják 
Brand — közepe 
Ritka férfinév 
Személyesnévmás 
0 . O. S. 
Van — németül 
Ragaszkodik az Idő szellemé-
hez 
Angol prepozíció 
Amivel a szöget a falba (de 
nem a fejbe) verik 
O. A. L. 
Mintegy következményképpen 
Ügy jó, ha telt 
Atlan baj, átlan báj 
László Kató névbetül 
Jam 
. . . . Magglore 
Gőrőg betű 
Azonos betűk (ék. hiba) 
Egy, ma még ugyan ismert, 
de letűnt filmsztár 
P. Q. 
Tér — franciául 
Mode — vége 
Ugye? — szélei 
£n élek, te élsz 
Becézett flúnáv 
Német város 
Jós — mássalhangzói 
Családfő 
Híres kémnő volt. Filmen 
Greta Garbó alakította 
Melyek? 
Nyelvújításkor megjelent hires 
felelet Kazinczy számára 
Ke párja 
Hiszek — latinul 
Vaspálya 
Magyar város 
Becézett női név 
T. S. G. 
»Kemény vitéz« 
Bibliai elak 
Vissza: névelő 

77. Monda — ikerszava 
78. Természetté válik 
79 la comodla 
80. Egy német névelő ragozva 
81. Százban van 
82. Női név — magyarosan Írva 
83. Falu — németül 
84. Vagy — angolul 
80. 8zóharc 
87. Kémiai gyök 
88. H. A. (fon.) 
89. Alakít 
90. Jegyet vált 
91. Libahang 
92. Elsüllyedt breton város 
94. Olasz névelő 
95. Nincs már hala 
96. »Hidegvérű« nép 
97. Nők Viselték régebben 
98. Szintén 
99. Fogával kettészed 

100. Kémiai elem (Stannum) 
101. Az Idegek fájdalmas beteg-

sége 
103. Kettőzött kettösbetű 
104. Mozi — fele 
105. Kóstol 
106. Törvénytelenül eltulajdonít 
107. Óvja 
108. Azonos betűk 
109. Hadisten 
110. Nél párja 
112. Hint 
113. Francia prepozíció 
114. Agy 
115. Létezzl 
116. Jam 
117. Igaz 
118. Állami intézmény 

FÜGGŐLEGES: 
1. Egyik híres operából ismerjük 
2. Egy hajdani nagy slágerből 

Idézünk 
3. Amivel a legyözöttnek tarto-

zunk 
4. Vissza: keresztül 
5. Mult — vége 
6. Gyermekeit Zeus pusztította el 
7. Szállók neve nagyvárosokban 
8. Minden idők legnagyobb drá-

maírója 
9. Ebből elégítheti ki magát a 

hitelező, adós nemfizetése ese-
tén 

10. Mutatószó 
11. Rakpart — németül 
12. Napnyugtakor 
13. Etlenfil eres 

14. 
13. 
17. 
20. 
21. 
22. 
24. 
25. 
26. 
29. 
31. 
32. 
33. 
37. 
40. 
44. 

45. 
46. 
48. 
51. 
52. 
53. 
54. 
56. 
57. 
60. 
81. 
64. 
65. 

67. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
79. 
80. 
83. 
85. 
87. 

102. 
103. 
107. 
110. 
111. 

fi. A. 
N. G. 
Gróf Monte Ohrlstó vára 
Erek 
Győri sportegylet 
Kegyetlen római császár vc 

