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/f(uiclen asszony kérdi. 
e ^ s z ^ ő t m ^ M . . . 

Nem árulja-e el koromat az arcom? A fiatalság 
jellegzetessége a tiszta, sima arcbőr, ezért oly 
különösen fontos az ápolása. Hölgyek, kik 
gyakran fiatalabbaknak látszanak, E l i d a 
1 (I e a I k r é ni e t használnak. Ezen krém 
Hamamelis tartalma egész különleges hatást 
gyakorol: a ráncokat eltünteti, szépít és íiatalít. 

E U D A ^ C R E M E 



Megnyílt a kontinens legszebb és leg-
nagyobb hegyi thermális strandfürdője 

Hatalmas reflektorok világítják meg 
alulról a trenesénteplici (hegyi thermális 
strandfürdő óriási úszómedencéjének vi-
zét. Leírhatatlanul szép látvány, amint 
a szikrázó, tündöklő fénylő thermális 
víz olvadt smaragdjában a fürdőzők 
lubickolnak. 

A medencét északról meredek szikla 
védi hideg szelek ellen. Káprázatos dísz-
letként hat, amikor a síziklát koszorúzó 
fenyvesek lombjai este fantasztikus ref-
lektorfényben (felragyognak. 

iGyerekstrand nagy játszótérrel, fran-
cia étterem, kávéház és bár; merész 
ívelésű texraszok gyönyörű kilátással a 
környező hegy panorámára ési a völgy-
ben fekvő fürdőhelyre, — íjlövészet, 
Wiolley-bal és Basket-bal egészítik ki azt 
a sok szépet, mellyel a természet hal-
mozta el ezt az isteni helyet. 

efes 
«çreoc 
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CL tlJaiawri 
Minden felvllágosttá**al szívesen szolgál a S z l n f k á z i 
É l e t Balatoni Irodája. Budapest, Erzsébet'körút 7. 

D é p e n d a n c e Vi l l a A n n i e 
Tulajdonos: Dombay Ernő 

Batthyány-utca 20. Telefonszám : 43. 
Siófok legelőkelőbb és legrégibb penziói. 

-utca 11/b 

G r a n d P e n z i ó D o m b a y I Strand Hotel Penzió és Dépendance 
a stranddal szemben. Tulajdonos Dombar Zoltán. 
Telefon: 84. Budapesti üzem: Dombay Penzió, V., 
Zoltán-utca 16.szám. Telefon: 1-193-72 és 1-193-7/ 
Vendégeink étkeztetése a Strand Hotel Penzióban 

. A legnagyobb kényelemmel berendezve 

Siófok idegenforgalmi spec ia l i tása a 

Paprika csárda 
H o r t o b á g y i h a n g u l a t 

Balaton szálloda Karpelesz 
50 szoba, folyóvíz, fürdőszobák, magyar-francia konyha 

Dr. Halász Penzió ?atethiyf Ï 
Újjáépített teljes komfortú emeletes villában. Töké-
letes családi otthon kiséret nélküli ifjúságnak külön épü-
letben. Budapesti iroda: II., Nvúl-utca9. Tel. 1-508-76-

FLORIDA PENZIÓ 
á t h e l y e z v e Sport te lep 5 s í . alá. 
A Fürdőte lep központ jában. Tel . 106. _ 

M O D E R N L U X U S P E N Z I Ó 
Elsőrangú el látás. E l ő n y ö s á r a k . 

Riviéra Penzió 
Családoknak és gyermekeknek legideálisabb nyaraló-
hely. A Fürdőlelep központiában. E g y percnyire a 
strandtól. Gyermekeket kisérő nélkül is vállal. Buda-
pesti érdeklődés a Színházi Elet Utazási Osztályánál. 

FOGAS PARK SZALLO 
S I Ó F O K 
Központi fekvésű, újonnan átalakitva, 
folyóvizes fürdőszobák, magyar-francia 
diétás konyha. Telefon 54. Új vezetés. 

DP. V i t é z M i k l ó s n é 
p e n z i ó j a ?a r . y ÎT0

u t^ V; 
Kerfen prospektust t 

P R Ä N K F I P e n z i ó és orth. 
• * * * * ^ kóser é t terem. 

Siófok Andiáisy-u. 4. Tel. 105. a tabi orth. 
rabbiság felügyelete alatt. 36 folyóvizes szo-
ba_ fürdőszobák, nagy kert, kitűnő konyha. 

7 napos weekend nyaralás a 

Batthyányi penzióban 
vonatköltséggel együtt mindent beleértve 
44.50 pengő. 
Előjegyzés : Batthyányi p e n z l é 

Budapest, Lipót-körűt 5. szám. Telefon: 11-18-87. 

Ha gyermekét jól akarja nyaraltatni, keresse 
fej az ismert és közkedvelt RIVIERA GYER-
MEKÜDÜLŐT SIÓFOKON, mely a fürdőtelep 
legszebb helyén, közvetlen a nagy strand mai-
lett fekszik. Állandó orvosi felügyelet, német, 
francia, angol társalgás, különféle szórakozások. 
Kérjen prospektust: Riviera Gyermeküdülő, 

Siófok, Bélavári-u 2. Tel.: 77. 

teilt Ç - p e n z i ó 
W e g y l é p é s a s t r a n d t ó l ! H 

IA legmodernebb igényeknek megfelelően átalakítva: 
Folyóvizes szobák. Tóttössyné, telefon: Siófok 70. 

Uri Penzió ß a l l h u d n u - n l c o 8 
Újonnan átalakítva. Hideg m e l e g fo l yó víz minden 
szobában. Fürdőszoba. Elsőrangú konyha, gyönyörű 

árnyas kert, szép szobák, polgári árak. 

ASTORIA PENZIÓ 
a volt Rákóczi Penzió vezetésében, Batthyány-
utca 18. T e l j e s k o m f o r t . Elsőrangú konyha. 
É r d e k l ő d é s budapesti t e le fonon: 1-192-52. 

Családoknak árkedvezmény. 

LL efania Pensio vezet! 
Bale 

Budapesti iroda : V.f Hold-utca 19. Hideg-
meleg folyóviz. T.: t-170-34és Siófok 61. 

H O T E L S A V O Y P E N Z I Ó I . . I R I S " P E N Z I Ó 
A budapesti Renaissance Penzió tulajdonosának veze-
tésével. Teljes modern, minden igényt kielégítő kom-
fort. Közvetlenül a Balaton partján fekszik. Folyóvizes 

szobák ! Fürdőszobák ! Tánczene ! 

B A L A T O N - S Z Á L L Ó 
Ullllllllllllllllllll FUTÓ LÁSZLÓ v e n d é g l ő s ||||1||||1|||||!1|||||| 
B a l a t o n b o g l á r . A s t r a n d f ü r d ő v e i s z e m b e n 
Világfürdő színvonalát meghaladó kényelemmel 
berendezett hideg-meleg folyóvizes szobák. 
Tel.: 43. Az autóút mentén, garazsirozâs díjtalan. 
Esténként Kalmár Rezső és Woronyin Dimitrij 
rádióból közismert művészek szalon- és jazz-

zenekara szolgáltatja a zenét 

Zaunácdi 
Negyven pengő egy het i nyaralás 
B a l a t o n z a m á r d i b a n a Strand p e n z i ó b a n . 

' Oda-vissza vasúti költséggel. Kitűnő ellátás, folyóvizes f.iiót T 1S-9(S-17 

vezeti Draskovich Miklós. 30 folyóvizes szoba, köz-
vetlen a Balaton partján saját strand. - Előidény június 
26-ig. 1 személy 5 P, 2 személy 9 P. Főidény: 6—8 P. 
Tel. 22. Prospektust kívánatra szívesen küld a vezetőség 

Kastély penzió ïïrïïÂ 
liideg viz, úr i e l lá tás , mél tányos á r a k , elö- és utó-
szezonban nagy kedvezmény. Pest i tel.: 1-327-84. 

ïaMfod-BélcUeUp 
p , , f m , f f f 25 folyóvizes kon? 

ü l f d l y M a l l O BalatonSsváfci üdülőj 
Teljesen pormentes ózondús levegőjű maga 
laton fenyő és tölgyfaerdővel övezve. Elsörani 
ellátás. Fürdőszoba ! Garázs ! Teniszpály; 

Saját strand és kabinok. Tánczene, jazz ! 
Gyermekét nyara l tassa a B a l a t o n « 

minden felvilágosítást megid a Szfnh&zl É 
Balatoni Irodáia. VII.. I'rzsébet-körút 7. 



A Savoy-szál loda Balatonboglár érte-
síti á közönséget, hogy a lovagló 
iskola megnyí l t . Kezdőknek első-
rangú oktatás, lovagolni tudóknak 
kitűnő hátaslovakat bocsájt rendel-

kezésre. 

• • E 2 S 2 2 1 H H I I 
PÄTRIA 
LUXUS SZÁLLÓ ÉTTEREM 

M E G N Y Í L T 
50 legmodernebbül berendezett szoba - tár-
salgó — bridge — terraszok — fürdőszobák 
lift — garázs. — Telefon : 48. 

Tulajdonos : Csizmadia János 

D t. Lőke Lajosné 

gyermeküdülője 
KESZTHELY 

Érdeklődés: Pintér, Budapest, Vilmos 
császár út 45. Telefon: 11-31-10. 

BalttiatiMldvác 
KLARA PENZIÓ « H f K K S í 
helyén, a strand közvetlen közelében. Szobák víz-
vezetékkel. M é r s é k e l t á r a k . Elismert jó konyha. 
T u l a j d o n o s : C Z A B A F Y D E Z S Ő 

= = B A L A T O N N I Z Z Á Ü A ^ 

Balatonföldvár-Fürdőtelep 
összes szállodái folyó hideg-melegvízzel, 200 szoba 

Jazz. — cigányzene — bar 
C Z I F R Á K A N T A L igazgatása alatt 

KÁLMÁN PENZIÓ 1 Percnyre a s t randtól ftALmAli r c n t l V K t t ü n ö konyhájáról 
i smer t c s a l á d i p e n z i ó . Elöidény 5.— P-től, 
föidény 7.— P- töl . Prospektus : Budapest , F e h é r -
vári út 24. T. 2-591-79. Bala tonalmádi telefon 34. 

= = B A L A T O N N I Z Z Á Ü A ^ 

Balatonföldvár-Fürdőtelep 
összes szállodái folyó hideg-melegvízzel, 200 szoba 

Jazz. — cigányzene — bar 
C Z I F R Á K A N T A L igazgatása alatt 

KÁLMÁN PENZIÓ 1 Percnyre a s t randtól ftALmAli r c n t l V K t t ü n ö konyhájáról 
i smer t c s a l á d i p e n z i ó . Elöidény 5.— P-től, 
föidény 7.— P- töl . Prospektus : Budapest , F e h é r -
vári út 24. T. 2-591-79. Bala tonalmádi telefon 34. Hústalan diétás üdülő penzió 

ízletes konyha. Mindenfajta diéta. Orvosi irányítás. 
Nap- és légfürdő. Árnyas park. Közös gimnasztika. 
Fürdőszoba, folvó víz. Prosn. ifi. dr. Ruaznvák 

Slelher Penzió a ™e t̂ "4T m. 
A Széchenyi-sétányon, gyönyörű, árnyas kert-
ben. Közismert hires konyha, legmodernebb szobák. 

Hústalan diétás üdülő penzió 
ízletes konyha. Mindenfajta diéta. Orvosi irányítás. 
Nap- és légfürdő. Árnyas park. Közös gimnasztika. 
Fürdőszoba, folvó víz. Prosn. ifi. dr. Ruaznvák 

t d f a üxwhUU! 
ÉTTEREMBEN 
G R I L L B E N 
ZENE TÁNC 

Előidényárakat 
leszállítottuk. 

egyéni és még olcsóbb 
társasutazások 8 

Szobarendelés : Budapest, Kdr.oly-krt 3/a. 
T. 1-452-02 és 1-306-54. Siófok, tel. 1. 

KÁROLY VILLA 
ELSŐRANGÚ PENZIÓ, FOLYÓVIZES SZOBÁK-
KAL. O L C S Ó P O L G Á R I Á R A K . GARAZS. 

Astoria Szálló-Penzió 
M o d e r n kényelemmel berendezett elsőrendű ház. 

Telefon: 12. 



BALATON LE LLE 
a magyar tenger legkedvel-
tebb fürdőtelepe 750 szálloda-
és penziószobával. Teljes kom-
fort, ̂ villanyvilágítás, vízvezeték. 
T á n c , zene, szórakozás sport 

G Y Á R F Á S B.-Lelle 
Az e lőkelő társaság nyaralója, penzió P 8—12, 
előszezonban 30% e n g e d m é n y . Dié t ikus konyha, 
hízó- és fogyókúrák . Mondain szórakozások, 
bár. zene, tánc, kurszalon. Lovag lás , saját 

strand. Te le fon: Balatonlel le 17. 
Oláh-Gyárfás Mihály 

FELVILÁGOSÍTÁSSAL SZOLGÁL 
A FÜRDÖIGAZGATÓSÁG BALATONLELLE 

v.FABINYI-PENZIO 
Cégtulajdonos: B R E U E R , dr. Fabiriyi Imróné 
személyes vezetésével . — 56 szoba, hideg-meleg 

folyó víz ! Árnyas parkban saját kiépített strand, nyi-
tott, zárt, tágas társalgók Tánc-zene! Üdülés I Sport! 
Milko-jazz ! Szórakozás ! Budapesti iroda : V.. Berlini-
tér 6. Telefon: 1-287-13. — Balatonlelle. t e le fon: 27 

Svató tudce, Ptuxiaia 
Telefon: Lelle 45. 

Legelsőrangú ház . Sajá t strand, folyó víz. Fürdő-
szobák. Teniszpályák. Autóbeállás. Étterem, kávé-
ház. Naponta zene—tánc. Felvilágosítás : Corvin 

cási és fürdd iroda , Budapest. Telefon 1 455-27 

Balatoni Diák- és Gyermeküdülő 
3 2 - i k n y a r a , lányok és fiúk részére. Saját strand, 
német társalgás. Felvilágosítást nyújt : Dr, PÁSZTOR-
NÉ, Budapest, VI., Délibáb-u.25. Te le fon: 1-191-48. 

SIPOS EDEN PENZIÓ 
Telefon : 44. Modern komfortos szobák. Fürdő-
szobák. Saját d í j m e n t e s s trand. Budapesti 
érdeklődés a Színházi Élet Utazási Osztályánál 

R i v i é r a P p n 7 Í n t , u l i í h " villa) Saját 
Klviera renzio 8 t r a n d } T e I . I n t . 7 2 . Köz-
vetlen a Balaton partján. Minden szobában folyó víz. 

Napi négyszeri bőséges étkezés. 

Magyar Tenger Penzió 
Negyven komfortos szoba. E f t f " 
Napi penzió előidényben : • 

HULLÁM PENZIÓ 
36 m o d e r n folyóvizes, te l jes komfor tos szoba, minden 
k é n y e l e m m e l berendezve . Árnyas nagy pa rkban , kö -
zel a vasútá l lomáshoz. Elsőrangú ellátás. Telefon : 2 

PMPP PÉNZ JÓ LÄ 
Balatoniéit*. — Árnyas kertben. Folyóvizes 
szobák. Gyönyörű saiát homokstrand. Teniszpálya, 
flutógarázs. Fürdőszoba. Isrrçert elsőrangú konyha 

BRISTOL PENZIÓ 
É T T E R E M B A L A T O N L E L L E 
Nagy árnyas parkban, h a r m i n c folyóvizes szoba, 
e l s ő r a n g ú magyar és francia konyha, pontos és 
figyelmes kiszolgálás. Napi penzió négyszeri étke-
zéssel elő- és utóidényben 4.— pengő. Saját fürdő-

kabinok, a strand díjtalan 

BALATONI N Y A R A L A S ü g y é b e n forduljon min-
den fe lvi lágosí tásért és ajánlatért a Színházi 
Élet Balatoni Irodájához. VII. , Erzsébet-körút 7. 

BRISTOL PENZIÓ 
É T T E R E M B A L A T O N L E L L E 
Nagy árnyas parkban, h a r m i n c folyóvizes szoba, 
e l s ő r a n g ú magyar és francia konyha, pontos és 
figyelmes kiszolgálás. Napi penzió négyszeri étke-
zéssel elő- és utóidényben 4.— pengő. Saját fürdő-

kabinok, a strand díjtalan 

H U N G Á R I A - P E N Z I Ő S Ü H 
Illll » " f á t s ï r a n d ° î 

Elsőrangú magyar-francia és diétás honyha ! Mérsékelt árak ! T o r n a - é s j á t é k s z e r e k ! 
B u d a p e s t i é r d e k l ő d é s s M a n n a s x a l ó n , A a d r i n y - i t 4 . TeL 3 - 1 0 6 - 7 8 N a p o z ó t e r r a s z o k ! 

BaícUoufuced BalaioMzácszá 
Astoria penzió 
gyógyfürdőtől , minden kényelemmel berendezett folyó-
vizes szobák. Fürdőszobák. Elsőrangú magyar, francia 
és diétás konyha. G y ö k é r M l h A l y n é vezetésével. 

D o n n n n S o P û m î n 6 * s z á l l o d a . A vasútállomás kö-
r a l l l i u i l l c r r Bil i lU zelében, modern villákban garan-
táltan tiszta, folyóvizes szobák, l^itünő ellátás. Kívá-
natra diétás étkezés. Oarage. 
Egéax évben nyi tva . 

U| vezetés a la t t . 
Tele fon : /2 

P A R K - P E N Z I O 
U j vezetésben ! Teljesen modern villában az erdőnél, 
folyóvizes szobák. Fürdőszoba. Elsőrangú konyha. 

Mérsékelt árak. 

SZÁNTÓ ÉTTÉRÉN 
Balatonfüred. Gyönyörű árnyas parkban 
— nyitott terrasz, a fürdőélet központjában. 
Magyar-, francia-, diétás konyha. Esténkint tánc 

NyaraljunK Balaton Szárszón 
Kellemes. Családias. Odltü. Olcsó. A gyermekek eldorádója. U j 
strand, modern komfortos penziók. P o l g á r i bútorozott 
l akások o l c són kaphatók, k o n y h á v a l i s . L e v é l -
bel i f e l v i l á g o s í t á s o k az üdülőhe ly i b izot t ságtó l . 

MORING STRANDPENZIÓ 
Modernül és higiénikusán újonnan építve. 4 szobában 
fol£<^víz^ünlőszo^ 

G Y E R M E K É ? N Y AJR A L T A S S A A BALATO-
NON. Minden fe lv i lágosí tást , prospektust szíve-
sen ad a Színházi Élet Balatoni Irodája, Erzsé-

Dr. Münczer Gyermeküdülő. 
Ba la tonszárszó . 
Szakfelügyelet, idegen nyelvek, sport. Hízó- , nap- , 
l é g k ú r á k . Méltányos átalányárak. Felnőtteknek külön 
elhelyezés, week-end. É r d e k l ő d é s Népsz ínház-u . 47, 
t e l e fon: 1-441-77 és Ba la tonszárszó . Prospektus . 