tlka 
Betű (fon.) 
Makacs, nyakas 
Ellenséges viszony 
K. P. I. 
Mén 
Nyelviskolai rendszer 
Kikiáltónál fontos 
Booézett László 
Hires francia irénö; nevezet 
levélíró 
Jobb már nem ls lehet ( 
Alaptétele a racionalizmus 
Takar, fed 
Fürdő - németül 
Régi súlymérték 
Idegen területmérték 
D. I. 
Tetterős 
Abc része 
Spiritiszta fogalom 
Ipari növény. 
Földmüvesszerszám 
Jé kereskedőre jellemző a ti 
jesltés ilyennemű lebonyolí-
tása 
Kormányforma, amely a ko 
mányzottak ellenőrzése ttélk 
gyakorolja a hatalmat 
N. M. O. 
Szár — része 
Magyar író 
E napon 
Pl. lakat 
F. E. T. 
Amerikában éltek 
Vak 
Nagy dlnom-dénom 
Z K 
Kígyó igéje 
A világirodalom egy nagy 
alakja 
Oldal felső jobb sarkában U 
ható 
Vagyis 
Felkiáltás 
Csaknem ugyanolyan 
Olasz rendőrségi és bfrésági 
szolga 
Mutatészé 
Piros — németül 
Takar 
Igekötö 
Liter — rövidítve 

DARVAS MIKLÓS 
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Utazás a föld körül (V.) 
( » . . . m e r r e v a n h a z á j a ? « ) 

Megfejtésül a népekkel meghatározott országokat kell beküldeni. (Pl.: Indiánnal 
definiáltuk az »Amerikai Egyesült Állam ok«-at.) 

1 2 3 4 5 6 7 ő •apamnaïaïai 
i s H T U T m Qi 8 

25 M 26 

VÍZSZINTES: 19. Európai nemzet 
20. HUI 
21. Családfők 
22. Szilaj 
23. Nyaklánc 
24. Épület maradványa 
26. Kávéban van 
27. Fogaival flrlö 
28. Hangjegyek 
29. 

17. Kínából származó, febérvlrágú 
növény 

18. Ritka nól név 
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...gcsâlo állat 
61. Fűszer 
M. A Bűvös vadász 

zeneszerzője 
65. Sporteszköz 
68. Jármfi 
71. Svéd v i r a s 
72. Szellem 
73. Borfajta 
7*. 

10. Alg rial származású lrancia 
katonák 

11. Pályaudvaron látható rövidítés 
12. Folyadék 
13. Szerkezet réaza 
14. Természeti szépség a USA és 

Kanada határán — ék. hiba 
15. Beszédhiba 
19. A Vígszínház vezérigazgatója 
20. Lisztből készítik 
21. Tud 
22. R. S. T. 
25. Az eis« hunná lha té gőzhajó 

megépítője 
26. Tangerben él 
27. »Flxa Idaa« 
29. t v s z a k mássalhangzói 

30. Dobálás réaza. 
31. Természet — latinul 
32. Kézimunkázik 
33. FMéja 
34. Vissza: Ilyen cső is Tan 
35. Eulenspiegel keresztneve 
36. Európai főváros — mással-

hangzói 
37. Abesszin herceg 

75. Lajhár 
76. Portugál és spanyol királyi 

herceg 

FÜGGŐLEGES: 
1. 

39. Valamit rosszul mondok 
41. Figyel 
42. A bór nátrium vegyül« te 
43. Eddig tart a halálos szerelem 
44. Éva tette tönkre az életét 
45. Írországban kedvelt pálinka-

fa j ta 
46. Tavaly ünnepelték halálának 

ötvenedik évfordulóját 
47. Vissza: névelő 
48. Gáz — németül 
49. Időmérő 
51. Kipling hires regényhőse 
52. Tagadószó 
54. Közteher 
55. Visszhang 
56. Indulatszó 
57. Seb — mássalhangzói 

52. Gyere 
52/A.i Ezotfkua nép 
53. Kétkarekfi emberhúzta japán 

kocsi 
54. Leánynév 
55. A Don Carlos S gyík szereplője 
59. Mutatószó 

62! Világtalan 
63. Olasz névelő 
64. Elrablás réaza 
65. 