Bidatouvitátyto 
Balatonvilágosi Penzió 

Közvetlenül a Balaton par t ján , árnyas p 
folyóvizes szobák. Elismerten elsőrangú el-
Közvetlenül a Balaton par t ján , árnyas parkban, 

látás. Mérsékelt árak. Interurbán telefon 
• » A l l n a - V i l A n n c I » n t < f . « 



Szuuidei telepek és [tewziauáiusoU AuAoztdá&cu* 
OsztráK-angol Ifjúsági Otthon 

Veiden am Wörthersee 
Minden elsőrangú, naponta német és angol tanítás 
Élő-nyelvgyakoilat. Wien, VIII. Skodagasse 9. 

Dr. Nussbaum's Ferienheim 
SEEBODEN am Millstättersee (600 m) 

Ideális üdülés gyermekeknek, sport, víz, pedagógia i 
vezetés, háziorvos, középiskolai koriepetició, leg joöb 
magy. referenciák. Dr . Nussbaum, Wien, II., Kleine 

Sperlgasse 1. T e l e f o n : A 4O-2-40 ^ A b i f A m m o r o l l t Idillikus tóparadícsom fiatal 
Jai£IYailllllCI3Ul lányoknak a M o n d s e e - n . 
saját s t randfürdő, sport, nyelvek, legjobb ellátás. Salz-
burgi ünnepi játékok látogaiása. Havonta S. 200.— 
Prospektusok : Dr . B E R T A F R I E S E R , Wien, IX., 

Nordbergst iasse 6. Tel. R. 54-3-70. 

Dr. Nussbaum's Ferienheim 
SEEBODEN am Millstättersee (600 m) 

Ideális üdülés gyermekeknek, sport, víz, pedagógia i 
vezetés, háziorvos, középiskolai koriepetició, leg joöb 
magy. referenciák. Dr . Nussbaum, Wien, II., Kleine 

Sperlgasse 1. T e l e f o n : A 4O-2-40 ^ A b i f A m m o r o l l t Idillikus tóparadícsom fiatal 
Jai£IYailllllCI3Ul lányoknak a M o n d s e e - n . 
saját s t randfürdő, sport, nyelvek, legjobb ellátás. Salz-
burgi ünnepi játékok látogaiása. Havonta S. 200.— 
Prospektusok : Dr . B E R T A F R I E S E R , Wien, IX., 

Nordbergst iasse 6. Tel. R. 54-3-70. 

Ideális gyermeküdülő, Tante Franzi 
Kurort V ö s l a u é s Gutsdcrf Ha in fe ld Mariazell 
mellett, 500 m. t. f . — Nyelvek, zene. fürdő, gimnasz-
tika, orvosi és pedagógiai felügyelet, mérsékelt árak. 
Wien, VI. , Kollergerngasse 4 . - T e l e l ő n : A. 39-4-78. 

S S Kinderpension „Reitberg" 
Rabenstein Kinderheim Veit, 
Wien XIII. , Hadikgasse 83. Schönbrunn. T . A. 56-3-82. 

Pihenés és német nyelvtanulás 
Erdei park, úszás, bőséges ellátás, elsőrendű referen-
ciák Pesten. Dr . A l m o s l i n o , W i e n , Ob. S t . Ve i t 

»Trazerberg«. Prospektus. 

Wiener Ferienheim Riva a/Gardasee 
Gyermekek — fiatal lányok. Gyönyörű park fü rdő , 
gimnasztika, nyelvek. Iskola Luca, Wien, VI., 

Linke Wienzeile 4 

M i h a i l i g M M R 
Wien, 1., Lïchtensteg 1. Színdarabokban és 
irodalomban a legnagyobb rak tár . Kérjen katalógust . 

BADGASTEIN 

P L I T 

AZ ÖRÖK IFJÚSÁG 
FORRÁSA 

Világhírű gyógyfürdő minden ideg-, izom- és aggkori megbetegedések ellen. 
Jutányos pausáiKárák. Prospektosokat küld a Kurkommlsslon B a d g a s t e l n , Land Salzburg — Ausztria. 

B A D H O f G A S T E I N Ä V i ï S X ™ 
Salzburg az ünnepi játékok városának közelében • évszázados múltú, az egészség és 
fiatalság bevált forrása • kitűnő gyógyeredmények érelmeszesedés-, csúz-, reuma-, 
idegbántalmak-, neuralgia-, isiász-, aggkori megbetegedéseknél és mindenfajta kimerült-

ségi állapotnál. Prospektust es felvilágosítást a K u r k o m m i s s i o n ad 
HOfüASTElN R. u. Pl. Dachbauer's Hotel Central 

11 jó p o l g á r i h á z , h í r e s jó k o n y h a , t ermál fürdők a s z á l l ó b a n . — P e n z i ó S. 1 0 - t ő l . • 

Utazzon velünk! 
Nyári társasutazásaink : 
Június 19—Július 4. Jú l ius 3—július 18. 
Júl ius 17—aug. 1. Jú l ius 31—aug. 15. 

Tengerparti nyaralások 
Abbazia, Rimini, Lidó, Viareggio stb. 

Nyaralások az olasz hegyvidéken 
Cort ina D'Ampezzo, Misurina, Courmayr stb. 

H a j ó k ö r u t a z á s o k 
14 napos nyaralás Ausztriában 

(bármikor megkezdhető) 
Kérjen prospektust a Színházi Élet Utazási I ro-
dájától . Budapest. VII. . Erzsébet-körút 7. T . 1-419-50. 

A M A G A S T A T R A V E Z E T Ő H A Z A I 

a Bányász sport- és divatáruház 
Ótátrafüred — Stary Smokovec 
Ha a Tátrába utazik ; itt mindent leg jobb ízlés szerint 
olcsón megvehet. Divatcikkek ál landóan a legnagyobb 
választékban. Minden időben a legszebb ú jdonságok. 
Szepességi vászonáruk. K u n n e r t selyemharisnyák. 

S a z e z e r e v e s 
palotaváros a tengeren 
A keletadriai idegenfor-
galom központja 

N e m z e t k ö z i turistaállomás 
Felvilágosítások: » P u t n i k « Split  

R A B P e n s i o n I r e n a 
E l s ő r e n d ű c s a l á d i ház , közve t len a t e n g e r p a r -
ton . Minden k o m f o r t . Azonos v e z e t é s : P e n s i o n 
I r e n a : Z a g r e b , J u r i s i c e v a 3. T u l a j d o n o s : Alsó-

donrfboru H i r s c h 1er E r n ő . ' 

SCHREIBER modern családi 
PENZIÓI a MAGAS-TÁTRÁBAN 
elismerten k i tűnőek: Ótáirafüreden, valamint Tálra 
lomnic és Ótá t rafüred kőzött. Tökéletes komfort . Kitűnő 
ri tuális ellátás. Egész éven át nyitva. Kérjen pros 

pektust. Schreiber penzió, 
Ó t á t r a f ü r e d — S t a r y S m o k o v e c C S R 

Összes tátrai fürdők 
vezérképviselete : 

Budapest. V.. József tér 8. sz. Telefon: 183-520 



Ára 7 . 7 0 Az öt készítményből álló , ftCoU D 7 7H 
TEUESHUDNUT SZÉPSÉGÁPOLÓ KESZLET Wf lRi f . l U 

tli.W— \A .„.ir^l-tU.,, t.«nh„tA 

fytuLdJ: t , do . . 
el&bb ápolni firchorJt 
A púder az arckikészítés befejező aktusa, de hogy 
arcbőre egészséges, fiatalos és szép legyen, rend-
szeres ápolásra van szűkség. 
Használja sorrendben a s o k s z o r o s a n kipróbált 
HUDNUT szépségápolókészlet kiváló készítményeit: 

S p e c i a l - C l e a n s i n g - k r é m 
S k i n & T i s s u e - J c r é m 
S k i n T o n i c & F r e s h e n e r 
V a n i s h i n g - k r é m és csak azután 
használjon 
H u d n u t - p ú d e r t . 

készítmények mindegyike fokozza a másik hatását. 
Ez a világhírű HUDNUT-szépségápolás titka. 
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SZÍNHÁZI ÉLET 
SZÍNHÁZI, FILM, IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI SZAKLAP 

S Z E R K E S Z T I , i i s i r y p « Á M n n n 

Somogyi Erzsi és Jávor Pál 
Nemzeti Színház: »Csodatükör« 

(Foto Vajda M. Pál) 



SícáWt 
HcAAjA^d /ftltv 

Bever ly Hi l l s , Kalifornia. 
A Beverly dombok alatt lakom, a 

Pálma-utcában. Ha este kiülök 
pipázni zsalugáteres ablakú kis 
falusi házam tornácára,, nyugod-
tan elgondolkoztatom az életről. . . 
Az erősfényű csillagok alatt a kali-
forniai éjszaka mély nagy csendjét 
csak néha zavarja valami távoli 
kutyaugatás. 

Olykor elunom magam és elme-
gyek meglátogatni a barátaimat, 
vagy ők jöfinek el hozzám. Itt la-
kik, tőlem a harmadik utcában, 
Pártos szomszéd, nála mindig jó 
társaságot lehet találni, Vidor Kar-
csi is közel van, — átszólunk egy-
másihoz s bemegyünk együtt va-
csora után a »Barna Kalap«-*hoz 
(Brown Derby) cimzett kávéházba. 
Néha már tíz óra is elmúlik mire 
hazavetődünk. 

Ha kártyázni van kedvem (te mi-
kor nincs?) Bús Fekete öcsém-
uram kertjében römizünk. Az asz-
tal mellett, a földön ott a jó bo-

Lengye] Menyhért 
Ancsi lányává] 

rocska és a jégbehűtött szódavíz. 
Fél krajcár (akarom mondani cent) 
a játék pontja, megéri a remek 
bosiszankodást, ha az emlber veszít. 

A múltkor disznótoros vacsora 
volt Dugosi Béláéknál. Ilyen koszt-
tal csak Magyarországon találkoz-
tam, vidéken. Meg kell említenem, 
hogy a bort parádi vízzel ittuk. 
Lugosi az egyetlen ember, aki tíz-
ezer kilométer , távolságból Párád-
ról hozatja ezt a jó büdös vizet. De 
igaza van, az ember éljen gusztusa 
szerint. 

A pecsenyeszagra közeli birto-
káról behajtatott Kertész Miska is. 
Harminc év előtti pesti slágereket 
énekeltünk, — Miska és Béla, régi 
operettek duóit táncolták. Ha a 
Warner Testvérek televízión lát-
ták volna, azt íhihetnék, megőrült a 
főrendezőjük, 

Várkonyi Miskáék feljebb laknak 
a domboldalon, náluk w szívesen el 
•szoktunk beszélgetni, áhítatosan fi-
gyelve a vendégségben levő new-



yorki magyar szerkesztőre, aki 'na-
gyon jól kiismeri magát a világ 
dolgaiban. Mint jó falusi népek ál-
mélkodva hallgatjuk a burkusok, 
spanyolok, ángolok és taliánok is-
tentelen háborúskodását. Néha meg-
tiszteli társaságunkat Herczeg Géza. 
barátunk, aki az előkelőbb társasá-
gokban forgolódik és onnan hoz ér-
dekes híreket. Megérkezett a bűnös 
nagyvárosból rendes tavaszi látoga-
tására Szirmai Albert, akinél ked-
vesebb vendéget és jobb barátot nem 
is kívánhatunk. Nemcsak ezt az 
ú j országot tanulta meg töviről he-
gyire, de a régiből se felejtett el 
semmit. Felfogása a dolgokról kissé 
optimista. 

A házunk táján semmi különös 
újság. A macskánk megkölykedzett, 
— persze nem itt a pajtában (ga-
rázs) valahol, hanem mint egy 
nagyságos asszony, a macskakór-
házban. Hallottunk még ilyet, hogy 
egy cica a szanatóriumban szüljön! 
Négy ronda kölyköt hozott a világ-
ra, akiket Ancsi lányom, a cicák 
védnöke, tündérieknek tart, mi fér-
fiak, Tamás fiammal, összeesküd-
tünk hogy elpusztítjuk őket, de ad-

dig halasztottuk a dolgot, míg köz-
ben megnőttek és mit tagadjam, mi 
is hozzájuk kedvesedtünk. Moist a 
jégszekrényből ők kapják a legjobb 
falatokat. 

A termés az idén elég jónak Ígér-
kezik, a kereskedők tűrhető árakat 
fizetnek. Esőtől nem kell tartani. 
Szeretnék túladni néhány régi por-
tékán, — az ügynök biztat, hogy si-
kerülni fog . . . Annyira akarom 
vinni, hogy csak azzal foglalkoz-
zak, ami igazán érdekel és kedvem 
szerint való. 

Tulajdonképpen mindig falun sze-
rettem volna élni. Nehezen bírom a 
nagyváros "aját, összevissza embe-
reit, tömegei!, vad ritmusát. S mi-
vel az emberrel végső soron az tör-
ténik, amiről álmodik, vagy képze-
lődik, nem is kell nagyon megeről-
tetni a fantáziámat az esti csönd-
ben, ihogy ezt a falut összetévesz-
szem gyermekségem falujával, Sa-
jó-Híd véggel. Persze könnyebben 
menne a dolog, ha pálmák helyett 
akácfák szegélyeznék az utcát — 
különösen, így májusiban. De hát az 
ember elégedjen meg azzal, amije 
van. 

Lengyel Menyhért 
háza Beverly 

Hillsben 
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Elérkezett a nyár — az Idegenforga-
lom, csúcspontja városunkban. Kedves kis 
olvasónőim Mariska, Juliska, Ilonka, Pi-
roska, Olgica. Mancika, Bözsike és a 
többiek, foglaljátok el helyeiteket as 
Idegenforgalmi Továbbképző Intézet pad-
jaiban és válaszoljatok tanítónéni kérdé-
seire. Csak szépen, bátran, okosan, az 
igazságot feleljétek. Hadd látom készül-
tetek-e szorgalmasan a télen, tisztában 
vagytok-e tananyagunkkal, melynek 
címe: a magánzónő bekapcsolódása, 
élete, működése, örömei és bánatai az 
idegenforgalmi hónapok alatt. — Ta-
nítónéni első kérdése: Mindenekelőtt 
mondjátok meg nekem édes gyei^mekeim, 
hogyan lép életetekbe az idegen. Nos, 
Mariska? 

Növendék: Az idegen kétfélekép-
pen lép életünkbe. Közvetlen meghívás, 
vagy ajánlólevél útján. 

Tanítón ő: Mikor és hogyan törté-
nik a közvetlen meghívás? 

Növendék: A közvetlen meghívás 
a meggondolatlanság, könnyelműség, 
vagy őrület egy pillanatában történik. 

Tanítónő: Kérünk példát. 
Növendék: Például mikor öt éve, 

Belgiumban nyaraltunk, megismerked-
tünk egy fokföldi anyával, akinek gyer-
mekei a mieinkkel játszadoztak a ho-
mokban, vagy amikor három éve svájci 
utunk alkalmával vesztünkre a vasúti 
kocsi éttermében reggeliztünk egy san-
firanciskói hölgy átnyújtotta nekünk a 
vajat, melyet megköszöntünk és szóba 
elegyedtünk vele. (Nem a vajjal — a 
hölggyel.) Vagy amikor tavaly Ausztriá-
ban autóbuszkir(induláson vettünk részt, 
a Grossgloókner csúcsán egy pekingi 
fiatál hölgy rálépett a lábunkra, bocsá-
natot kért és mi bocsánatunk jeléül cse-
vegésbe kezdtünk. 

Tanítónő: Jól van Mariska. Most 
még csak azt mondd meg nekünk, hogy 
miről beszélgettél a fokföldi anyával, a 
mnfarnciskói hölggyel és a pekingi 
fiatal leánnyal ? 

Növendék: Kölcsönösen kérkedtünk 
szülőföldeink szépségeivel. 

Tanítónő: És mi volt a beszélgetés 
eredménye? 

Növendék: A beszélgetés eredménye 
névjegyváltás volt és szívélyes meghí-
vás. hogy amennyiben valaha a Fok-
földre, Sam-Franciskóba vagy Pekingbe 
rándulnék, okvetlen hívmm fel az illető 
hölgyet telefonon és viszont... 

Tanítónő: Látom, jól bevágtad az 
anyagot, Mariska. Nos, Juliska, te, aki 
olyan szorgalmasan jelentkezel... Foly-
tasd ... Mit gondolsz: Mariska a Fok-
földön, San-Fmnciskóban és Pékingben 
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vaiooan eivezte-e az illető hölgyek ven-
dégszeretetét? 

Növendék: Mariska a vendéglátást 
nem élvezte, mert sajnálatos módon el-
mulasztott a Fokföldre, San-Franciskóba 
és Pekingbe rándulni. 

Tanítónő: Ellenben mi történt? 
Növendék: Ellenben az történt, 

hogy a fentemlített hölgyek érkeztek 
meg Budapestre és hívták fel telefonon 
Mariskát. 

Tanítónő: Milyen pillanatban hív-
ták; fel Mariskát telefonon? 

Növendék: Abban a pillanatban, 
amikor legkevésbbé várta. Leginkább 
családi krízis, nagytakarítás, szakácsné-
válság idején és többnyire a hónap 
utolsó hetében, amikor Mariska anyagiai 
fogytán voltak. 

Tanítónő: Jól van Juliska, leül-
hetsz. Mielőtt tovább mennénk, még egy 
kérdés. Piroska, arra felelj, hogy amikor 
az idegen nem közvetlen könnyelműsé-
günk következtében, hanem ajánlólevél 
útján jelentkezik nálunk, ezt az ajánló-
levelet ki küldi? 

Növendék: Az ajánlólevelet a ta-
valyi idegen küldi, még pedig a kérdés 
nem egészen precíz, mert minden idegen, 
aki tavaly nyáron nálunk járt, legalább 
három ismerősével küld levelet. A há-
rom ismerős következő évben újabb 
három-három levelet küld. Az ajánló-
leveles idegen tehát hólapdaszerűen sza-
porodik. 

Tanítónő: Köszönöm a helyreigazí-
tást, Piroska. No, most menjünk tovább 
egy lépéssel. Mancika, mondd meg ne-
künk szaporán: Milyennemű a nálunk 
jelentkező idegen? 

Növendék: A nálunk jelentkező 
idegen majdnem kivétel nélkül nőnemű. 

Tanít 5n ő: És hányas számú a wó-v 

lünk jelentkező nőnemű idegen? 
Növendék: A nőnemű idegen min-

dig többes számú, amennyiben rendesen 
édesanyjával, leánygyermekével, nővé-
rével, vagy barátnőjével utazik. 

Tanítónő: Most valamivel nehezebb 
kérdést adok fel. Talán Bözsike feleljen. 
Mondd meg nekünk, édes fiam, hogy 
melyik eset a nagyobbik katasztrófa. — 
Ha az idegen csinos, vagy ha az idegen 
nem csinosÎ 

Növendék: Mindkét eset egyforma, 
katasztrófa. 

Tanítónő: Bölcsen válaszoltál Bö-
zsike. Mit jelentkezel Olgica? Mit akarsz 
tudni? 

Növendék: Nem értem kérem, hogy 
az idegen külleme miért katasztrófa? 

Tanítónő: Azonnal rávezetlek Ol-
gica. Mondd meg nekem mindenekelőtt, 



mit tesz a vendégszerető háziasszony az 
idegennel? 

N ö vendé k: A vendégszerető házi-
asszony ati idegent ünnepli. 

Tanítónő: Hogyan ünnepli? 
N Öv e n dé k: Egyrészt meghívja ott-

honába, másrészt megmutatja neki a 
város szórakozóhelyeit. 

Tanítónő: Melyek az idegen ked-
venc szórakozásai? 

Növendék: Nappal strandfürdés, 
este cigányzene hallgatás. 

Tanítónő: Mi szükséges ahhoz, 
hogy a nőnemű idegen strandfürdés és 
cigány hallgatás közben jól érezze ma-
gát? Nos Olgica? Nem tudod? Ejnye, 
ejnye kislányom... Ilonka, mondd meg 
szépen. A fürdő és cigányozó idegen 
hölgy megelégszik a mi társaságunkkal? 

Növendék: Nem elégszik meg tár-
saságunkkal. Férfi társaságot kíván. 

Tanítón ő: Milyen férfitársaságot 
kíván? 

Növendék: Fiatal és tehetős férfi-
társaságot kíván. 

Tanítónő: Könnyű dolog városunk-
ban a fiatal és tehetős férfitársaság ösz-
szeállítása? 

Növendék: A legnehezebb dolog a 
világon. 

Tanítónő: Mégis a legtöbbetek éle-
tében akad egy bizonyos férfiú, aki le-
gyen férj, vőlegény vagy udvarló, de 
drágább nektek a Kohinor-gyémántnál. 
Nos, Olgica, idefigyelj. Amikor ezt a 
férfiút felkéred, hogy az idegen hölgye-
ket kísérje el cigányozni, mit válaszol 
az illető? 

Növendék: Megkérdi, hogy az ide-
gen hölgyek fiatalok és csinosak-e? 

Tanítónő: Ha pediglen válaszod 
nemleges, mit mondd az illető úr? Nos? 
Csak bátran. Azt mondja, hogy nem 
evett... 

Növendék: Azt mondja, hogy nem 
evett gombát, esetleg meszet. 

Tanítónő: Egyszóval megtagadja 
kérésedet. Mire te mit teszel? 

N ö v end ék: összeveszem vele, mert 
az idegen előtt szégyenbehagy. 

Tanítónő: Viszont, ha az illető úr 
kérdésére azt válaszolod, hogy az idegen 
hölgyek fiatalok és csinosak, mi történik 
akkor? Ne pironkodj fiacskám... csak 
bátran... 

Növendék: Ha válaszom úgy szól, 
hogy a hölgyek csinosak, akkor az illető 
úr azt feleli, hogy szívesen elkíséri őket, 
de egyetlen férfi nem mutatkozhatik há-
rom nővel, tehát én maradjak otthon. 

Tanítónő: És hogyan maradsz ott-
hon, Olgica? 

Növendék: Fogcsikorgatva mara-
dok otthon. 

Tanítónő: Hány órakor és milyen 
zsebbel tér haza az általad szeretett fér-
fiú a cigányozásból? 

Nö v end ék: Az általam szeretett fér-
fiú hajnalban és üres zsebbel tér haza. 

Tanítónő: Mit szül ez a tény köz-
ted és kH szeretett férfi közt? 

Növendék: Ez a tény k-oztem és a 
szeretett férfi közt enyhéén mondva 
egyenetlenséget szül. 

Tanítónő: Tehát, ha az általad 
imádott úriember nem hajlandó az ide-
gen hölgyet ünnepelni, mert a hölgy 
csúnya, vagy hajlatidó a hölgyet ünne-
pelni, mert a hölgy csinos, mindenkép-
pen mi a dolog vége ... ? 

Növendék: A dolog vége érzelmi 
életem katasztrófája. 

Tanítónő: Hogyan kerülendő el ha-
sonló katasztrófa? Felelj Mariska! 

Növendék: Az idegen nő maradjon 
otthon és használja a saját férjét, vőle-
gényét vagy, udvarlóját. 

Tanítón ő: Pfuj Mariska! Ez mél-
tatlan válasz. Hova lenne az idegenfor-
galom? Mi lenne a szállodásokból és ke-
reskedőkből? Ne vonogasd a válladat 
fiacskám. Ez fontos kérdés. Piroska! 
Tudsz valami helyes megoldást? 

Növendék: A szállodások és keres-
kedők jelentős anyagi hasznot húznak az 
idegenből. Ö rájuk nézve az idegenfor-
galom égi áldás, mennyei boldogság. 
Mondassék tehát ki, hogy ezentúl a szál-
loda- és üzlettulajdonosak vigyék az ide-
gen hölgyeket mulatni. 

Tanítónő: És a szállodások és üz-
lettulajdonosok nejei, mit szólnának 
ajánlatodhoz, Piroska? 

Növendék: A szállodások és keres-
kedők nejeinek a csoportos idegenforga-
lom bundát, kalapot, toalettet és minden-
féle előnyt jelent. Csak igazságos, hogy 
egy kis áldozatot is hozzanak... 

Tanítónő: Nagyon igazad van Pi-
roska. Terved keresztülvihető, de csak 
bizonyos feltételek mellett. Es e célból 
még pár utolsó kérdés. Milyen ritka az 
egyedülálló jóképű idegen milliomos vá-
rosunkban? 

Növendék: Olyan ritka, mint a fe-
hér holló. 

Tanítónő: És ha mégis nagyritkán 
ilyen férfiú érkezik Budapestre és egyik-
teknél jelentkezik ...? Ne sikongjatok 
mind egyszerre, édes gyermekeim. Csil-
lapodjatok. Ez az eset nem valószínű. 
Sőt, tündérálom. Annak is szép. De 
mondjuk, hogy megtörténik ... Hajlan-
dók vagytok ezt a férfiút átengedni a 
szállodatulajdonosok és kereskedők ne-
jeinek? 

Növendékek kara: Nem ! ! ! 
Tanítónő: Ha erre nem vagytok 

hajlandók, akkor Piroska egész terve 
nem ér egy fabatkát se. Mert vagy min-
den idegenüruneplést átruháztok a nye-
részkedőkre, vagy maradnak a régi álla-
potok. Válasszatok gyermekeim... Ho-
gyan? Méla csend. Helyesen értem? Az 
egyetlen valószínűtlen csodaszerű fehér 
holló kedvéért, inkább nyögtök tovább 
a vendéghölgyszórakoztatás rabigájában? 
És ha tíz esztendő is eltelik míg az ide-
gen jóképű milliomos megérkezik Buda-
pestre? Vagy húsz? Vagy az egész élet? 
Mindegy? Ti rendületlenül hisztek és re-
méltek a csodában? Hát akkor befejez-
tük leckénket édes gyermekeim. Több 
kérdésünk nincs. 

JÜiXi 



Wallis-

A baltimorei ház, aboi Windsor Edward 

A látogatók beírják a nevüket 
a vendágikönyvbe 

Amerika nemcsak az üzleti élelmesség 
hazája, hanem a romantikus lelkeké if*. 
Most például Sknpson-láaban ég az USA 
népe. Az iskoláslányok Windsor herceg 
menyasszonyának tiszteletére minden 
városban Wallis-klubokat alapítottak, a 
szép Wallis Warfield képeinek reproduk-
cióit milliószámra vásárolják és leg-
utóbb Baltímore-iban múzeumot nyitot-
tak abban a házban, ahol Mrs. Simpson 
gyerekkorában lakott. ,Az épület homlok-
zatán ez a felírás olvasható: 

•»Ebben a házbem lakott Bessie Wallis 
Warfield, az az asszony, aki emberemlé-
kezet óta a legnagyobb szerepet játszot-
ta a világ történelmében.«* 

A Színházi Élet munkatársa fölkereste 
a saóbanforgó Baltimore-i (házat, a 212. 
Easit Biddle Street-en. Tíz évig lakott i t t 
a szép Wallis, pontosan a negyedik és 
a tizennegyedik éve között. A látoga-
tókat ötven centért engedik be. Ezért 
megnézhetnek mindent és beírhatják ne-
vüket a vendégkönyvbe. Mindjárt elöl-
járóban meg kell jegyeznem, Ihogy a bú-
torzat már nem egészen ugyanaz, mint 
Mrs. Simpson idejében volt, de tele van 
rávonatkozó relikviákkal. 

Az ebédlőben Mrs. iSimpsonnak egy 
kisisé rikító portréja lóg. Abban a ruhá-
ban, amiben az udvarnál bemutatták. A 
kandalló eredeti. Ennek a lángjánál áb-
rándozott a kis Wallis az eljlövendő ki-
rályfiról. Most Amerikában ez is divat-
ba jött. Windsor-kályhának nevezik. 

Megnézem Wallis hálószolbáját. Az ágy 

Az ebédlőben Mrs. Simpsonnak egy ik 
portréja lóg Ez volt a k is Wallis egykori hálószobája 



múzeum 

A lemondó beszédét tartó király kicsinyített 
viaszmása 

már nem a régi. Felette látható Mrs. 
Teakle Warfield, Wallis anyjának képe, 
aki kiosztoisokat is ta'rtott a házban. 

A szalónban a walesi herceg1 képe lóg, 
a Welsh Guards ezredesi egyenruhájá-
ban. »így nézett ki a iherceig, amikor 
megismerkedett Mrs. Simpsonnal,« — 
mondÜa a vezető. 

A múzeum egyik szobájában' megtalá-
lom a Fort Belvedere-t, Windsor Ed-
ward kastélyának kicsinyített mását, 
fölötte a híres szerelmespár összeíoto-
graifált együttes portréjával. A vezető 
szerint ebben a kastélyban vallott a wa-
lesi herceg örök szerelmet Wallisniak. 
Azután itt van még Edward kicsinyített 
viaszmása, «amint a trónról való lemon-
dóbeisczédét mondja. Alatta ez az iMézet: 
»Kibírhatatlan tehernek tartom, hogy a 
szeretett asszony nélkül éljek.« 

Van egy kép, amely V. iGyörgy királyt 
és Mary királynőt ábrázolja, amint hi-
degen viszonozzák Mrs» Simpson elő-
írásos udvtari bókját. 

A berendezés még nem teljes, bár már 
eddig iisi huszonötezer dolláriba került. 
A további relikviák gyűjtése szorgalma-
san folyik. Statisztikát kértem a Wal-
lis-múzeum látogatóiról. A portás sze-
rint naponta néhányszázan látogatják, 
ezek kiözül legtöbb a tizenkettő és tizen-
hat év körüli leány. Majdnem valameny-
nyien a különböző Wallis-klubok kis pla-
ketjeit viselik. Ezek a plakettek, amelye-
ket a múzeum szintén beszerzett, idáig 
két vitrint töltöttek meg. 

Edward walesi herceg képe dominálja a szalont 

A walesi herceg Fort Belvedere-i kastélyának 
kicsinyített mása a Wallis múzeumban 

Még agy panoptikumszerü csoportozat: 
Mrs. Simpson bemutatkozása az angol 

királyi párnak 



Ezt a revünek nevezett micsodát nekem találták ki. \égre rendet csinálhatok az 
íróasztalomon, eldobhatom a sok-sok darabtémával telefirkált üres cigarettadobozt, 
gyufaskatulyát, letépett újságpapírt és ügyvédi felszólitólevelet, amelynek a hátára 
remekül rá lehet írni egy-egy novellaötletet. Már régen sejtettem, hogy ezekből sohasem 
lesz darab és novella, de mégsem volt energiám tüzbedobni őket. Szerencsére. Mert 
ime a S z í nh áz i Élet váratlanul sajtó alá rendezi összes »műveimet«, a tömén-
telen cigarettadobozt, gyufaskatulyát, kitépett noteszlapot és ügyvédi felszólitólevelet. 
A takarítónőm azt izeni a szerkesztő úrnak : a jó Isten áldja meg érte ! 

ÖRÖK SZERELEM 

Uraim, vegyék tudomá-
sul, hogy a férfi és a nő 
örök komédiáját ma már 
az életben is forgószínpa-
don játsszák. Két szerelem 
között nincs hosszú szünet. 
Mialatt a színpadon folyik 
a játék, hátul a sötétben 
már készen áll az új dísz-
let és ott ül benne a követ-
kező jelenet hőse . . . 

A NŐ NEM BABONÁS 
(Egy régi svábhegyi 

noteszből) 
Valakinek, akit nagy<?n 

szerettem, mondtam egy7' 
szer : 

— Nézd, szivem, ne-
kem te túl komplikált 
vagy. Túl sok. Nehéz. 
Egyiptomi cigaretta. 
Ópiumos. Mézzel pá-
colt. Mindenkié vagy, aki 
csak rád akar gyújtani. 
Legalább babonás volnál. 
De az se vagy. Egyszerre 
hárman is rádgyujthat-

SIKCR ÉS BUKÁS 
A »Torockói menyasszony« premierje után 

kiderült, hogy minden második ember osztály-
társam volt. Naponta átlag húsz ember borult a 
nyakamba, utcán, kávéházban és mind könnyben 
úszó szemmel mondta : 

— Emlékszel, amikor latinból beszekundáztunkl 
Ha nem akartam azonnal emlékezni, a me-

móriám felfrissítésére mindegyik hozzátette : 
— Nem emlékszel? Hiszen egy padban ül-

tünk. 
• Ez az iskolapad a siker után a végtelenségig 

megnőtt. Miután mindenki osztálytársam volt és 
mindenki egy padban ült velem, megállapitottam, 
hogy a világ leghosszabb iskolapadjai .a kolozsvári 
református kollégiumnak voltak. Na, gondoltam 
a siker után magamban, ha egyszer hazamegyek 
Kolozsvárra, megnézem azt az iskolát, hogy való-
ban olyan hosszúak azok a padok vagy csak én 
felejtettem el. 

Közben azonban Pesten ragadtam, szerelmes 
lettem és ez a padszemle elmaradt és csak egy év 
múlva, a »Tűz a Monostoron« című darabom bukása 
után kerültem haza Kolozsvárra. Az első dolgom 
volt, hogy elszaladtam a régi kollégiumba és meg-
néztem a padokat. 

Tényleg nagyon hosszúak voltak. 
Túl hosszúak. Olyan hosszúak, hogy három 

osztálytárs is elférhetett egymásmellett. 
De hol volt nekem a »Tűz a Monostoron« 

bukása után három osztálytársam? 
Egy se volt. Nemhogy három. 



Egy nagy estélyen ki-
billent a csésze a kezemből 
és a szomszédnőm gyö-
nyörű. estélyiruháját végig-
öntöttem kávéval. 
— Török kávé volt — 

mondtam hanyagul és szo-
morúan néztem az üres 
csészére. 

— Mi az, hogy török 
kávé? — felelte felhábo-
rodva. — És az új ruhám? 

Szórakozottan ránéztem : 
— Igazán szép. Mintha 

magára öntötték volna. 

Csalás 
Eddig minden szerel-

mem rájött, ha megcsal-
tam. Egy kivételével. Egy-
szer a véletlen úgy hozta 
magával, hogy egy Anna 
után közvetlenül újra egy 
Annába lettem szerelmes. 
Az első önfeledt pillanat-
ban kicsúszott a számon : 

— Annám . . . 
Kínos pillanat volt. 

Még a lélegzetem is el-
állt, olyan zavarba jöt-
tem. Éppen mentegetődz-
ni akartani, amikor hir-
telen rájöttem, hogy ezt 
is Annának hívják. Meg-
könnyebbült mosoly öm-
lött el az arcomon, ő sze-
relmesen visszamosoly-
gott. 

Sohse fogja megtudni, 
hogy megcsaltam. 

S^U/ L-^kseÁ-eJLu 

Ma bevonultam tüzér-
önkéntesnek. Juci sírva 
borult a nyakamba. Ügy 
látszik, szeret. Én is sze-
retem. Ha az enyém le-
hetne, elengednék egy 
évet az életemből. A ka-
tonaévemet. 

EGY MINTAVÁSÁRI 
EXTRA-DOB,PZ FEDE-

LÉRŐL 
Ha megházasodnék, na-

gyon diszkréten csinálnám. 
Csak semmi feltűnés, sem-
mi szenzáció. Egy rövid 
hír a lapok házassági ro-
vatában. Legfeljebb egy 
kis újítást vezetnék be. A 
házassági hírben zárójel-
ben a »minden külön érte-
sítés« helyett az állana : 
»minden külön meggondo-
lás helyett.« 

Egy olasz gyufaskatulya 
A nő kiszámíthatatlan 

mint egy hotelszámla. 
Akárhogy készülsz, akár-
hogy kalkulálsz, amikor 
a hét végén megka-
pod, mindig több, mint 
amire számítottál. 

Mondd, milyen 
rúzst használsz? Es 
miért van ilyen zsír 
íze? Ha megcsókol-
lak, muszáj valami 
savanyúságot, ugor-
kát vagy ciéklát hoz-
zá ennem, mert kü-
lönben elrontom a 
gyomrom. 

ft  
TIROLI KALAP 

Az etmlber sohase legyen elbizakodott. Tavaly 
nyáron a,Margitszigeten, a szálloda el'őtt ültem 
egy kis tündérrel, aki egy kicsit ihozzám tarto-
zott. A szállodából 'kijött egy vidéki földbirtokos 
barátom, fején gyönyörű tiroli kalappal. Bemu-
tattam a tündérnek és beszélgetés köziben meg-
dicsértem a remek tiroli kalapot. 

— Neked adom, — felelte udvariasan — de 
mit adsz érte? 

— őnagyságát, — feleltem szemtelenül és el-
bizakodottan. 

A barátom zavartan elpirult, a tündér dühö-
sen mosolygott, én öntelten vigyorogtam. Né-
hány perc múlva a barátom felajánlotta a tün-
dérnek, hogy beviszi autóján a városba, A tün-
dér eleinte meni akarta elfogadni, de nógatá-
somra mégis vele ment. 