66. Férfinév — mássalhangzói 
67. Kaszárnyában van 
66. L. Z. 
69. Vissza: fűtőanyag 
70. Boszniában van 

3. A szív izomzatának olhája-
sodása Idézi elő 

4. Mirha résza 
5. Argon jele 
6. Érzéstelenítő 
7. Húi 
8. A. S. » . », 

35. D. E. M. 
36. Csermely 
37. Kérdöszó 
39. Pest megyei község 
40. Mondai király Brabantban. A 

sör állítólagos feltalálója 
41. Fillaztaus Isten 
42. Angol szeszesital 
43. Igen — olaszai 
45. Mélyedés es 
46. 601 — római számmal 
49. A. T. 2 . 
50. Igekötő 
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MINDEN KÜLÖN ÉRTESÍTÉS HELYETT . . . 
Avagy: Amíg egy szerelmes eljut odáig. . . Megfejtésül a vízszintes 1., 61., 106. és 

a függőleges 1., 13. 28., 81., küldendő be. 

VÍZSZINTES: 
1. PAP SZENTESÍTI Aí FRI-

GYET 
16. Méhek gyárt ják 
17. KÖZKEDVELT MÜVELET 

SZERELMESEKNÉL, 
18. Ritka férfinév 
19. Könnyű lábbeli 
20. Vissza: Mester lesz. belőle 
21. Anziksz eleje 
26. EGYESEKNÉL EZ A LEG-

NAGYOBB PROBLÉMA 
27. Ezsau kedvenc eledele volt 
29. . . . somi derby: hire» lóver-

seny Angliában 
30. Alatta fészkel a fecske 
31. IkteleniU ázik 
32 Kecsejebb a cvikkernel 
33. N. 
36. Nagv helyiség 
37. Yolland Artúr monogramja 
38. SZERELMI VALLOMASRA 

KIVÁLÓAN ALKALMAS IDÖ 
30. Fa — latinul (ék. felesi.) 
41. DÖNTtt FORDULAT A 

SZERELEMBEN 
42. Fájó valami 
43. Öltél — ellentéte 
45. Sportág — vizén és lovon űzik. 

Vizén Magyarország a leg-
jobb a világon 

46. Beáigimnázium rövidítése 
47. Engem, téged . . . 
48. Vagy igén (Vi-

gyázatl) 
51. Fleta kiáltása 
52. Malacok mamái 
55. Névleges császárság francia 

Indókínában; 6 millió lakos. 
Fővárosa Hué 

56. Kötőszó 
57. IV. László király előneve 
58. Térülőt, hatáskör — görög ere-

detű szóval (eredeti értelme: 
gömb.) 

59. Az 55-ös közepe 
60. Maglepett felkiál tás 
61. A VÍZSZINTES 1-EN MŰKÖ-

DIK KÖZRE 
62. Góth Sándor monogramja 
83. Mértani fogalom — a kör egy 

részének elnevezése 
04, Igen — igen régi 
66. Tüzet érlel, fokoz 
67. Amen magánhangzói 
68. M. Y. T. 
70. A lélek tükre a közmondás 

szerint 
71. Éktelen zár 
72. Norvégia fővárosa (1925. óta 

hívják itrvl. A Skagerrak-szo-
ros mellett fekszik; egyeteme, 
300.000 lakosa van. 

73. Északi főváros 
75. Szántóvető gépek 
76. Z. J . D. 
77. TRI] BADDRI HAJLAMŰ 

URAK ADJAK AZ IMÁDOTT 
HÖLGYNEK 

78. Híres veszprémi püspök, egy-
házi iró. eeyatemi tanár volt, 
több leánynevelöintézetet ala-
pított (élt 1806—75) 

80. loa aláírása levélen 

82. Ó, a gonosz! Heg tudta ten-
ni! . . . 