Később én is bementem a városiba. Amikor 
éjfél után hazajöttem és benyitottam a szo-
bámba, az ágyamon egy csomagot találtam. 

A ti rali ,kalfl/n volt. 



INTIM PISTA, hogy mi lesz a jú-
nius legérdekesebb eseményei 

— Gróf Khuen-\Hédeváry Sán-
dorné őexcellenciája, párizsi köve-
tünk felesége, -nagyszabású magyar 
hangversenyt készít elő a párizsi 
világkiállítással kapcsolatos ünnep-
ségek alkalmából. Június 19-re ter-
vezik ezt a művészi és társadalmi 
szempontból egyformán jelentős ün-
nepséget, amelyet a magyar pavil-
lon hivatalos megnyitásának tiszte-
letére rendeznek. 

— Kik lépnek fel az estélyen? 
— Budapestről repülnek a dal és 

a tánc legjelesebb képviselői külön 
aeroplánon a hangversenyre. Az a 
terv, hogy a tizenkétszemélyes repü-
lőgép 18-án reggel viszi Budapest-
ről Párizsba a szereplőket. 

— Neveket kérünk! 
— Majd csak a jövő héten fogom 

elárulni az érdekes listát. Annyit 
már mondhatok, hogy még London-
ból is jönnek át magyar hírességek 

az ünnepségre, amelynek művészi 
része világvárosi viszonylatban is 
elsőrangú lesz. 

— Elutaztak a külföldi vendégek? 
— Mr. Rubin, a Metro alelnöke és 

egyik alapítója nagyszerűen érezte 
magát Budapesten. Többek között 
Heltai Jenő vacsorát adott a tiszte-
letére. 

— A Metro viszi filmre A néma 
leventét? 

— Hogyne! A vállalat alelnöke 
már olvasta a darabot hevenyészett 
angol fordításban és most, hogy Ba-
jor Gizivel és Törzs Jenővel meg 
is nézte a nagysikerű művet, elra-
gadtatással beszélt róla és kijelen-
tette, hogy csodálatos szereposztás-
ban kerül majd a vászonra. 

— Mikor lesz a londoni premier1 
— őszre tervezi Gilbert Miller. 

Humbert Wolfe a darab fordítója 
úgyszólván kutyanyelvenként küldi 
Heltai Jenőnek az angol fordítást. 
Népszerű Elnök Urunk felteszi a 
szemüvegét és naponta átnézi az 
anyagot, majd wisszaküldi a jeles 
fordítónak [Londonba. Megkérdezték 
tőle, hogy szokott-e javítani a kéz-
iraton. »Dehogy is szoktam! Wolfe 
ragyogó munkát végez!« »Hát ak-
kor miért tetszik naponta elolvasni 
és tanulmányozni?« Az elnök úr mo-
solyogva válaszolt: »Egy kicsit gya-
korolom magamat az angol nyelv-
ben.« 

— Az amerikai filmesek vásárol-

'iWm 
A héten zajlott le a pesti utca legszebb ünnepe: a könyvnap. A pesti könyvkereskedők paVillonjai-
ban a magyar irodalmi és művészvilág élgárdája kínálta a magyar szellem termékeit. Azi utca 

közönségének áldozatkészsége bö aratást hozott az irodalomnak 
Herczeg Ferenc Fedák Sári és Bajor Gizi Gróf Bánf fy Miklós 

a könyvnapon (László fotók) 



tak valami darabot Budapesten? 
— Több érdekes elvi megállapo-

dást kötöttek. Ezzel megcáfolták 
Molnár Ferenc rendkívül szellemes 
teóriáját, amelyet a külföldi film-
emberek bécsi és budapesti látoga-
tásáról mondott. Ez az elmélet így 
szól: »Megérkeznek a hollywoodi 
filmesek Budapestre, itt tejbe-vajba 
fürösztik őket, gondoskodnak a leg-
jobb szórakozásról és a végén el-
mennek, anélkül, hogy bármit vásá-
roltak volna. Bécsbe utaznak, ott 
rettenetesen elhanyagolja őket min-
denki, úgy, hogy unalmukban fel-
mennek Marton György irodájába, 
egy pár órát várakoznak az előszo-
bában és boldogok, ha szórakozás-
képpen vehetnek valamilyen dara-
bot.« 

— Ez a helyzet megváltozott? 
— Annyiból mindenesetre meg-

változott, hogy a Metro három Bu-
dapesten járt vezetője el sem utazott 
Bécsbe. 

— Milyen érdekes vendégek jártak 
még Pesten? 

— Reinhold Schünzel és a felesége, 
akik egy hétre jöttek Budapestre, 
elhatározták, hogy az egész nyarat 
itt töltik. A híres német rendező, 
egyenesen Budapestről utazik Hol-
lywoodba. Júliusban sok színházi 
és társasági vendég fordul meg a 
Szigeten, a Svábhegyen és a Hul-
lámfürdőben. Máris bejelentette 
15-re érkezését a kaiktrtalai maha-

Budapest növekvő népszerűsége az idén min-
den eddiginél nagyobb veindégjárást hozott. A 
Dunaparton, a strandokon, Buda romantikus 
sétányain lépten-nyomon találkozunk előkelő 
külföldi tur is tákkal . . Ez a felvétel is a Pesten 
nyaraló külföldiek eigy kis csoportját örökíti 

meg. 
Urs. Reaves, Robert Rubin, Marton György, 

Robert Ritchie, Mrs. Rubin 

radzsa, aki három hétre jön hoz-
zánk. Az a terve, hogy a jövőben 
sűrűbben fogja látogatni a magyar 
fővárost és ezért villát óhajt vásá-
rolni a Rózsadombon. Most egyéb-
ként még Londonban tartózkodik a 
dúsgazdag indiai fejedelem. 

— Milyen hírei vannak London-
ból? 

— Budapestre készül Mrs. Gar-
rett, azaz Kállay Ilonka, akinek a 
férje jelenleg Denhamban írja Kor-
dáék két új filmjét. Mrs. Garrett-

Csathó Kálmán Qulácsy Irén 
autogrammot adnak a könyvnapon 

Móricz Zsigmond 

(László fotók) 



Karinthy Frigyes 
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Tamási Áron, báró Kemény János, Remenyik Zsigmond 

a könyvnap sátraiban 

Babay József 

— Szóval a denhami magyar ko-
lónia szaporodott egy taggal. Me-
séljen valami pesti dolgot is: a Víg-
színház és Hajmássy Ilona között 
megkötötték már a békét? 

— Hogyne! Az énekesnő is be-
látta, hogy a színház nem a saját 
hibájából volt Igénytelen elhalasz-
tani a Szép Heléna szdbadtéri elő-
adását. A terv nem bukott meg vég-
legesen, mert a jövő szezonra feltét-
lenül felépítik a Margitszigeti új 
szabad színpadot és akkor vagy a 
Vígszínház vagy más vállalkozó 
rendszeresíti a szabadtéri játékokat. 
Hajmássy Hona a Magyar Színház-
zal tárgyal, lehetséges, hogy a nyári 
kabarénak ő lesz a sztárja. 

— Mikor utazik Hollywoodiba? 
— Ahogy a behívót megkapja a 

Metrótól. Remélhetőleg csak ősszel, 
úgy, hogy szeptember elején bemu-
tatkozhatik mint Szép Heléna a 
Vígszínházban. 

— Az írók megkezdték már a nya-
ralástf 

— Miután az összes magánszínhá-
zak bezártak és a színészek és szí-
nésznők elutaztak Budapestről, ki 
turnézni, ki pihenni, most már a 
színpadi szerzők is nekikezdtek a 
jövő szezon előkészületeihez. Her-
czeg Ferenc is beváltja tavalyi igé-
retét, hozzáfog egész estét betöltő 
színdarabja megírásához. Ebből a 
célból három hetet Badacsonyban 
tölt, három hétre pedig a Quarne-
rora utazik. 

H a j m á s s y Ilona, az elmaradt „Szép Heléna 
hősnő je Pesten tölti a nyarat és ha már szabad 
téri előadáson nem szerepelhet, legalább a sza-
bad teret mentette meg magának és reggeltől 

e s t ig strandol, 
(Angelo fotó) 

nek az a terve, hogy bekapcsolódik 
a magyar filmgyártásba. 

— No, ennek nagyon fognak 
örülni a Gyarmat-utcában! 

— Egy családi természetű hír is 
érkezett Londonból. Megszületett a 
Korda-ház legújabb tagja. Korda 
Zoltánéknál nagy az öröm, feleségé-
nek kisfia született. Korda Sándor 
newyorki kablogrammal üdvözölte 
az új unokaöccsöt. 



— Meséljen valami kedves plety-
kát. 

— Turay Ida a napokban teljes 
sebességgel száguldott végig az 
Andrássy-úton. Az egyik kereszt-
útnál a rendőr leállította és udva-
riasan figyelmeztette: »Ne tessék 
ilyen gyorsán hajtani, mert elve-
szem a hajtási igazolványát.« A 
művésznő bocsánatot kért az inci-
densért, majd tréfásan így szólt: 
»Ne tessék haragudni, de nekem 
még nincs is hajtási igazolványom, 
hétfőn megyek vizsgázni.« Hétfőn 
aztán megtörtént a nagy esemény, 
Thiray letette úgy az elméleti, mint 
a gyakorlati vizsgát a bizottság 
előtt és most rendületlenül keresi a 
rendőrt, hogy megmutassa neki a 
féltve őrzött hajtási igazolványt. 

— Min nevettek u héten legjobban 
a Fészekben? 

— A kánikula egyik napján tör-
tént. A budapesti író külföldi ven-
dégeket kapott, színészekeit és szín-
igazgatókat. Miután mindenáron 
színházba akartak menni, elvitte 
őket az egyik műsoron levő darab-
hoz. Nyolc óra előtt néhány perccel 
felment az igazgatóhoz és a követ-
kezőket mondotta: »Ne haragudj 
öregem, légy olyan szíves két in-
gyen páholyt adni nekem ma es-
tére. Fontos külföldi vendégeim 
wanriak, színigazgatók, akik eset-
leg megveszik a darabot, nagy ér-
dekem volna, hogy jó páholyokat 

Doris Doe, a newyorki Metropolitan művész-
nője, aki Budapesten is fellép, a Margitszige-

ten lakik 

kapjak.« Az igazgató dühösen az 
asztalra csapott és így szólt: »Most 
kell szólni, este nyolc órakor? Miért 
nem telefonáltál legalább délben, — 
hogy egy kicsit megtölthettem vol-
na a színházat potyajegyesekkel...« 
Kezeiket csókolom! 

Aszlányi Károly Lánczy Margit, Simon Zsuzsi 

a könyvnapon 

Vaszary Gábor 

(László fotók) 2 1 



NEW-YORKI 
SZÍNHÁZI ÉLET 

Európában azt hiszik, hogy Párizs a 
világ legnagyobb és legfontosabb szín-
házi metropolisa, >xa« színházi város, 
amelynek hatvan színpadáról indulnak 
világgá a híres, darabok'.. Lehetséges, 
hogy ez bőkében így volt, de ma már 
bizonyos, hogy New-York elhódította a 
francia fővárostól a hegemóniát. B a az 
európai színházi ember New-Yorkba uta-
zik és ott hosszabb időt tölt, egész bizo-
nyos, hogy húsz nagyszerű színházi estét 
tud magának biztosítani. A három-négy 
kimagasló siker mellett mindig akad tíz 
olyan darab, amelyet érdemes megnézni 
és tíz másik olyan előadás*, amelyet a 

Helen Hayes a »Victoria királynő« első jelenetében 

szereposztás kedvéért feltétlenül meg 
kell tekinteni. 

Az amerikai siker mérete természete-
sen más, mint az európai. Az a darab, 
amely tetszik a közönségnek, 20—28.000 
dollár heti bevételt csinálhat, ami közel 
100.000 pengőnek felel meg. Természete-
sen ilyen arányban emelkednek a kiadá-
sok is. Négy-öt hétig tar t a próba és 
ennyi munka, után is könyörtelenül le-
veszik a darabot a műsorról, ha az nem 
tetszik a közönségnek. Irgalom nincs! 
Az is előfordult, hogy a premier utáni 
napon egyszerre kitették a táblát a 
színházra, hogy »Zárva«. A leggazdagabb 

színigazgatók sem csinál-
nak presztiasskérdést abból, 
hogy hányszor megy a 
darab. 

Budapesten fantasztikus 
híreik vannak elterjedve a 
vezető amerikai színészek 
gázsijáról. Az igazság az, 
hogy New-York előkelő 
férfisztárjai heti ezer dol-
láros fizetést élveznek', a 
nők ennél valamivél töb-
bet kapnak. Általában a 
bevétel 10%-át kapja a da-
rab igazi sztárja és erre a 
részesedésre kapjà a heti 
1000 dolláros biztosítékot. 

Most pedig tartsunk egy 
kis seregszemlét a nagy 
new-yorki sikerek fölött. 

Victoria Regina. Helena 
Hayes, Amerika legnépsze-
rűbb színésznője játssza a 
Victoria Regina című da-
rabot, amely természetesen 
Anglia nagy királynőjéről 
szól. Két éve szerepel a 
színlapon a történelmi da-
rab. Rövidesen 46 hetes 
vidéki turnéra viszik és 
1938 őszétől kezdve ismét 
newyorki színházban foly-
ta t ja tüneményes karrier-
jét. Eddig félmillió dollárt 
keresett Gilbert Miller A 
darabbal 

A közönség viharosan 
ünnepli Helena Hayest és 
elhalmozza Victoria-emlé-
kekkel. Tele van az öltö-
zője berámázO'tt levelekkel 
és más muzeális értékű 
Victoria-relikviákkal. A 
művésznő villájában Yio-
torla-szobát fog berendez-
ni ezekből a kis műkin-

Dead End. (Zsákutca.) 
Sydney Kingsley, az »Or-
vosok« szerzője boldog tu-. 

A »Victoria királynő« utolsó jelenete 



Izga lmas jelenet Sidney Kings leynek , az 
»Orvosok« szerzőjének új darab jából , a 

•>Zsákutcá«-ból. Belasco Színház. 

Lajdonosa a második nagy amerikai si-
kernek. A darab kerete egy kissé emlé-
keztet a »Pál-utcai fiúk«-éra. Vásott 
külvárosi kölykök között történik a cse-
lekmény. Megmutatja az újdonság, ho-
gyan alakul ki a newyorki gengszter 
világ, hogyan lesz a tisztesség efelé hajló 
kisfiúból csirkefogó. Egyetlen díszletben 
játszódik a megrázó darab, ez a díszlet 
azonban a legérdekesebb, ami valaha 
volt modern színpadon. Az i f jú hősét 
egy csíny tevésért javítóintézetbe viszik. 

— összezárják a rossz fiúkkal, ahol 
elromlik, ahelyett, hogy ia jókkal zárnák 
össze és megjavítanák, — kesereg a 
szerző. 

A darabot két éve .játsszák. Legköze-
lebb Hollywoodba viszik az egésizi együt-
test. A gyerekek közül sokan kétségbe 
vannak esve — kinőttek a szerepükből. 

You cant take it with you. (Nem vi-
heti magával.) Ez ma a legaranyosabb 
dartab a newyorki színháziak műsorán. 
Kedvesi i f jú lányról szól a történet. Fur-
csa családban pergeti a napjait . Az 
egész familia — bolond. Nem kel'! köz-
veszélyes őrültekre gondolni, hanem kel-
lemes, kedélyes, félkótyákra, aíkik a sa-
ját rögeszméiknek élnek. Az apa ú j fa j t a 

A »Women« két föszereplőnöje: 
Betty Lawford és Ilka Chase 



tűzijátékon dolgozik a pincében. Az anya 
íróigépet kapott ajándékba és azóta, az a 
mániája, [hogy kitűnő regényt tud írni. 
A fiúknak v,an egy mozgónyomdája és 
ezzel követi el a legfurcsább dolgokat. 
Sok bonyodalom után az apa is szerez 
egy enyhe rögeszmét: szenvedélyes rá-
kász lesz. Igen mulatságos jelenete a da-
rabnak: az a része, amikor a f iú a házi-
nyomdájában rejtélyes mondatokat sok-
szorosít, (kommunistának nézik, letartóz-
tat ják, ugyan-akikor a tűzijáték felrobban 
a pincében, azt hiszik, hogy merénylet 
történt és éjjel az egész társaságot a 
rendőrségre viszik. 

Yes my darling daughter (Igen, édes 
lányom!) A gazdag kisasszony szerelmes 
a szegény fiúba. Az i f j ú állást kap 
Európában és elhatározza, hogy két évre 
áthajózik az óvilágba. A modern lány 
most végezte az egyetemet. Szereti a 
f iút és nyiltan kijelenti, hogy mielőtt 

Kedélyes uzsonna a »You cant take it with you« 
című darabban 

Családi kép 

elválnának az övé lesz. 
Ezt az elhatározását őszin-
tén bejelenti a családnak 
is. Rendkívül f üres a komi-
kus helyzetet teremt a 
szerző. Egy teán vagyunk 
a családnál. Ott ül a fiú 
is, közvetlenül európai út-
ja előtt. Mindenki tudja, 
hogy ma este lesz meg kö-
zöttük az esemény, de sen-
ki sem árulhat ja el, hogy 
tudja. Végül is felelőtlen 
szerelem helyett házasság 
lesz. Ragyogó Fedák-sze-
rep van benne, ezenkívül 
kitűnő szerep Muráti ÍLili 
részére és végül a mama 
udvarlójának f igurája igen 
érdekes. Ezt Budapesten 
Somlay Artúr játszhatna. 
Bizonyos, hogy a darab 
Európában is sikerrel bíz-
tat. 

Women. (Asszonyok.) EE 
a darab igazi trouvaille! 
Negyven szereplője van és 
valamennyi nő. Férfiakat 
nem látunk a színpadon, 
de annál többet beszélnek 
róluk. Számtalan kép ele-
venedik meg a darabban 
csupa olyan hely, ahol nők 
fordulnak meg. Az újdon-
ság őszintén leplezi le s 
nőket. Fodrász-szalon, tor 
nacsarnok, fürdőszoba és 

Színdarab negyven női 
szereplővel. A »Women« agyi] 
jelenete az Ethel Barrymore 

Színházban 



Öriási gázsija van és azzal szórakozik, 
hogy minden 'bevételét és kiadását át-
számítja lirána, akárcsak a hollywoodi 
magyarok pengőre. Hollywood már ké-
szül a Tovaris filmváltozatára. I t t Clau-
dette Colbert lesz az elszegényedett 
nagyhercegnő és Charles Boyert szer-
ződtették partnerének. Már elindultak a 
Tovaris-turnék is. Azl egyik turnén Lu-
gosi Béla fogja játszani a népbiztos sze-
repét, amelyet nálunk Mály G-erő ala-
kított. 

Excursion. (Kirándulás.) Vikendhajón 
játszódik ez a meghatóan szép emberi 
történet. A hajó kapitánya most vau 
utoljára a parancsnoki hídon. Más-nap 
nyugdíjba megy. Utolsó út ján egyszerre 
e'Lfogjia valami őrült vágy, elveszti az 
eszét és .kimegy a hajóval a nyilt ten-
gerre. Az utasok is átveszik ezt a lendü-
letet és mindenki máskép gondolkozik a 
szabad vizem, miait a kis csatornán. Az 
ötlet elragadó, de a szerző rosszul írta 
meg a darabot és éppen ezért az első 
hetekben nem volt sikere. Most érkezik 

a »Yes my darling Daughter«-böl 

hasonló színterek vannak a darabban. 
Az európai közönség is tudja, hogy 

mit jelent Benő, a válóperek városa. 
A szerző ezt a városkát is a színpadra 
viszi a »Women« című darabban, amely 
egyike a legnagyobb amerikai sikerek-
nek. A Vígszínház fogja bemutatni. 

Having a wonderful time. Olyan címe 
van ennek a danabnak, mint egy 
kedves anziiikszkártya szö-
vegnek: »Remekül érezzük 
magunkat.« Azi amerikai 
Siófokon' játszódik. Az i f jú 
vőlegény reggel érkezik 
meg a menyasszonya láto-
gatására. A strandon leül 
reggelizni és anélkül, hogy 
bárkit is ismerne, tíz perc 
alatt mindent megtud a 
leányzóról. Mindenki me-
sél valamit róla, csupa 
pletykát és igaztalan rá-
galmat. A fiú először any-
nyira elkeseredik, hogy 
öngyilkosságra gondol. A 
végén aztán minden jóra 
fordul. 

Tovaris. Jacques Deval 
híres darabja Angliában 
döntő sikert aratott. Ez 

•a diadal megismétlődött 
New-Yorkban is, ahol 
ugyancsak Miller produ-
kálta a hatásos újdonságot. 
Míg Londonban orosz szí-
nésznő alakította a nagy-
hercegnőt, addig New-
Yorkban Martha Abba, a 
világhírű olasz színésznő 
játssza ezt a szerepet. 

Katherine Locke és Jules 
Garfield a Lyceum Színházban 



a jelentés, hogy egyszerre kezd. menni a 
darab. Amerikában ilyen csodák is tör-
ténnek. 

Babes in Arms. A zenés darabok az 
utóbbi időben visszaestek Nevvyorkban. 
Ennek az az oka, hogy a revüket csak 
sokszáziezres kiállítással lehet produkál-
ni. Csupa prózai sikerről számolhatók 
be. A Babes in Arms zseniálisan oldotta 
meg, hogyan lehet olcsó eszközökkel 
operettet kiállítani. A trükk a követ-
kező: diákok között játszódik a cselek-
mény és ezek az i f j ak műkedvelői elő-
adást rendeznek. A közönség ezeket a 
viccesen szegényes díszleteket lá t ja , a vál-
lalkozó viszont megtakarí tot ta az óriási 
kiállítást. Miután ebben a darabban van 

valami újszerű, a publikum tetszéssel 
íogadta. 

Az összes darabokban igyekeznek mil-
jőben is ú jszerűt produkálni. A francia 
vígjátékok szokványos hotelszobája, vagy 
budoárja úgyszólván teljesen eltűnt a 
newyorki színpadokról. A newyorki szín-
darabok legnagyobb erénye, hogy kap-
csolatot -tartanak az élettel. Amerika 
kedvelt drámaírói a hétköznapból igye-
keznek témájukat meríteni. Nagyszerű 
rendezők és pompás színészek támogat-
ják a műveket és így érthető, hogy 
Newyorkbain el lőhet érni a százszázalé-
kos anyagi sikert is, még akkor is, ha 
egy darabnak a produkálása ötven-
hetvenezer dollárba kerül. 

«Babes in arms« 
stilizált díszleteikkel a Schubert Színházban 



Bársony Rózsinak az elmúlt sze-
zonban egyetlen szabad napja sem 
volt. A magyar operett üdvöskéje 
vagy próbált, vagy játszott; — Pes-
ten vagy Bécsiben, — de állandóan 
dolgozott. 

Most, hogy a színházi szezon vé-
getért, végre kicsit pihenhetne, ha 
nem lenne filmezés. De egy jó film-
szerep és a sztárgázsi még most 
siem engedik az operettprimadonnát 
babérain heverészni, — a forró 
színházi sikerek deszkáiról, csak a 
még forróbb filmműterem falai 
közé rándulhatott ki. 

Azért Bársony Rózsi egész 
dédelgetett tervéről mégsem mon-
dott le és míg Budapest a korán 
rászakadt nyári kánikula sugarai-

Anasziáziapuszta, e g y perc! 



ban gőzölög, a platinaszőke mű-
vésznő egy szép weekendre mégis 
csak leruccant vidékre. 

H'O&y 'hova! Eláruljuk! 
Nem messze Pesttől, a balatoni 

országút mellett, Tárnok után és 
Martonvásár előtt fekszik a han-
gulatos elnevezésű Anasztázia 
puszta, ahol egy mintagazdaságban 
szerepelt Bársony Rózsi egy napig 
mint vendég. A vendégszereplés 
tartama alatt belekóstolhatott a 
művésznő mindazon gyönyörűsé-
gekbe, melyet^ ,a vidéki élet a vá-
rosi ember számára tartogat. 

A baromfitelepen tisztelegtek 
előtte a zöldvendéglők aktuális att-
rakciói, az idei libák egész seregé-
ben gyönyörködhetett. A hatalmas 
(virágoskert bokrai között állandóan 
virágméztől részeg méhecskék légi-
flottái köröztek a feje fölött. A te-
henészetben szeretett volna részt-
venni a fejésben, de az udvariasnak 
látszó tehenek ehhez nem járultak 
(hozzá s így Bársony Rózsi kényte-
len volt más testi munkával őrizni 

kondícióját, különös tekintettel a 
fogyókúrának egyáltalán nem ne-
vezhető vidéki konyhára. Kanna-
átrakásiban mindenesetre megdön-
tötte a sa já t rekordját; négy húsz-
literes tejeskannát tizenöt perc alatt 
rakott fel a kis iparvasút teher-
kocsijára. 

De a vidéki látogatás legnagyobb 
eseménye mégis csak a »La Mojrale«-
lal történt megismerkedés volt. 
Bársony Rózsi lovagolni akart és 
ehhez a fent említett kancát kapta,, 
mint »kezes bárányt«. Egy perc a 
nyeregben azonban meggyőzte a 
primadonnát arról, 'hogy La Mo 
rale érdemtelen szép nevére, a tü-
zes hátasló próbára akarta tenni a 
primadonna lovaglótudományát. 
Nem engedelmeskedett szépszónak, 
sarkantyúnak, csak a saját makacs 
feje szerint akart közlekedni. A kö-
vetkező öt perc viszont La Morale 
számára jelentett meglepetést, mert 
saját Ibőréni tapasztalta, hogy Bár-
sojny művésznő nemcsak táncolni 
tud remekül, de lovagolni i s . . . 

La Moral« már megbarátkozó ti Bársony Rózsival 
(Pálh&zy fotók) 



Bársony Rózsi és két vreok-and-partnor»: 
Arisztid ás Agenor 

(Pálfcjázy fotóik) 

Az igazság kedvéért nem titkol-
hatjuk tovább, hogy Bársony Rózsi 
még a vidéki látogatás alatt is pend-
lizett. Állandóan két helyen szere-
pelt, hol a gazdaságban, mint kör-
nyezetváltozásra szoruló színházi 

sztár, hol pedig a mikrofonnal páro-
sított filmfelvevőgép előtt, mint a 
»Viki« című film primadonnája. 
Mert éhhez a kis vidéki kirándulás-
hoz is csak -a most készülő film 
külső felvételeinek kapcsán jutott. 

2.9 



Két szívat kötöttünk mi össze 
Somogyi Erzsi és Jávor Pál 

Nemzeti Színház: »Csodatükör« (Foto Vajda M. Pál) 

Tán csak nem a végrendeletét szövögeti 
nagymama? 

Matány Antal és Berky Lili 
Nemzeti Színház: »Csodatükör« 

M PAU 

Forró júniusi napon 
forró főpróbasiker a 
Nemzeti Színházban: 
Babay József és Buday 
Dénes Gsodatükör című 
zenés mesejátékát játsz-
szák a színpadon, a né-
zőtér zsúfolásig tele, s 
még a forróbb régiók, 

a jelentőségéből egyre veszítő »ka-
kasülőn« is szorong a népség, ka-
tohaság és fináncság. Nem csoda. A 
Nemzeti is alkalmazkodik a »nyári 
tradíciókhoz« és zenés daraibot mu-
tat be. Babay József már régi is-
merőse a színház publikumának, 
Buday Dénes pedig, mindazoknak, 
akik a bájos, szívet simogató meló-
diákat szeretik. 

A darab sorsa még nem dőlt el, 
hisz csak főpróba van. A díszletezők 
azonban fogadásokat ajánlanak. Ba-
bay aggodalmas, figyelő arccal jár-
kál a díszletmunkások között, ö már 
jól tudja, ha- a derék emberek si-
kert jósolnak, akkor a siker — siker 
is. ötven előadásra fogadnak /hat-
van ellen . . . ötven előadás mos-
tanság ritkaság a Nemzetiben, hi-
szen egymást érik a premierek. 

A páros számok egész sorozata 
kapcsolódik a tükörhöz. 

Két művész alkotása: Babayé és 
Budayé. 

Két király szerepel benne: a fe-
hér és a szerecsen király {Gózon 
és Raj nay). 

Két bolond: Makláry és> Ungváry. 

Rajnay Gábor 
a f e k e t e k irá ly 



Két anyós: Berky Li-
li és M. Iványi Irén. 

Két legény: a halál, 
mert ő is magyar legény, 
árvalányhajas kalappal 
(Hosszú Zoltán dr ) és a 
szegény pásztorlegény, 
ugyancsak árvalányha-
jas kalappal (Jávor Pál). 

Két nagy táncszám, az egyik a 
szerecsen király, a másik Jávor Pál 
udvarában. 

Két művész alkotása a díszlet és 
a jelmez is: Jaschik Almosné és 
Jaschik Álmos. 

Természetesen a szerzőket az 
egész színiház »ugratja«. Az egyik 
nap odaszaladt Buday Dénesihez So-
mogyi Bogyó, a Csoda.tü.kör fősze-
replője. Budayról tudni kell, hogy 
rendkívül szolgálatkész, mindenkin 
segíteni akaró ember. 

— Dénes! — kiáltotta Somogyi 
Bogyó. — Rettenetes baj van! Segít-
sen! Megrepedt! 

— Micsoda? — kérdezte Buday. 
— A csodatükör! — mondta Somo-

gyi Erzsi és eltűnt a színét lassan 
(visszanyerő Buday mellől. 

Babaynak viszont ezt mondta Já-
vor Pál: 

— Vigyázz Jóska, mert íha eltörik 
a Csodatükör a Nemzetiben, hét 
éven át szerencsétlen leszel. 

Az új magyar mesejáték parasz-
tokat, királyokat, bolondokat, vadá-
szokat, farkasokat varázsol a szín-
re. Ugy ihírlik, hogy a Júniusi He-
tek egyik vonzó produkciója lesz. 

Hát neked egy király nem lenne jó férjnek? 
Berky Lili és Somogyi Bogyó 

Nemzeti Színház: »Csodatükör« (Fotot Vajda M. Pál) 

A bolondok se mindig kollegák! 
Makláry Zoltán és Ungváry László 

Nemzeti Színház: »Csodatükör« 
(Főtt* Vajda M. Pál) fá 

Gózon Gyula 
a fehér király 

a Metwzetiêeti 



Csizmás Jankó 

Hidas Hédi és a tündérek (Vajda M. PA1 fotók) 

A Júniusi Hetek ba 11 et-csemege je a 
»Csizmás Jankó«: Kenessey Jenőnek, a 
fiatal karmesternek első önálló műve, 
amely az Operaházban színrekerül. Ma-
gyaros ízű kompozícióját Clement is Er-

! vin ügyes szövegére szerezte. Az est 
hőse Harangozó Gyula, aki a táncokat 
tervezte, az előadást rendezte, betaní-
totta és a címszerepet táncolja, rengeteg 
ötlettel és tehetséggel. Ildikó szerepét 
Szalay KaroLa táncolja: minden mozdu-
latából huimor, báj és intelligencia su-
gárzik. A töblbi szereplők: Bordy Bella, 

era Ilona, Csányi és Sallay sok színt 
hoztak a színpadba. A [gyönyörű és ha-
tásos díszleteket Oláh Gusztáv és Fülöp 
Zoltán tervezték. 

Szalay Karola és Harangozó Gyula 
Operaház: Csizmás Jankó 

Bordy Bella és Csányi László 
Operaház: Csizmás Jankó 



hit humcta 
S Z E R. K E S Z T I S K A ' L M A r M J E M O ~ 

A PINGVINEK SZIGETEN 

—• Drágám, t© olyan 

KELLEMES 
FELTÉTELŰ 

KÖLCSÖNÜGYLET 
A pesti színházak 

váratlanul bezártak. 
A jószívű Sálamon 
Bélához, aki már q 
héten a szokásos 
nyári turnéra indul, 
odalép a társulat 
egy fiatal tagja és 
így szól: 

— Direktor úr ké-
rem, adjon nekem 
kölcsön húsz pengötr 

— Mire kell? 
— Nézze, itt a sze-

zónvég és van egy 
pár pengő tarto-
zásom a kollégáknál. 
Ki akarom fizetni, 
hogy aztán ne tar-
tozzam többé senki-
nek a világon! 

más v a g y , mint a többiek! 
(The Bystander) 

MATRÓZ A CSAPSZÉKBEN 

— Szegény ember, már hetednapja iszik egy-
folytában! 

— Mi baja? 
— Felejteni akar. 
— Mit? 
— Azt már elfelejtette. 

(College Humor} 



A GONDOS MAJOM-APA 

— Most taní t ja be a fiacskáját az üzletbe! 
(Everbody's Weekly) 

A SZERELMES BUY AR 

— Ne haragudjon, EdUh, kettesben akartam ma-
radni magával, azért kérettem ide ... 

(Ric et Rae) 

VjocoUmpihtfL 
MÓRICKA 

Tanító: Figyelj ide, Mó-
ricka. Ha adok neked egy 
pengő húsz fillért, azután 
három pengő negyvenet és 
végül öt pengő tíz fillért, 
mennyit tesz ki az egész T 

Móricka: Mindenesetre 
tessék előbb ideadni a 
pénzt, aztán majd megszá-
moljuk. 

Beküldte: Szigeti Jolán, 
Budapest. 

MÉG EGY 
MÓRICKA 

— Móricka, ha nem ha-
gyod abba a bőgést, nem 
kapsz tortát! Válassz! 

— Előbb szeretném meg-
kóstolni a tortát! 

Beküldte : Kádár Imre. 
Újpest. 

A LELKI VIGASZ 
A főtisztelendő ú r várat-

lanul meglátogatja elöz-
vegyült hívőjét, aki egy 
fél üveg barackpálinka 
mellett búslakodik. 

— Ez az egyetlen vigasz-
talása a szomorúságban Î 
— kérdi a pap. 

— Nem, tisztelendő 
uram, — feleli az özvegy 
— van még egy egész üveg 
barackom. 

Beküldte: Erdösi Sándor, 
Budapest. 

JÓ BARÁTNŐK 
— Rémes álmom volt! 

Azt álmodtam, hogy meg-
támadott az az állat, 
amelynek a bundáját vise-
lem! 

— Ugyan kérlek, csak 
nem fogsz megijedni né-
hány rongyos házinyúltólf 

Beküldte: Simon Endre, 
Esztergom. 

A SZÓRAKOZOTTSÁG 
TETEJE 

Jelenet a villamoson. 'A 
tanár úr leteszi a padra a 
szemüvegét, elővesz a zse-
béből egy könyvet és ol-
vasni akar, de nem találja 
a pápaszemet. Egy kis 
lány, aki mellette ül, oda-
nyújtja a szemüvegét. 

— Köszönöm, kicsikém —-
mondja a tanár. — Hogy 
hívnak téged? 

— Mariskának, papa! 
Beküldte: Tóth Annus, 

Kaposvár. 



A SKÓT HÁZIGAZDA 
A skót földesúr néhány 

hétre vendégül látja londo-
ni barátját. Elérkezik az 
utazás napja, a vendög 
felül a házigazda aútójába 
és kendőlobogtatás mellett 
elindul a pályaudvar felé. 
Útközben aggódva így szó! 
a sofőrhöz: 

— És mondja kérem, 
biztos, hogy nem késsük le 
a vonatot! 

— Erre mérget vehet — 
feleli a sofőr. — A gazdám 
ugyanis megígérte, hogy 
mindenestül kivág, ha ura-
ságoddiai térek vissza. 

BOLHÁK 
EGYMÁS KÖZT 

— Mitől fogyott le 
ennyire, kolléga úrf 

—Képzelje, négy hétig 
egy agáron éltem! 

(Lustige Blätter) 

A KÖLTÖ ES A SORSHARAG 

A Hungária—Elektromos mérkőzés után történt 
a Latorca-utcai pályán, ahol, mint a csapat védnöke, 
Bornemisza iparügyi miniszter is megjelent. A meccs 
végén megindult az emberáradat a kapuk felé. A 
villamosmegálló messze van ia pályához, autót kapni 
reménytelen volt. Kálmán Jenő együtt bandukolt a 
tömegben Hajnal Lászlóval, a költővel. 

— Mondja Hajnal, — szólt Kálmán, — ha magát 
most Bornemisza miniszter váratlanul meghívná az 
autójába, maga persze szó nélkül itt hagyna engem? 

— Itt én! — feleli Hajnal. 
Alig mennek tíz lépést, egy nagy nyitott autóról 

Salamon Béla kiabál Kálmánra: 
— Hallo Kálmánkám, egy hely van még a maga 

részére az autón 1 
Mire az író: 
— No Isten vele, Hajnal, maga csak menjen a 

Bornemisza kegyelmes úrral! 

GYANÚS JÁRÓKELŐK 
H'fŒJiL.u^ 

— Semmi baj, biztos úr, csak elaludtuk a szokásos reggeli tornát és azt próbáljak 
bepótolni. . . 



KARAMBOL UTÁN 

Ví 

—1 Engem ne tessék felírni, biztos úr, én nem 
avatkoztam bele a dologba. . . gyalogjáró vagyok . . . 

(Passing Show) 

MUZSIKUS LELKEK 

Majd meglátjuk, kibírja továbbit v> 
(Lustige Blätter) 

KIKÉPZÉS 

GUIGû 

— Közlegény Dupont! Hz a tiszt úr milyen rangban van't 
— Kapitány! 
— Honnan ismered meg? 
— Jelenteim alássan, a! kis fekat« bajuszáról! 