83. Újítás eleja 
84. Tiszteletpáldány rövidítése 
87. T-betü a Morse abc-ben 
88. Hosszú ideig ünnepelt prima-

donnája volt a budapesti ope-
rettszinpadoknak 

89. A levegőben és ásványvizek-
ben kis mennyiségben előfor-
duló nemes gáz; nem vegyül 
más elemmel 

90. Döfsz 
92. Tétlen toga 
93. PARKBAN, ELDUGOTT 

UTCÁKBAN, VAGY EGYEB 
ROMANTIKUS HELYEN BO-
NYOLÓDIK LE 

94. Nem ér rá 
98. E. H. A. 
97. Az ábécé utolsó betűje 
98. Indulaiszóoska 
9». N. A. O. 

1(0. Agava mássalhangzói 
101 ander (dísznövény) 
104. Kerekszám 
105. Fényes-Harmath operettje; a 

Fővárosi Operettszínházban 
játszották 

106. AMINEK KIMINDASÁT MA 
MAR NEM LESIK OLY 
EPEDVE A FÉRFIAK . . . 

107. Bűnhődés a következménye 
108. Ragyogó, előkelő — közkeletű 

idegen szó 
109. Gyakran elered a boxolónak 
110. Elmélet 
111. Ugy vágyoml . . . (Levélária.) 
112. Körülbelül fele 

FÜGGŐLEGES : 
1. NEM RITKA ESET A SZERE-

LEMBEN 
2. G. E. Z. 
3. Párizsi zeneszerző, több ope-

rettjét Pesten is játszották 
(Keresxtneves Maurice) 

4. Athén része 
5. A SZÜLŐ BELEEGYEZÉSE, 

SUGÁRZÓ ARO KISERETft-
BEN 

6. Sziám közepe 
7. I. R. L. 
8. E. A. 
9. Egyforma betűk 

10. Pirosbatűs nap 
11. Látni — franciául 
12. Vlgyázás a dolga 
13. A VÍZSZINTES 1. ALKAL-

MÁVAL JÁTSSZAK GYAK-
RAN AZ ORGONÁN 

14. Pl. szerelem 
15. Zétaí mássalhangzói 
16. Boksz-exv lágbajnok; egy fíln. 

erejéig Hollywood számára ls 
érdekes volt 

18. Szegények laknak itt (névelő-
vel) 

20. Egye — pár ja 
21. Női ruházat — kiegészítő 
22. Fecsegő madár 
23. Seherezáde meséivel tol el. 
24. Cleopatra — becézve 
25. ö — német hímnemben 
28. ETTŐL MAR CSAK EGY 

L É P Ê 8 A HÁZASSÁGIG 

30. 
32. 
33. 
34. 
35. 
40. 
41. 
43. 
44. 

45. 

48. 

40. 

50. 
52. 
53. 
54. 
55. 
57. 
58. 
59. 
63. 
65. 

70. 

72. 

74. 
76. 
79, 
81. 
82. 

85. 
88. 
87. 
88. 
91. 
92, 
94. 

95. 

97. 
08. 

100. 
102. 
103. 

104. 
105. 
107. 

Ideges női név 
R. B. B. 
Az olaj tudományos rövidítése 
A. O. P . 
Szélhárfa (ék. felesi.) 
Tik- . . . 
Fa része 
Személyesnévmás 
GYAKORI KERDËS MIND-
KÉT FEL RÉSZÉHÖL 
Nugateurópai folyó, a Rajna 
baloldali mellékfolyója; min-
den tavasszal nagy áradásai 
vannak 
TORTÁS ES KREMES IN-
TÉZMÉNY SZERELMESEK 
SZÁMÁRA 
Szegedi (Szomory De-
zső színműve) 
I f júsági regényíró 
Rész az ábécéből 
Látószerv 
Pénzügyi miivelet 
Csúnya 
FetiUnóny 
Betű 
Előkelőség része 
Kisfaludy Károly drámája 
Sziget az Atlanti-óceánban, 
Észak-Afrikától nyugatra. 
200.000 lakossal. Egyébként 
az Amazon legnagyobb mel-
lékfolyójának is ez a neve 
A Nemzeti Színház örökös 
büszkesége marad (t) 
A román pénz többese 
EZZEL A VIRÁGGAL LE-
HET IMPONÁLNI A HÖLGY-
NEK . . . 
Gyarmat — közkeletű idegen 
szó 
Marán magánhangzói 
Leuer Hubert monogramja 
Tengerszoros az Adrián 
Két szemből álló lánc 
Az ókorban az asszonyi hű-
ség mintaképe volt: fér je , 
Odysseus, húsz évig bolyon-
gott s ő ezalatt valamennyi 
kérőjét kikosarazta, Odysseus 
hazatértekor pedig bosszút állt 
ra j tuk 
Ir ta: Shakespeare 
Kettőzött kettösbetü 
Mind Rómába vezet 
Mássalhangzó 
Belül — németül 
Tamás angol becézése 
P a r (Ezt í r ják a légi 
posta leveleire) 
Francia filmszínész, kereszt-
neve: Charles. (A »Félelem« 
c. filmben a fé r j volt) 
Gyümölos — németül 
Antal becézése 
Tessék megszámolni, aztán 
beírni: DDDDD 
Híres ez a bikavér 
A fizetség 
Német névelő 
Ma . . . Schneider (filmszí-
nésznő) 
Római kettes 
-nek pár ja 
AZ ANYÓS ÖRÖME 
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KOZMETIKA 