(Marianne) 
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A RÉGI RAJONGÓ 

Békeffi László és ne-
je szintén hivatalosak 
voltak a Kormányzó 
garden-partyjáxa, ame-
lyet az olasz kiráüyi 
vendégek tiszteletére 
adtak. Tekintve, hogy 
Békeffit mindenki is-
meíri, mér megfájdult a 
keze a sok kalapemelés-
től. Egyszer csak egy 
feltűnően napsütött úri-
ember tár ja a konfe-
renszié felé a karjait és 
örömében mind a har-
minckét fogát megmu-
tatja. 

— Ki ez? — kérdi Bé-
kefifiné. 

— Óh, egy régi, régi 
rajongóm! Ez úgy sze-
ret engem, hogy min-
den műsort háromszor 
is megnéz a kedvemért. 

Ebben a pillanatban 
ér oda a »régi, régi ra-
jongó« és lelkesülten 
így köszön: 

— Oh, bon giorno, 
signor Serafini! 

A garden-partyn 
ugyanis rengeteg olasz 
meghívott is résztvett és 
az egyik közülük össze-
tévesztette Békeffit va-
lamelyik honfitársával. 



A BOSSZÚ 
Hairmath Imre a Fe-
rencváros—Nemzeti 

meccsen találkozik Pe-
thee Sándorral. 

— Sanyikám, kinek 
drukkolsz? — kérdi 
Harmath. 

— Természetesen a 
Fradinak. 

— No, majd elmese-
lem Németh Antalnak, 
hogy a Nemzeti elien 
drukkolsz I 

AMERIKAI VICC 

— Minek iszol? Nem 
tudod, hogy az alkohol 
lassan ölő méreg? 

— Hát hiszen nem is 
akarok én gyorsan meg-
halni! 

FUTBALL-LEGENDA 
Kahn elkeseredetten és 

reménytelenül ostromol 
egy fiatal hölgyet. 

— Hia nem lesz az enyém 
— mondja — öngyilkos le-
szek! 

A hölgy heteken keresz-
tül sikeresen ellenáll Vé-
gül, amikor Kohm megmu-
tatja a revolvert is, amely-
lyel főbe fogja magát lőni, 
a hölgy így szól: 

— Hát, ha csakugyan 
ennyire szeret, holnap dél-
után négy órakor várom. 

Mire Kohn összeráncolja 
homlokát: 

— Holnap délután négy-
kor lehetetlen. Tudniillik 
futballmeccs van . . . 

A BRIDZSEBED 

Radó Sándort egyik nap meghívták Szabolcs Er-
nőékhez bridzsebédre. 

Csak négyen leszünk, — mondta Szabolcsúé — 
a férjem, én, Gombaszögi Ella ós maga. Ebéd! után 
rögtön leülünk játszani. 

A komikus pontosan megjelent az ebéden, amely, 
mondani sem kell* pompás volt. Ebéd után fölterítet-
ték a kártyaasztalt, amikor Badó váratlanul így 
szólt: 

— Bocsánatot kell kérnem, de nem vehetek részt 
a játékban, mert még soha életemben nem kár-
tyáztam. 

— Nodehát mi kifejezetten megmondtuk neked, 
hogy bridzsebéd leszi — mondta neheztelve Szabolcsi. 

—' Jó, jó, nem kell mindjárt haragudni! Az ebé-
det megettem én, a bridzsre pedig utólagos, szíves 
engedelmeteklkel meginvitáltam Boros Gézát. 

És öt perc múlva csakugyan beállított Boros. 

A FAKIR KUTYÁJA 

— Mit csináljak, kérem? Folyton 
mellém az ágyba! 

(Everybody's W e e k l y ) 
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Helyszíni szemle Genovában... 
A júniusi hetekbea az Operaház be-

mutatja Verdi »Simone Boccanegra«-ját. 
Pár évvel ezelőtt Bécsben adták elő Né-
meth Máriával és Patakyval és nagy 
sikert aratott. Most nálunk készülnek 
lázas mutnkával a premièrere. 

Megkértük Oláh G-usztàvot, aki iaz 
operát rendezi és díszleteit tervezi, hogy 
beszéljen néhány szót a »Simone Booca-
negra«-ról és laa ő munkájáról: 

— Verdinek ez az operája Genovában 
játszódik a XIV. században. Egy évvel 
ezelőtt elutaztam a helyszínre, hogy ta-
nulmányozzam a »terepet«. Érdekes, 
hogy Q-enovában, sem múzeumokban, 
sem könyvtárakban, sehol semmi nyo 
mát nem találtam ennek a kornak. Vé-
gül felfedeztem etgy kolostort, amely-
nek egyik eldugott termébe minden 
rendszer nélkül bedobálták a régi mű-
emlékeket, kőtörmelékeket. Ezek között 
keresgéltem és nagy örömömre véletle-
nül ráakadtam Simone Boccanegra sír-
kövére, amelyet természetesen azonnal 
lerajzoltam. Sokat bolyongtam Genova 
hihetetlenül szűk kis utcáin. Az iszo-
nyú magas házak köaött úgy érzi ma-
gát az ember, mintha kút fenekén járna. 
Alig látni az eget. A Simone Boccaneg-
ra előjátékában, egy ilyen kis, furcsa 
genovai utcát mutatok be. Fiesco palo-
tája előtt a patriciusok uralma ellen 
lázong a kikötői csőcselék, miközben vé-
gighalad a színpadon a komor menet: 
[Fiesco leányát temetik. Az I, felvonás 
első képében a Riviérán vagyunk, cso-
dálatosan szép virágok között, márvány 
terraszon, amely mögött a végtelen ten-
ger látszik. Rappalíoban láttam ilyeu-

fajta kerteket. Ez a kép csupa lágy szín 
és lira. A második kép: a nagy tanács-
terem. A falak ezüstszürkék és a fehér 
márványceipke ablakokon keresztül a 
kék tenger csillog. A plebejus szenáto-
rok feketében, a patrícius szenátorok 
akarlátpirosban és Simone Boccanegra, 
a dogé (Palló) arany ruhában díszeleg 
nek. A kikötői népség beront és ellepi 
a termet, és ekkor a dogé nagy beszé-
det intéz hozzájuk, amely tele van mai 
problémákkal és bárányokká szelídíti 
őket. 

— A II. felvonás a dogé termeiben 
játszódik. A fáklyafény a terrasz függö-
nyére vetíti a téren lázongó csőcselék 
árnyékát. (Ezt technikailag nagyon ne-
héz volt megoldani, hosszas gondolkozás 
után az alsó színpadon helyeztem el a 
reflektorokat.) Ez a furcsa kép, annyira 
felizgatja Gábrielt (Halmos), hogy oda-
rohan és lerántja a függönyt, mögötte 
már ott áll a nép, amely időköziben fel-
mászott a térről a terraszr®. A EH. fel-
vonás ugyanaz a szín. Itt történik a 
nagy kibékülés. Gyönyörű duettet énekel 
Simone Boccanegra (Palló) és Fiesco 
(Székely). Boccanegria/ haldoklik, mert 
vetélytársa Paolo Albiani (Komáromi) 
megmérgezte lassan ölő méreggel. 

— A saöveget — Werfel átírását — 
Nádasdy Kálmán fordította. 

— Az előadást Sergio Failoni vezényli. 
Palló, Székeiy. Halmos «is Komáromy a 
férfifőszereplők. A dogé leányát Rigó 
Magda énekli, akinek ez lesz első nagy 
première je. Verdinek az a legerősebb 
oldala, amikor apa és leánya szeretetét 



fejezi ki. (A Rigoletto-
ban és az Aidában is 
ezek a legszebb jelene-
tek.) Ilyenkor leányának 
korai halálát sirat ja. A 
»Simone Boccanegra«-t 
Verdi kétszer írta át, ez-
ért váltakoznak folytono-
san a különböző stílusok. 
Hol az »Álarcosbál«, hol 
a »Falstaff« hangulatát 
érezzük. A fiatal és az 
aggastyán Verdit. 

— Izgalmas munka fo-

A dogé szobája 
(Oláh Gusztáv tervei — 

Vajda M. Pál fotók) 

A »Simone Boccanegra« első felvonásának díszletterve 

lyik most nálunk az Ope-
rában. A festőterem ontja 
a díszleteket, mint egy 
rotációs gép. Fülöp Zol-
tánnak fő a feje, mert 
bár egy fél négyzetkilo-
méter áll rendelkezésére, 
a díszletek kiterítését így 
is nagyon nehéz lebonyo-
lítani. Tolnay Pál aszta-
los műhelyében három-
szoros létszámmal dolgoz-
nak. Naponta húsz jelmez 
készül, amelyeket Márk 
Tivadar tervez. Reméljük 
mindnyájan, hogy meg 
lesz az eredménye ennek 
a megfeszített munkának. 

MARIANNE 

A második felvonás: a nagytanács terme 



> 3 a S S Z Í N H Á Z I H É T 
Zárnak a színházak — készül az új szezon 

A legtöbb pesti színház bezárta már 
kapuit, de tévedés volna azt hinni, hogy 
a látszólag csendes épületekben meg-
szűnt minden élet. A nyári pihenő előtt 
és alatt folyik már a szervezés és ter-
vezés a következő szezonra és a tervek-
ből nagy vonalakban kialakul már a 
jövő képe. A Színházi Elet a jövő 
szezon terveit illetőleg kérdést inté-
zett a pesti színházak igazgatóihoz. 
Márkus László, az Operaház igazgatója 
közölte velünk, hogy rövidesen kiadja a 
nyilvánosság számára az Opera telje« 
jövő évi műsortervezetét. A többi nyilat-
kozatot itt adjuk: 

DR. NÉMETH ANTAL, a Nemzeti 
Színház igazgatója: 

— A Nemzeti Színház az 1937—38-as 
évadban, fennállásának százéves évfor-
dulóját ünnepli, tehát az egész év a cen-
tenárium jegyében folyik le. A Nemzeti 
Színház műsom a jövő esztendőben al-
kalmazkodik az ünnepi év követelmé-
nyeihez, ennélfogva úgy alakul, hogy 
annak törzsét a magyar klasszikus drá-
mairodalom legjobbjai alkossák. 
! — A műsor második része 10 modern 
bemutatóból áll, melyek közül előrelát-
hatólag 5 magyar és 5 külföldi lesz. A 
Nemzeti Színház tehát a nagy, centená-
ris klasszikus műsor mellett nem kap-
csolódik ki a modern irodalom folytató-
lagosságából. Színre kerül még a már 
említett művek mellett 4 estén a nagy, 
világirodalmi klasszikusok közül Shakes-
peare két, Sophokles, Molière, Doumas 
egy-egy müve. 

— A centenáris évre a Nemzeti Szín-
háznál egyelőre új szerződtetésről nincs 
szó. Maga a centenáris év 1937 szept. 3-án 
kezdődik. Ünnepi megnyitó: díszelőadás 
keretében az »Árpád ébredése« és egy 
régi magyar opera egy felvonása, emlé-
kezésül azokra az évtizedékre, mikor a 

Nemzeti Színház volt a magyar opera-
kultúra bölcsője. Másnap »induh a sze-
zon, »Az ember tragédiájának« egészen 
új rendezésben történő felújításával. 

JÓB DANIEL, a Vígszínház igaz-

Minden külön értesítés helyett: 
Radé Piri, a Belvárosi Szinház népszerű 
titkárnője és Gonda György, a Belvárosi 

Szinbáz tagja házasságot kötöttek 
(Pálházi foto} 

—• Színházat csinálni csak optimiz-
mussal lehet. De ezen a kötelező opti-
mizmuson túl is, valóban minden jel 
a r ra mutat, hogy az ú j szezon szenzá-
ciós lesz. A Vígszínház felfrissült társu-
lattal, kitűnő magyar és külföldi dara-
bokkal felszerelve indul neki ennek az 
ú j szezonnak. 

WERTHEIMER ELEMÉR és Dr. BRÖDY 
PAL a Magyar Színház igazgatói: 
' A jövő szezonban ünnepli a Magyar 
Színház negyvenéves jubileumát. Az 
egész évad ennek az ünnepségnek jegyé-
ben indul. A jubileumi előadást októ-
ber 16-án tartjuk meg, fényes külsőségek 
között. A jubileumi előadáson Herczeg 
Ferenc prológusa után az egyik legki 
valóbb magyar író új darabja kerül 
színre. A Magyar Színház törzsközönsége 
részére október végén a Vigadó összes 
termeiben hangversenyt rendezünk, ezen 
fellépnek mindazok, akik a negyven év 
alatt a Magyar Színház európai hírnevét 
és presztízsét elősegítették. Lehetőleg 
mindenki, abból a, darabból fog előadni, 
melyben legnagyobb sikerét aratta. 
Hangverseny után lesz a jubileumi bál, 
ezen számításunk szerint 8—10 ezer em-
ber lesz jelen. Az eukarisztikus kon-
gresszus alkalmából felújítjuk az »Ür 
katonáit « és az »Egy óra a Vatikánba<n«-t; 
a két darab együtt kerül színre. 

— A Magyar Színház mutatja be Bé-
keffi—Stella, Bónyi Adorján, Fazekas 
Imre, Keltái Jenő, Vaszary János és 
Zilahy Lajos új darabjait. Természetesen 
a magyar szerzők mellett külföldi da-
rabok is színre kerülnek. A tavalyi tár-
sulat teljes egészében együtt marad. A 
Magyar Szítiházhoz szerződött Makay 
Margit 200 estére, és vendégszerepelni 
fog ismét Bajor Gizi. 

— Ha az Anérássy-úti Színházban nem 
játszanánk tovább, szó van arról, hogy 
új testvér színháza lesz a M agyar mik, de 
hogy melyik ez a színház, arról korai 
volna beszélni. 

Dr. BARDOS ARTÚR a Művész Szín-
ház igazgatója: 

— Most foglakozunk 'a Belvárosi és a 
Művész Saínház programjának kialakí-
tásával. A Művész Színház műsorának 
gerince az idei világirodalmi ciklus si-
kereinek és tanulságának alapján, épül 
fel. Ami eddig bizonyos belől©, az körül-
belül a következő: 

Szép Ernő »Egyszeri királyfi« című 
drámai költeményének ú j színpadi elő-
adása érdekességet kap már abban is, 
hogy a kísérő zene megírását Kodály 
Zoltán vállalta. Színre kerül teljesen ú j 
rendezésiben Molière »A nők iskolája«, 
melynek külön értéket és díszt ad Hel-
tai Jenő ú j fordítása. A mai színpadi 
irodalom egyik legnagyobb érdekességé-
nek Ferdinand Bruckner ú j Napoleon 



darabját tartja a színházi világ. Ezt is 
a Művész Színház mutatja be. Minden 
valószínűség szerint bemutatunk egy 

Sheridan, egy Kalderon, egy Seribe és 
még több új magyar és külföldi darabot. 

Dr. HERMANN RICHÁRD a Belvárosi 
Színház igazgatója: i 

A Belvárosi Színház bemutatja Mezey 
Máriával a főszerepben, Róbert Katscher 
»Bei Kerzenlicht« című zenés vigjátékát, 
Meiler Rózsi új darabiát a »Dr. Wagner 
Irénét, Schnitzler »Elza kisasszony«, 
cimü drámáját, Bókai János és Kollár 
Béla új darabjait. Második zenés vígjá-
tékunk a »Pariserinnen« lesz, Benatzky 
zenéjével. Nálunk kerül színre Alfréd 
Marcel Valmy »Oermaine« című darabja 
is. Gót h Sándor, Peiry Piri és Rátkq,y 
Márton szerződtek a jövő szezonra a 
Belvárosihoz. 

FÖLD AURÉL a Városi Színház igaz* 
gatója: | 

A jövő szezónban az operaelőadások 
számát emelni fogjuk abban a kellemes 
tapasztalatban, hogy a közönség nagy 
szeretettel látogatta a Városi Színház 
és az Operával együttesen szolgáltatott 
operaelőadásokiat. 

De éppen úgy mint eddig, saolgálni 
fogjuk az operettek kultuszát is. A mű-
sorterven már most öt operettbemutató 
szerepel, három magyar eredeti és két 
külföldi operett. Színre fogjuk hozni Solt 
György és Gyöngy Pál »Éva a Paradi-
csomban« című operettjét, Hajmássy 
Hónával a főszerepben; Ábrahám Pál és 
Vaszary Gábor zenés darabját: »Szere-
lemről szó sincs« címmel, melynek pri-
madonnaszerepét Honthy Hanna fogja 
játszani. A harmadik magyar operettnek 
még nincs primadonnája; címe »Macska-
zene«, librettóját: Kristóf és K. Halász, 
muzsikáját pedig Eisemann Mihály írta. 

Az egyik külföldi operett női főszere-
pét Alpár Gitta, a másikét Hajmássy 
Ilona játssza. Minden valószínűség sze-
rint szeptemberben a Városi Színházban 
kerül felújításra a »Szép Heléna« Haj-
mássy Ilonával a címszerepben. Ez a 
produkció a Vígszínház és a Városi 
Színház közös vállalkozása lesz. 

A nagy dirigensek koncertjei vál-
tozatlanul nálunk tartatnak meg. Ezek 
névsora minden esetre bővül Stokowsky-
val a nagy amerikai dirigenssel. 

ROBOZ ALADÁR a Terézkörúti Szín-
pad Israzgatója: 

A Terézkörúti Színpad jövő szezonjá-
ban a műsor első részét mindig kabaré 
számok, a második részt pedig önálló 
darabok töltik ki. Az ehő műsorban 
Bulla Elma lép fel a -»Kerekes Máriá-
ban«.. A másodikban Fejes Teri a »Mért 
járkálsz meztelenül« című darabban. A 
harmadikban Páger Antal és Komár 
Juliska »Holnap jól foq menvi nekünk« 
cimü Benatzky zenés vígjátékában. 
Lász'ó Miklós új darabjában Muráti Lili 
vendégszerepel. Tárgyalunk Darvas Li-
livel is egy vendégjátékról.. 
BÉKEFFI LÁSZLÓ a Pódium igazgatója: 

Szeptember 17-én nyit a Pódium. iEgy 
sereg új színésszel és színésznővel lepjük 
meg a közönséget. Boros Elemér, Kál-
mán Jenő, Halász Imre, Vadnai László 
és a két felfedezettünk. Váradi Tibor és 
Sebestyén János tréfáit és kis darab-
jait fogjuk bemutatni. Faragó Baba 

Es a négy felvétel Elisabeth Bergnart ábrá 
zolja, amint a londoni koronázáai menetet 
nézi. A fotókat a művésznő férje, Paul Zinner 

készttette és küldte el hozzánk - 4Î 



Zoltán Irán nagysikerű északi 
hangverseny turnéjáról az eazt 
lapok hasábos tudósításokban 
számolnak be. A magyar kolo-
ratúrénekesnö körútja valóságos 
diadalát, nagy zenei és társa-
dalmi esemény. Zoltán Irén mű-
sorára a klasszikus szerzőkőn 
kívül Dohnányi, Kodály. Ba-
lázs, Hubay, Kurucz és Lányi 

legszebb dalait is felvette. 
(Foto Vajda M. Pál) 

Szirmai Reginald, a Zeneművé-
szeti Főiskola növendéke, a 
Lakmé, Trubadúr és a Bolond 
főszerepeiben sikerrel vizsgá-

zott az Operában 
(Vajda M. Pál foto) 

NYARALÁSI MENETREND 
A gyorsan betört kánikula és a vele kapcsolatos 

váratlan színházi záróra aktuálissá tette a nyaralási 
kérdést. A pesti színészek nagy része már össze is 
állította a nyári programot. Az eddig befutott érte-
sülések szerint 

Bajor Gizi: A szigeten és a francia Riviérán 
nyaral. 