ir Cr Al 

Az öt négyzetet ragassza rá a női 
fe j különböző részeire úgy, hogy Pal-
las Athéné fejét kapjuk meg. 

NÉVJEGY 

<§záp 15. ron 

Mi ennek az úrnak a foglalkozása? 
(Az összes betűk helyes átcsoporto-

sításával kapjuk.) 
SAKK 

Matt 3 lépésben. 

1*2 

TÖRTÉNELMI SZAMREJTVÊNY 
HA A HINDU LÁZADÁS ÉVSZÁMÁ-

BÓL KIVONJUK A VIRGINIA TÁRSA-
SAG MEGALAPÍTÁSÁNAK ÉVSZÁMÁT. 
A GÓTOK NAGY GYŐZELMÉNEK ÉS 
DECIUS CSÁSZÁR ELESTÉNEK ÉVSZÁ-
MÁT KAPJUK MEG. 

HÉT HETES 
Jt megadott hét hetes számból 

kell az egész osztást rekonstruálni 
. . 7 t . . . . 7 . = . . 7 . . 

7 . 

• • • 
• • • 

• • • • 
. 7 . . 

• • • • • 
• • • • • 

SZÓ SZÓ KÖVET 
Azoknak a szavaknak kezdőbetűi, 

melyek mindkét oldallal egybeolvasva 
összetett szavakat képeznek, egy drá-
mai színész nevét adják. 
SZEM KIHALLGATAS 
KAR HIR 
RÉM IRÓ 
MACSKA KAR 
ÜVEG ÜVEG 
GYEREK ÜZLET 
JÉG KÖPENY 
KERESZT JEGY 
VAM SZEM 

EGY VONASSAL 

A ceruza felemelése nélkül egy vo-
nással rajzolja le ezt az ábrát úgy, 
hogy kétszer ne menjen ugyanazon a 
részen át. 



Tanár űr Kérem! A l l a n d ö H E T I J I T A L M / I H 
(Bársony János) 

1. Melyik szigetcsoporthoz tartozik 
Nine? 

2. Mikor alakult meg az Idegenlégiói 
3. Melyek a La Plata-államokf 
4. Jtlol született Berzsenyi? 
5. üány pápa és hány ellenpápa éli 

napjainkig? 
6. Honnan származik a dóm szó? 
7. Mi Holtand-Guayana fővárosa1 
8. Melyik magyar király felesége 

volt Antiochiai Anna? 
9. Ki volt az első északamerikai an-

gol gyarmat — Virginia — megalapí-
tója? 