Bársony Rózsi: Abbáziában. 
Beregi Oszkár: Svájcban. 
Békeffi László: Párizs, utána Lidó. 
Bordy Bella: Filmezik, Londonba megy tanulni, 

végül tenger mellett pihen. 
Bulla Elma: Balaton, Pozsony. 
Day ka Margit: Franzensbad. 
Dobay Livia: Rómába utazik tanulni. 
Fedák Sári: Gastein. 
Gombaszögi Ella.- Karlsbad,. 
Góth Sándor: Itthon. 
Honthy Hanna: Olaszország. 
Ignácz Rózsi: Tiszapartján, Záhony mellett, sa-

ját tutaján. 
Kiss Manyi: Abbázia, utána Zágon. 
Lázár Mária: Szabolcsmegyei birtokán. 
Makay Margit: Pozsonyi-úti lakásának terraszán, 

később Semmeringen. 
Mezey Mária: Arbe szigetén. 
Muráti Lili: London. 
Páger Antal—Kom ár Juliska: Ausztria és Olasz-

ország. 
Perczel Zita: Karlsbad. 
Peéry Piri: Velence. 
Palló Imre: Rapallo. 
Pataky Kálmán: Buenos Aires 
Ráday Imre—Erdélyi Mici: Filmgyár, Sziget, 

Olaszország. 
Rajnay Gábor*: Itthon. 
Rózsahegyi Kálmán: Hunniában, utána tenger 

mellett pihen. 
Szalay Karola: Firenze, Párizs. 
Szepes Lia: Észak-Olaszország. 
Székely Mihály: Salzburg. 
Szörényi Éva: Sváj&—Párizs. 
Somló István: Monte Catini. 
Titkos Ilona: Svábhegyi villájában, onnan jár 

le úi autóján játszani a Magyarba. 
Tutay Ida: Párizs—London. * 
Tolnay Klári—Ráthonyi Ákos: Lovrana. 
Vaszary Piri: Mátra. 
Vízvári Mariska: Mátraháza-
Zilahy Irén: Autótúra: Bécs—Berlin—Párizs-

London. 

_ _ _ _ 
, jAThoman István növendékei vizsgájuk előtt meglátogatták gyengélkedő tanárukat: Thornan Mária, 

JKurzweli Klára, Thornan István, Bleyer Zsuzsi, Thoman Istvánmé, Fischmann Herta, Kurzweil 
Edit, Hajdú István, Dorogi Zsuzsi, Heltai Nóra, Bálint Tibor, Gallia Tamás, Mimi Miool, 

nagyiványl Fekete Miklós 



ZA F A H LEANDER 
futotta be az idei fzezén legérdekesebb karrierjét. Ez az északi származású színésznő Bécsben 
tűnt fel, egy kisebb színpadon és azonnal ráosztották a Burgszinbáz Heltai Jenó »Néma leventé«-
jének nöi főszerepét. Zarah l e a n d e r azouban nem játszhatta el Ziliát, mert elcsábította a fi lm. 
Először Bolváry Géía csinált ve le egy filmet, majd az UFA szerződtette. Most forgatja »Zu  

neaen Ufern« című filmjét Neubabelsberghen, Bruno Duday produkciójába»^ 

M A N 6 0 8 
HETI , 

H Í R A 0 0 
S I t R . H t t Z TI ! 
P Á N I M f t t 



BESZÉLGETÉS 
A TITOKZATOS 
RENDEZŐVEL 

Gombaszögi Ella, Tolnay 

I f i . Vajda László, » 
»Három sárkány« rende-
zője titokzatos ember. Időn-
ként megjelenik Budapes-
ten, csinál egy filmet és 
újra eltűnik. Még egyet-
len pesti premierjén sem 
látták. 

Mindenekelőtt tehát azt 
kérdezem tőle, hogy toon-
nan jött most és mit csi-
nált Î 

— Londonból. — feleli a 
világ legőszintébb moso-
lyával, a titokzatosság 
minden jele nélkül. Csi-
náltam kinn egy filmet, 
»Wife oí Gemeral Ling« a 
címe és Inkisinoff játszotta 
benne Ling tábornokot. 
Hongkongban játszódik, 
kínai miliőben. Liverpool-
ban toboroztam hozzá a 
statisztákat, mert a Ion-

44 

Klári ós Ráday Imr« 

doni kínai negyed fel-
bomlott, kilakoltatták a 
sárgákat. 

— Különös élményeket 
jelentett számomra ez a 
kínai gárda. A liverpooli 
kikötő kínai negyedét leg-
nagyobbrészt végtelenül 
mélyre süllyedt, az ópium 
és kokain mámorától ká-
bult és szinte álomkóros 
tömeg lakja. Ezeket kellett 
nekem forradalmi lázra 
gyújtani! Csak úgy sike-
rült, hogy a műterem gyű-
lölt, fehér angoljai ellen 
lázítottam őket. Dühhel ro-
hantak a nagyjelenetbe . . . 
Angol kollégáim pompásan 
mulattak az ellenük foly-
tatott rendezői agitáción. 

— De egyesek, néhányan, 
a, legnagyobb meglepetést 
okozták. Az egyik kínai 

»Az ón lányom nem olyan« 
négy leieneta: Tolnay Klári, 
Rajnay Gábor és Gombaszögi 

Ella 

egyetemi hallgató például, 
aki igen rossz körülmé-
nyek között élt, a forgató-
könyvet kérte, mielőtt be-
leegyezett a statisztálásba, 
Kína-ellenes filmben akkor 
sem vesz részt, ha ez-
zel nyomorán enyhíthet. 
Ugyanezi volt a helyzet 
egy tizenhatéves gyerek-
lánnyal, akit »Lótusz-illat-
nak« hívtak és aki végte-
lenül okosan és kedvesen 
segített nekünk a felvéte-
leknél, mert éppen Hong-
kongban született. Teah-
nikai tanácsadónk lett. A 
forgatókönyvet egyébként 
Tolnay Ákossal írtam, .aki 
aranyos ember és nagyon 
tehetséges. 

— Most azt kérdezi, hogy 
miért éppen két magyar 
fiút szedtek föl az ango-
lok, tamikor egy hongkongi 
angol-<kiniai filmet akartak 
csinálni. Miért fordultak 
a Londonban élő, de mégis 
csak fél-angol Tolnay 
Ákoshoz és miért hozattak 
el engem Pestről? Ezt egy 
történettel fogom megma-
gyarázni. 

— A szomszédos stúdió-
ban az ugyancsak magyar 
Marton Bandi dolgozott. 
Producere, Wain Bight, 
egyszer panaszkodni kez-
dett az én direktoromnak; 
elmondta, hogy milyen le-
hetetlen helyzeteket ír elő 
a forgatókönyv és mennyi 
nehézség előtt áll. 

— Pardon, hol a (nehéz-
ség — kérdezte az én pro-



Greguss Zoltán, Tolnay Klári, 
Vizváry Mariska i s Kabos 

Gyula 

ducerem. — Hiszen ma-
gyar rendezője van! 

— Ez garanciát jelent 
ma. Angliában és ezt Kor-
dának köszönhetjük. 

De azért Vajdával is jó 
tapasztalatokat szerezhet-
tek, ha így 'beszélnek. 

— Természetesen hóna-
pokon. át bújtam a legjobb 
kínai könyveket és ezért 
ma az a helyzet, hogy 
többet tudok Kínáról, m kit 
bármelyik európai állam-
ról. Előzőleg e.gy afrikai 
filmet csináltam London-
ban. Most pedig arról van 
szó, hogy megrendezem a 
»Gyémántpatak kisasszony« 
színes filmváltozatát. Lát-
tam Bajorral. . . Három 
angol előadásban láttam, 
mindegyik jobb volt, mint 
a pesti, de Bajor Gizi el-
képzelhetetlenül jó volt 
itthon a címszerepben. 
Egyszerűen csodálom őt, 
pedig gyűlölnöm kellene, 
mert annakidején vissza-
utasította az »Ember a híd 
alatt« főszerepét; de csak 
csodálni tudom. Megjegy-
zem, nem ismerem szemé-
lyesen. 

* 
Megkérem, hogy mondja 

el pesti terveit, mielőtt is-
mét eltűnik valahol az an-
gol birodalomban. 

— Tegnap este lettem 
készen az »En lányom nem 
olyan« filmváltozatával. 
Most már csak a technikai 
simítások vannak hátra. 

szőtt filmet és két-három 
jelenetben, két-három be-
állításban tanulta meg, 
hogy mi a természetesség 
filmen, azt, amit kinn két-
három filmben tudnak 
csak megtanulni. London-
ban színész lettem; min-
dent elő kell játszanom. 
Itthon csak egy szót kell 
szólnom. 

* 
Most olyan őszinteség 

következik, amit külföldről 
hazatért magyaroktól rit-
kán hallunk. 

— Igaz, hogy én még 
nem dolgoztam Angliában 
sztárokkal. Egy sztár oda-
kinn annyiba kerül, mint 
az én egész filmem} a szí-
nészeim, akikkel együtt 
dolgoztam, szeretnek, na-
gyon szeretnek; de nem tu-

Tolnay Klári és Turay Ida 
(Foto Paludi—Härmonia) 

Mondhatom, nincs nágyobb 
élvezet a világon, mint 
váratlanul belekerülni egy 
magyar színészgruppba . . . 
Bingertin direktor mondja, 
ha megengednék, hogy egy 
magyar produkciót egy-
szerűen áttennénefc egy 
külföldi stúdióba és ott 
dolgoznának velük, világ-
szenzáció jönne ki! Meg-
őrülök a színészeinkért. 
Az a példátlan gyorsaság, 
amivel megértik és tovább-
viszik az ember gondola-
tait . . . Mennyit lehetne 
mondani arról az érdekes 
családról, ahol Rajnay az 
apa, Gombaszögi Ella iaz 
anya és Tolnay Klári a 
leány, az »En lányom nem 
olyan«-ban. Vagy itt van 
például Greguss Zoltán, 
aki életében először ját-

dom, mi lenne odakinn a 
sztárokkal.. . 

Még egyszer-kétszer el-
tűnik és hazajön Vajda 
László, azután már ezt is 
fogja tudni. 

— A legfontosabb, — 
mondja bizalmasan —hogy 
az ember tudjon bánni a 
színésszel ; hogy értsen 
hozzá. En ezt az apámtól 
tanultam, éjszakákon át, 
itthon, amikor ő hazajött 
a színházból és később 
Berlinben, a stúdióban, 
ahol már együtt dolgoz-
tunk . . . Olyan mester és 
olyan barát volt az apám, 
akinek mérhetetlen hálával 
tartozom. 

Nem lehet folytatni az 
interjút, könnyes a szeme. 

PAK JMHE 



Güi el&ä magjyxvt âangxufiùnçyxk 
Igen nagy esemény történt a magyar filmgyártás 

életében. Megalakult az első magyar hangosfilm-
gyár. 

Ez kicsit különösen hangzik a laikusok előtt és 
ezért meg kell magyarázni. A helyzet az, hogy a 
magyar filmvállalatok eddig évente csak egy-egy 
filmet gyártottak. Az idén a Harmónia f i lm, Objek-
tív Film, Allinz Film és Phöbus Film már három-
három filmet gyárt; de ezi is nagyon kevés a nagy 
külföldi filmgyárak évi negyven-ötven filmje mellett. 

A héten megalakult a Budapest Film Rt., amely 
végre berendezkedik az állandó filmgyártásra. Igaz-
gatója Smolka János, a Színházi Élet volt filmrovat-
vezetője. Egyelőre hat filmet csinálnak. Állandó 
sztárokat, írókat szerződtetnek, mint Hollywoodban 
vagy Neubabelsbergben szokás. Remélhetőleg rövi-
desen új müteremvárost építenek maguknak.. . 

A hat film: Török Rezső ^Mazsola« című víg-
játéka, Földes Jolán »Férjhez megyek« című regénye, 
Hatvany Lili »Babakísérő« című novellája, a »Tatár-
járás«, végül valószínűleg egy Molnár Ferenc és 
egy Eunyady Sándor film. Rendezőik: Oaál Béla, 
Gertler Viktor és Vaszary János. 

ŰSajw filmen 
Most már majdnem biz-

tos, hogy Bajor Gizi lesz 
Zilahy Lajos »Két fogoly« 
című filmjének női fő-
szereplője. Próbafelvéte-
le, amelyet a bécsi 
Kurzmayer, a filmiroda 
vendégoperatőrje készí-
tett, gyönyörűen sikerült. 

a „Űxwítánd" 
filmen? 

Évek óta tárgyalnak a 
Bródy Sándor híres »Ta-
nítónő«-jének filmváltoza-
táról; eddig azonban min-
den terv terv maradt. 

Szó volt arról is, hogy 
Korda csinálja meg, Kor-
da Máriával a magyar és 
angol verzió címszerepé-
ben. A terv most reprízre 
került a Hunniában. Ez-
úttal remélhetőleg pre-
mièr is lesz belőle. 
űleáá* âangja&fiùn 

A néma időikben már irt 
Pékár Gyula néhány han-
gos sikert. 

Július 17-én forgatni 
kezdik első hangosfilmjét, 
A kölcsönkért kastélyt. 

Rendezője: Vajda László, 
producere: Plesz Ferenc. 
A forgatókönyvet Békeffi 
István és Stella Adorján 
írják. 

Ex a kép a Hunnia filmgyárban készült — da bam moat, hanam tizenöt évvel ezal&ttl Ebben az 
időben nyitották meg a mai* hatalmas Hunnia stúdiók ősét, a Corvin műtermet. Az »Egy dollár« 
volt az első filmjük. Nyolc ihónapig készült és mindtex* agyórás film volt. Ma .kát hét alatt 
készülnek el a legnagyobb filmekkel. Az aszital körül az »Egy dollár« gárdája. Szereplői, jobb-
ról-balra: Loth II«, Uve Jensné, Rajnay Gábor, Fsnyvessy Emil, Barna Károly Igazgató, közé-
pen Lukács Pál áll, mallette Lakner Arthur, előttük Vendrey Ferenc, Lányi Irma, Rótey, Bárdi 
Ödön, Uve Jans rendező is a műszakiak. Egyik Hollywoodba szakadt, másik visszavonult a film-
től, néhányan már nem élnek, da agy ipáran hűek maradtak a magyar Hollywoodhoz ós teljas 

arőval dolgoznak tovább . . . 





Ezer mozijegyet és száz pengőt osztun 
Melyik Garbo fi 

Sztárok jönnek, sztárok tűnnek el « 
kérleHhietetlen idő függönye mögött, s a 
kérészéletű lidércfények mögül vakítóan 
ragyog Gótét a Garbo népszerűségének 
örök lángja. A Garbo-láz egyre inten-
zívebben él és ég és éppen ezért, a 
Színházi (Élet a Metro-filmvállalattal 
karöltve elhatározta, hogy pályázatot ír 
ki olvasói számára, amelyben a nagy-
közönség maga döntse el, 

melyik az a Garbo-film, amelyei 
legszívesebben nézne meg újra. 

Tíz Garbo-film .között választhat a kö-
zönség. A tíz film a következő: Mata 
Hari, Susan Lenox tündöklése, Inspi-
ráció, Grand Hotel, Az vagyok, akit sze-
retsz, Krisztina királynő, Színes fátyol, 
Karenina Anna, Vad orchideák és A csók. 

Apályázat feltételei egy-
szerűek, hiszen elegendő, 
ha az olvasó beküldi hoz-
zánk eheti 

rádiómellékletünkben 
közölt szelvényünket 

és azon feltünteti, hogy 
melyik Garbó-filmet sze-
retné viszontlátni. Az em-
lékezéá megkönnyítésére 
leközöljük mind a tíz 

A »Színes fátyol«-ban 

GRETA GARBO 
TIZ SZEREPÉBEN: 

A »Karina Anná«-ban 

Az »Inspiráció.-ban 

A »Grand Hotfi«-b*n 



szít új pályázatunk nyertesei között! 
met akarják látni? 

filmnek egy-egy jellegzetes jelenetét. 
A verseny feltételei tehát könnyűek. 

Ezzel szemben a jutalmazás hihetetlenül 
gavalléros. 

Ezer jegyet és száz pengőt ad a 
Színházi Elet és a Metró-filmvál-
Mat azoknak, akik a nyertes 

filmre szavaznak. 
A legtöbb szavazatot kapott film sza-

vazói között osztunk széjjel ezer kitűnő 
jegyet a Fórum-színházba és ezen íkívül 

100 pengőt kap az a szavazó, aki 
a legfrappánsabb indokolást fűzi 

szavazatához. 
Indokolás nem kötelező, elegendő, ha 

csak egyik Garbo-film címét közük velünk. 
Mindenki csak egy cámre szavazhat! 

Akinek nevével más cím alatt találko-
zunk, az kiesett a ver-
senyből, még ha a győz-
tes címet is beküldte. 

Négy hétéin keresztül taTt 
a szavazás, amelynek so-
rán a győztes film első 
ezer szavazója ingyen je-
gyet kap a Fórum-film-
színházba. 

I t t a start! Tessék sza-

»A csók.-ban 
(Metro iotók) 

A »Krisztina királynö«-b«n 

A »Vad orchideákéban 

d »Mata 
laru-ban 



Igen, panitosan. ez történt a Hungária 
körúti stúdióban, a Filmirodában: To-
roczkó visszaadta a vizitet a toroczkói 
menyasszonynak. 