10. Ki volt a navarinói harcokban az 
egyesült angol—francia—orosz hajó-
raj parancsnoka? 

11. Ki kapott az elektrokardiográf 
feltalálásáért Nobel-díjat? 

12. Melyik magyar király szerezte 
meg a Bulgária királya címet? 

13. Mi a neve Siegfried kardjának a 
Nieb elun g-énekben? 

14. Ki alapította meg a Calatrava-
rendet? 

15. Ki volt Beatrix apja? 
16. Melyik fáraó alatt vonultak ki a 

zsidók Egyiptomból? 
17. Ki átkozta ki II. Frigyes csá-

szárt 1245-ben a lyoni zsinaton? 
18. Ki fedezte fel a Viktória-víz-

esést? 
19. Ki volt Nero anyja? 
20. Ki adta ki a Magna Chartát? 
21. Kik voltak Szapolyai János szü-

lei? 
22. A Hawaii-szigetek melyikén fek-

szik Honolulu? 

MEGfEIT tSEh 
az 1837. 

Keresz t re j tvény (140 —141) 
S Z Ü N T E L E N S Z E R E L E H 
0 RÉ B T Í Z E Z E R LA 
HÓEMBER ÉREM ö 0 
A R S E N E LUP IN OL I 
V AT MÉ LNT S TO 
I N F O R M Á C I Ó U T A Z A S 
S ÉRA D S ALAKULÓ 
S S S S HEG SK N I IN 
Z I Z Z E N Y ZABOS AT 
ALEANYVASAR D É 0 
N K ß I R A M S Z A R V A S 
E L N A P O L T OZE 0 ZK 
H IV I IE S E N K I F I A 
TUM I S Z LEE E ö A J R 
É L C L A P E LEARAT JA 
R S A l É P ÖNKÉNT B 
ö LG EL AKNA I T É 
A AÉ T E R V E I D E T ÖL 
L E K L É T MAL É AD Y 
K ÓÉ ÖH T ö M OL 
A JN L O P Á S I D E N É Z 
LEA ÉKZ SÉTA Q A 
OLMOSESÖ GA URUNK 
M AS ZA A RADA I A 

OR ADNAK TAV J U T 
AP C A V A T I N A ABOVO 
K E N E S E 0 ARARAT L 
I R E N E A L A G I ODERA 

ANT H A L YN LE S 

IS. számból: 
Be ta re j tvények : 1. Aka-

ratos. 2. >Semmiseinl. 3j 
A k is alat tomos. 4. Szé-
na között. S. Hir telen. 
S. A bó közepén. 7. For-
dított a r ányban . 8. A ka-
raván a Szaha rában . Ö. 
Esetenkin*. 10. Tömeg-, 
halál . U . Kábula t . ,12. 
Seregszemle. 13. Vilá-
gosság a sötét éjben. 

Kiskereszt re j tvény. 
AMEGÉRTŰM INDE 
T E L E P U L T RE IN 
OLE I S VONTAT 
J E G E T K I R A Z M 
AGENS ALDD FE 
S E T E AVAR HEG 
TD RK EGER J B 
E J T IK R TOTO 
L A L Ö R É S LÉO 
E M E L E T E S R E SS 
J É ESÖ ZOGU A 
É R T T F F A H É J 
NVÉGÉNAZALMAT 

(Postán küldjük el) 
DREHER MAUL luxuskeverék, díszdoboz: 
DEBRECZENY LAJOSNÉ, Bp., Eazék-u. 2. I I . 2. 
TURNLIGHT PALABA komplett zseb. 

lámpa (Pála és tsa, Váel-út 66): 
OSVÁTH LÁSZLÓ, Hart». 
1 pár OFB aranyvirág harisnya: 
ROBERT LAJOSNÉ. Bp., Hajó-u. 12. I I . 6. 
Egy nagy doboz világhírű NIVEA créme: 
ROZSA BlSLANÉ, Pestszenterzsébet, Zápolya-u. 4. 
Egy nagy doboz VALÉRY púder: 
TÓTH ISTVANNÉ, KunszentmlkMs 
dr. Noseda OSMO púder: 
VIG VILMOSNÉ, Bp., Lipói-körút 19. 

GE-VI la azsúros selyemharisnya: 
PINTER MARGIT, Bp., Gyorskoosi-u. 2«. f. 

10 GLADIATOR Super Pine penge: 
KNAU8E F E R E N C , Bp., Homok-u. 8. I . 2. 

VELLESZ Illatszertár (Vilmos császár-út 
47.) Marvel Chlpre, Tutt-púder: 

B E N E D E K 8ANDORNÉ, Pánd . 

BOON'S kakaókUlönlegesség, V. kg: 
CZINNER SIMON, Bp., Fe lka-u . 11. 
2 DIANA sósborszeszszappan ég fogkrém: 
BEZDEK KÂLMANNÉ, Galgagyörk . 

2 nagy doboz SULFAMYL kénpúder: 
T)R. L Ë D E R E R J Ó Z S E F N É , Mezőkeresztes. 

dr. Noseda COLOSSAL szappan: 
MOLNÁR GYULA, Miskolc, Kossutb-u. 12. 

RADIUS filmszínházba 2—2 mozijegy: 
"VVETSZ H E L E N , Bp., Elemér-U. 37. II. 6. 
TÓTH BELANÍC, Bp., Baross-u. 19. V. 1. 

PIATNIK: MATYÓ BRIDZSKARTYA: 
ZOLTÁN IRÉN, Bp., Csáky-u. 7. 

DARVAS BRIDZSKÖNYV: 
BURGER ISTVÁN, Dunakeszi , Petöfi-u. 23. 

KÖNYVEKET NYERTEK: 
HERTZKA LENKE, Csehszlovákia. 
8ÓFALVI MARTA Románia . 
KÁRPÁT F E R E N C , Románia . 
BOLVARY IMRE, Jugoszlávia . 
MOSKOVITZ F E R E N C . Románia . 

% REJTVÉNYÜZENET: 
Az állandó heti ju t a lmakra pályázók beküldési 

ha tár ide je a Színházi i l letnek az Illető helyre 
érkezésétől számított 10 nap. 

A postán •beküldött levelekre vagy levelezőlapokra 
rá i randó: »FEJTORNA«. — Megfej tések a Színházi 
Élet Bolt (Erzsébet-kőrút 7.) levélszekrényébe is 
bedobhatók. Már egy heJyes megfe j tésse l is lehet 
pályázni, de több megfej tésse l niigyobb az esély. 
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EGY KIS FEJTÖRÉS. 
Beküldendő: vízszintes 1, 32, 51. ' 

VÍZSZINTES: 
1. Giordano opera 

15. A német lovagrend nagymes-
tere 

17. K i t német személynévmás 
18. Személyes névmás 
19. Megsemmisít 
20. Ti t re — része 
25. Magyar mondai a lak 
26. Hires bar lang Franolaországban 
27. Egy v i lág tá j angol neve 
28. Al la thang 
29. Az angol földmérték egysége 
30. Bizonyos vonalú 
32. Angol regényírónő (1828—1897) 
34. Angol költö (177»—1852) 
35. Éppen — népiesen 
36. A m i j vá ladéka 
37. . . . ordano 
39. Betli (fon.) 
41. T . B. 
42. Kritizál 
45. Hölgy — »fokozott« r angban 
46. Vissza: ital 
48. Kémia i folyamat 
50. Angol személyesnévmás 
51. ö s i athéni törvényszék 
52. Szent; görög egyházatya 
53. Sakk-mttszé 
54. Állat 
55. Mértani műszer 

FÜGGŐLEGES: 
1. Kémiai folyamat 
2. Semleges 
3. Folyó Spanyolhonban 
4. Fle t tner ta lá lmánya — otlanul 
5. Betű (fon.) 
8. Törvény — angolai 
7. . . . na (Kina) 
8. Illón him 
9. Azonos betűk 

10. Egy idegen folyó — 
Idegen neve 

11. F á j d a l m a s fe lk iá l tás 
12. Szó-tan 
13. Műsor, já tékrend — franciául 
14. NSvénysejt 
16. E g y állat — német neve 
18. Bosszú — németül 
19. Állat 
21. Tömb 
22. Verne-hős 
23. Innen — része 
24. Mntatószó 
29. Síp-rész 
30. Személynévmás 
31. Sietés — német összetételekben 

33. E g y írószerszám — idegen neve 
34. Rendszabályoz 
35. Megfog 
36. Vallásos 
38. Megsemmisít 
40. »Ariane« írója 
41. T a k a r 
42. Igekötő 
43. Időegység 
44. Vissza: halott — németül 
45. R a g 
46. O. E . K. 
47. Csapadék 
49. Nagyobbodik 
50. Betű (fon.) 

D A R V A S M IKLÓS 

SZÍNHÁZI E L E T színházi, f i lm, Irodalmi és művészeti szaklap, megje lenik minden héten. Kiadótulajdo-
nos: Színházi Elet r. t. Szerkesztőség és k iadóhiva ta l : Budapest , Erzsébet-kőrút 7. Tel . : »1—«19—50 Szín-

házi Élet Bolt, Erzsébet-kőrút 7. T . : *1~ 419—60. Pos ta takarékpénztár i c sekkszámla : 41.856. 
Falsifia szerkesztő és kiadói 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 a r r a bennllnket 

külön fe lkérnek vagy visszportót kü ldenek . Nem vál la lunk értük semmifé le felelősséget. 
H I R D E T É S E K mill imétersora a sz índarabban 80 f., más elhelyezésben 1 P , pára t lan oldalon 1.20 P (Auslands-

tarif P 1-20 pro mm-Zelle) . 
FÖBIZOMÁNYOSOK: Administrat ion und Redaktion f ü r Oesterreich: Paul Pereszlényi (Verantwort l icher 
R e d a k t e u r ) , W i e n , I I . Sterneokptotz 11. Te lephon: R . 46—680. — R o m á n i a : Jou rna l I m p o r t O r a d e a - N a g y -
várad, Str. Re«ele Carol II . No. 2«. Telefon 15». — Csehszlovákia: Novltas, Poz«ony-Bratistova. — 
Jugoszlávia : Avala , Beográd . — Milano: Franco di Conno. — Newyork : Mr. Ernes t Fóthy Fischer 

1. Wes.1) 47-th Street (Room 1101). N e w y o r k - C i t y . 
(MINDEN K I F I Z E T É S É S E L Ő F I Z E T É S BIZOMÁNYOSAINKHOZ KÜLDENDŐI) 

E S T E S SZAM ARA: Magyarország i 60 fi l lér . — Ansztr la: 0.90 schil l ing. — Jugosz láv ia i 10 dinár. 
— Csehszlovákia: ő £K. — Románia : 20 leu. — Olaszország: 4 l ira. — Angl ia i 1 shil l ing. — Német-

ország: 70 p fenn ig . — A m e r i k a ! 25 cent. 
% ÉVI E L Ő F I Z E T É S : Magyarországi 6.60 pengő (félév: 12.50 pengő) . — Ausztr ia : 7.5 schi l l ing. — 
Jugoszlávia i 120 dinár . — Csehszlovákiai So JK. — R o m á n i a : 260 leu. —Olaszországi 46 l i r a .— AogU«: 

10 «billing. — Németországi 8.— a r a n y m á r k a — Amer ika i 2.60 dollár. 

ATHENAEUM NTOMDA RT., BUDAPEST. Felelős nyomdavezető: KÁRPÁTI ANTAL 



Foto : Paramount 

hónapi használatra ele- *«* 
lő IsOCpOU ára P 3 . 6 0 
|csomagolás háromszor-
í tartalommal P 8 . — DR. WANDER GYÁRTMÁNY 

1/KiudciA 

a tizép 



R O M Á N I Á B A N I S KAPHATCT 

^SrST* 

A t h e n a e u m B u d a p e s t 
szain 