A »Toroczkói menyasszony« filmválto-
zatáról van szó. A felvételek megkez-
dése előtt Keleti Márton rendező levitte 
a film szerzőjét, Indig Ottót és két fő-
szereplőjét: Dayka Margitot és Jávor 
Pált Toroczkóba, úgynevezett környezet-
tanulmányra. A falu bizonyára igen 
megtisztelőnek tartotta a látogatást, 

Vendégok a »Toroczkói menyasszony« felvétő 
leinél: Karl Wüstenhagen, Dayka Margit és 

Németh Antal dr. 

Gál Ernő producer, Szirtes felvételveze'.ö, 
ülnek: Balogh László dr., Wlassits Gyula báró, 
Huszár László igazgató, Jobbra Keleti Márton 

áll 
£ 0 (Hajnal István fntók) 

. . . a Filmiroda telepén felépKett toroczkói falu. 
A legények sorában, utolsóként, Jávor Pál 

sétál 

mert eljött Budapestre a filmesek után. 
A furcsa falu látogatásának érdekes 

története vfan. Sokáig vitatkozott azora a 
produkció, hogy elmenjenek-e Toroczkó-
ba a külső felvételekre, vagy pedig 
hozzák fel Toroczikót Budapestre, a stúdió 
telepéreî Végül is, az utóbbi, minden-
esetre drágább megoldást választottak. 
Kurzmayer operatőr lement Toroczikóba 
és helyszíni filmet készített. Ennek alap-
ján azután felépítették a Hungária-úton 
a falu tökéletesen hű mását. I t t folytlak 
le a napokban a kiilső felvételek, amely-
nek titkairól érdekes dolgokat mesél .Ke-
leti Márton, a rendező. 

— Negyven házat építettünk fel — 
mondja, — a falu teljes főterét, a nagy 
templommal. Természetesen igen sok 
eredeti rekvizitumot hozattunk Toroczkó-
ról, — ha érdekli, statisztikát csinálha-
tunk róla. 

— Tehát: kétszáz hétköznapi, kétszáz 
ünneplő ruha; mert van egy vasárnap 
délelőttünk is a filmben. Kétszáz sta-
tiszta dolgozott a felvételeknél. Húsz 
kocsit és harmincöt lovat állítottunk be; 
de hozattunk Hosszú Zoltán számára 
egy eredeti toroczkói fásszekeret, mert 
Hosszú egy ilyen fás parasztot játszik. 
Természetesen nem feledkezhettünk meg 
a falut benépesítő szárnyasokról sem; 
százhúsz csirkét eresztettünk szét a tele-
pen. Húsz kutya ugatott a felvételek 
alatt a házak udvarán. 

— Végül, és talán ez a legérdekesebb: 
negyven székely egyetemi hallgató és 
hal'lgatónő mutatta be a legszebb to-
roczkói táncokat és dalokat Polgár Tibor 
karmesterünk vezetése mellett. Ebben 
a filmben nyolcszáz méter a dal és a 
zene . . . a film egyharmada. 

— Négy hétig tartottlak a felvételek. 
Most már osak Polgár Tibor zenei 
feladatai vannak hátra. 

Ha ez is elkészült, a fáradt produkció 
valószínűleg elmegy nyaralni — Torocz-
kóba. 

A toroczkói falu vissza-
adta a vizitet a toroczkói 

menyasszonynak 

Keleti Márton rendez 



Sylvia Sidney 
é s . . . 

îtibz X<u*Q Uottywoùdi futíáía 
Néhány hónappal ezelőtt kar ült 

Hollywoodba Fritz Lang, a híres 
rendező s a rövid idő elég volt ah-
hoz, 'hogy már a legjobbak exklu-
zív, zárt birodalmának egyik leg-
ünnepeltebb tagja legyen. Fritz 
Lángot nem most fedezte fel Ame-
rika. Számon tartották őt, hiszen 
olyan filmek jelzik pályafutását, 
minf a Metropolis, Dr. Mabuse és 
A hold asszonya, amelyek Ameri-
káiban is sikert arattak. Első holly-
woodi filmje, a »Furia« méltó Fritz 
Lang diadalmas pályafutásához. Té-
mája merész és szinte forradalmian 
érdekes. A lincselés brutális meg-
nyilatkozását <mutatja toe, főszerep-
ben a félrevezetett tömeggel, a fu-
riával, amely az ősi ösztönök fékez-
hetetlen indulatával veti magát sze-
rencsétlen áldozatára. Az érdekes 
film két főszerepét Sylvia Sidney 
és Spencer Tracy játsza. 

Spencer Tracy, Fritz Lan« >Furiá«-jában 
(Foto Metro) 



Néhány hétlel azelőtt itt járt Budapesten Otto Brower hollywoodi filmrendező. A »János« külső 
felvételeit készítette. Budapesti útja előtt fejezte be Hollywoodban »Az elfelejtett ember« cimü 
f i lmjét . . A film címszerepét Jean Heraholt, Amerika egyik legnagyobb színésze játssza, akit 
Marlene Dietrich 'gyakran látogatott meg a felvételeknél. A képen Otto Brower, Jean HershoM, 

Allen Jenkins, Gregory Ratott, a f i lm írtja és Marlen» Dietrich 

F ILM 
CCCT/yL 

SZINESFILM KORSZAK 
A filmkirályok szerint 

megkezdődött a színesfilm 
korszak. Sam Goldwyn azt 
állítja, hogy jövőre már 
csak színes filmeket fog 
gyártani. 

Korda is áttér a színes 
filmekre Denhamban. Sőt a 
franciák is színes filmeken 
dolgoznak már ai St. Lau-
dernt du Var stúdióban. 

Nemsokára Budapest kö-
vetkezik. 

NINA PETROVNA 
csodálatos életét, Székely 
János régi néma filmsike-
rének francia változatát 
már forgatják a joinvillei 
Pathé-studiókban. A férfi 
főszereplő : Fernand Gr ably 
erre a fi lmre jött vissza 
Hollywoodból. 

Bz a kép Budapesten készült, 
Otto Rrowerről, f i lmje plakátja 

előtt 
(20th Century Fox fotók) 

ZILAHY IRÉN 
FILM 

Zelnik francia verziót 
csinál a Lila dominóból. 
Ez a film angolul igen 
nagy sikert aratott Lon-
donban — Szőke Szakáll 
főszereplésével. A francia 
verzióban ZUahy Irén és 
Henny Gorát lesznek a fő-
szereplők. 

HILLE 
a Vén gazember és a 

Liszt-film budapesti ren-
dezője »Elvarázsolt hajó« 
címmel forgat fi lmet Ber-
linben. 

BOLVÁRY GÉZA 
Anny Ondra filmet 

rendez. Még nincs cime — 
helyesebben egyelőre még 
legalább hiat címe van. 



F u c h s Sándor : Hol a baba , akit hoz tam? 

KÉP HUMORA 
Ezen a héten ismét ki-

tettek magukért ama-
tőrjeink. A kedves fel-
adat, hogy embertár-
sainkat megmosolyog-
tassuk, ú j és ú j képötle-
teket termel. A legbríl-
liánsabb kétségkívül 
Fuchs Sándor felvétele. 
<) kapta az első díjat, a 
Színházi Élet Boltjába 
szóló tízpengős vásárlá-
si utalványt. A többiek 
díszoklevelet nyertek. 

Hung le r J á n o s ; A szolgá la tkészség te teje Dr . Avéd Gerö; A kis F i g a r o 

L a j t a Nándorné : Amor munká t keres Vázsonyi György : J ó é t v á g y a t ! 
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Aki belép a Parisien 
Grill ú j margitszigeti 
kastélyába, az a megle-
petéstől percekig nem 
tud magához térni. A 
külföldi vendégek sze-
rint ilyen csodálatos 
szórakozóhely az egész 
világon nincs. A irevü: 
1001 éjszaka csodái — 
kitűnő. . . Viszont maga 
az ú j Grill az 1002-ik éj-
szaka csodája. Azzal 
kezdődik a revű, hogy 
kis női-csirkéket női-
cicák kergetnek. (De mi-
csoda cicák...) A Grill-
ben nem ér véget a mű-
sor: amikor a program-

számok leszaladtak, 
folytatódik a szórakozás. 
Beggelig minden perc-
nek van valami meg-
lepetése- Az egyik ven-
dég így fejezte ki el-
ragadtatását Eveto-



vits János igazigiatónaik: 
— Igazi tündérkas-

tély ez, — száz tündér-
re l . . . 

A Parisien Grill ú j 
margitszigeti kastélyá-
nak van két nagy meg-
lepetése. Az egyik a 
forgókorong. A pesti kö-
zönség hamairoean meg-
kedvelte ezt; jobb raj ta 
táncolni, mint a parket-
ten. A másik az üveg-
parkett. Egyetlen gomb-
nyomásra »kilép« a 
színre a mozgó üveg-
parkett . . . Ilyen még 
szintén nem volt Pes-
ten. 

A revü egyik legmű-
vészibb száma a Matyó-
lakodalom. A külföldiek 
ezzel a gyönyörű, színes 
számmal alig tudnaR 
betelni. Meg kell írni, 
hogy a revük tervezése 
és rendezése három ki-
tűnő ember: Eric, Tí-
már János és Sziklay 
József érdeme. 



Herendi Manci, a fütty»» primadonna, * múlt 
héten óriási sikerrel énekelt a rádióban ope-

rattáriákat 

. A pécsi egyetemi ifjúság kabaréegyüttese szá-
[ mos vidéki siker után június li-én a rádióban 

mutatkozik be. 
Véri Endre, Reinprecht Rudolf, Melczer Andor, 

ifj. Holub József, Fábián György 
(Poto Barta, Pécs) 

Alice hegedűművésznél június 11-én d. 
__. 5-kor szerepel. Ugyanezt a műsort júl. 3-án 
°Amerika részére is közvetítik rövid hullámon. 

Molnár Alice. Európa és Amerika minden na-
gyobb városában adott már hangversenyt 

Kőszegi né Balogh Emma 8-án »Hogyam készül 
az igazi párizsi revü?« cimmel tart előadást. 
Két évig a Casino de Paris táncosnője volt s 
a Dolly Sistersak revüjében lépett fel. A kép 

Indiában készült 

A hét egyik legkiemelkedőbb eseménye Gti-
lácsy Irén, ai kiváló írónő szereplése lesz; 
egyik novelláját olvassa fel június 8-án 

6 óra 55-kor 

Géezy Fazekas Klára zongoraművésznő, a mult 
héten szerepelt a rádióban. Ebből az alkalom« 
ból említjük meg, hogy Julianna holland trón-
örökösnö elismerősorokkal tüntette ki legújabb 



S Z fc R K E S Z T l j E N D R Ö O Y B E L A 

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

ki volt az az elegáns idős amerikai úr, 
akit mikor megérkezett a Dunapalota 
szállodába, olyan örvendezéssel fogad-
tak, amili/en csak a legkedvesebb ven-
dég osztályrésze. 

— A hetvenöt éves legkedvesebb ven-
dég Mr. Bacfie, a Chrysler autógyár 
és a Kayser harisnyagyár alapitója, aki 
két unokájával, Muriel és Dolly 
Richards-al érkezett Pestre. A két unoka 
szépségének híre percek alatt épp úgy 
elterjedt Pesten, mint amily gyorsan ál-
talános hírnévre tettek szert a Chrysler 
és Kayser nevek. A szívélyes és örven-
dező fogadtatás a Dunapalotában vi-
szont azért járt ki Mr. Bache-nak, mert 
annak idején ő is tekintélyes összeggel 
vett részt a szálló alapításában. 

— Na és most kezdjük ott, ahol a 
mult héten abbahagytuk. 

— Hol is hagytuk abbat 
— Ott, hogy két hölgy barátságáról 

emlékeztünk meg, megállapítván, hogy 
mi tudjuk, mi ennek a barátságnak a 
magyarázata. Most még hozzátehetjük: 
azt is tudjuk, hogy az egyik hölgy hon-
nan és kitől értesül a legrövidebb időn 
be.ül mindarról, ami a pesti forgatag-
ban törtémk, így például arról is, hogy 
kik vacsoráztak szmókingban, sőt 
fehér szmókingban a Margitszi-
geten. ő csak ül otthon, s mégis min-
dent tud, de azt már nem tudja, hogy 
mi honnan tudjuk azt, hogy ő honnan 
tud mindent. 

— Rettenetes titokzatos vagy ma an-
gyalom, alig értek valamit az egészből. 

— Kérdezd meg illető hölgy informá-
torát, majd megértesz mindent. Külön-
ben pedig dologra, amennyiben a hét 
elég zajos volt s így nem szabad kés-
lekedni a beszámolóval. 

— Szóval . . . 
» — Szóval, a hét legérdekesebb össze-
ijövetele kétségkívül Csonka Lászlóék-
nál zajlott le vasárnap délelőtt. Szokat-
lan időpont, ugyebár, de már a kora 
délelőtti órákban sorra érkeztek a meg-
hívottak és a gellérthegyi villa kertje 
rövidesen csak úgy visszhangzott a gye-
rek-kacagástól. Csonka László és fele-
sége ugyamis gyerekzsúrt adtak vasár-
nap délelőtt a kisfiúk és a kislányuk 
barátainak és barátnőinek, s a megje-
lentek részére, mint kötelező viseletet 
a fürdőtrikót írták elő. Csonka Lászlóék 
kertjében ugyanis pompás fürdőmedence 

Ungár Boris és Weszely István házasságot 
kötöttek 

(Kossak utóda Komáromi íelv.) 

csillog pázsittál szegélyezve és termé-
szetes, hogy óriási sikere volt a gyerek-
strandnak, papák és mamák elragadtatva 
élvezték az apróságok hancúrozását, 
amint kis buktatások, víz alá merülé-
sek, spriccelések és vizicsaták során be-
fejezésül az egész fürdőző társaság meg-
rohamozta a buff ét-asztalt, amelyen 
szendvics-garmadák és fagylaltcsodák 
ékeskedtek. Pompásan sikerült a déle-
lőtti gyerek-zsúr, a csöppségeket alig le-
hetett trikóikból visszacsalogatni a ren-
des ruhákba, legtöbbjük még akár most 
is ott lubickolna a vendéglátó medencé-
ben, közbe-közbe természetesen egy kis 
vanilia, vagy csokó'ádé fagylalttal éde-
sítve a nyári délelőtt örömeit. 

— Tyüh, ángyalom, magam is megiri-
gyeltem ezt az újdivatú összejövetelt. 
Nem lehetne a nagyok részére is hasonló 
jellegű mulatságokat rendezni, mikor 
eljön a nyárt . -



— A nagyok tisztelik a hagyományo-
kat, s ezen a héten nagy kelete volt a 
frakknak és szmokingnak. Itt volt pél-
dául a Stein Emil. vacsorája, amelyen 
közgazdasági életünk kitűnőségei Ijelen-
tefc meg, bankdirektorok, pénzarisztokra-
tak teljes számban, s mint a legérdeke-
sebb vendég: Csánky Dénes, a Szépmű-
vészeti Múzeum főigazgatója. Tulajdon-
képpen az ő érdekében, helyesebben mú-
zeuma érdekében rendezte Stein Emil az 
egész vacsorát, hogy a főigazgató egy 
kis propagandát fejthessen ki a vezetése 
alatt álló intézmény érdekében. Azt 
mondhatnánk, hogy a Szépművészeti Mú-
zeum leendő barátainak alakuló vatcso-
ráját tartották meg, s a baráti összejö-
vetel eredményei rövidesen mutatkozni 
fognak a múzeum, gyűjteményeinek gya-
rapodásában. Nem elég az állami költ-
ségvetés ugyanis, a baráti áldozatkész-
ség sokkal többet tehet egy-egy napfény-
re kerülő műkincs megvásárlásával. 

— Ertjük, méltányoljuk a tervet és 
bízunk a sikerben, hiszen ha vannak 
operabarátok, lehetnek múzeumbarátok 
is. Vagy nemf 

Angyal Lili ós Beitler Zoltán házasságot 
kötöttek 

(Kossak utóda Komáromi felv.) 

— Operabarátokról lévén szó, kérünk 
rövid beszámolót az operabarátok elnö-
kének, Fellner Alfrédnak hagyományos 
nagy estélyéről. 

— A Júniusi Hetek megnyitó összejö-
vetelének nevezhetnénk a Benczúr-utcai 
estélyt, ha maga az estély nem tekint-
hetne vissza több tradícióra, mint a fia-
talkorú Júniusi Hét. Hosszú évek óta 
hagyomány ugyanis a májusvégi Fell-
ner-estély, amelyre ezidén körülbelül 
kétszázan voltak hivatalosak. A Ben-
czúr-utcai Fellner-palota és gyönyörű 
kertje zengett és fénylett a díszes ven-
dégsereg csillogásától, az est a kétszáz 
meghívott részére ültetett vacsorával 
kezdődött és rögtönzött hangversennyel 
folytatódott, majd átvette uralmát a jazz, 
kezdődött a májusi bál, amelynek mu-
zsikájába végül is az ébredő madarak is 
belekontárkodtak. Hajnalig tartott a 
nagy estély, amelynek szépségkirálynője 
kétségkívül maga a vendéglátó házi-
asszony volt, aki világoskék tündérruhá-
jábatn igazán gyönyörű jelenség volt. 
Aranyszalagot kaptak még: Kienast Fe-

Csigó Katalint feleségül vette Ambrus György 
(Rozgonyi felv.) 



Viktor és felesége, Csonka Lász.ó és fe-
lesége, i f j . Oberschall Viktor és felesége, 
Kertész Nándor és felesége, Fellner Al-
fréd és felesége, i f j . Bethlen István gróf, 
Bart ha Lajos és felesége, Burger Sándor 
és felesége, Dusóczky Károly és fele-
sége, Feledy Pál, Gulden Gyula, Hein-
rich Tibor, Haintz Ödön, Haidekker La-
jos, Halter Béla, i f j . Kertész Róbert, 
Szabolcsba Mihály, Vida Pál, v. Ollé An-
tal feleségeikkel és nagyszámú táncos 
gavallér. Ugyanezen az estén Klees Fe-
rencéknél volt Mimi leányuk tiszteleté-
re vacsora, s ha ehhez még hozzáadjuk, 
a Bernard Györgyék garden-party ját, a 
Severlay Zoltánék május 26-án rendezett 
összejövetelét, s az Ebinger Jánoséknál 
Lillo leányuk tiszteletére rendezett 
bridge-teát, akkor körülbelül végeztünk 
is a hét krónikájával. 

— Számítsuk még hozzá özv. Várady 
Zsiffmondné érdekes garden-partyját 
Szalag-utoai villájának gyönyörű ker-

»Minden külön értesítés helyett« 
Taller Mihály éa Halas Anna házasságot 

kötöttek 
(Kossak utóda Komáromi falv.) 

rencné, Horváth Boldizsárné, báró Her-
zog Andrásné és Heinrich József né. 

— Hol volt még a közelmúltban ha-
sonló alkalom a fennmaradásraf 

— Örök titok, hogy májusban mikor 
alszik a pesti társaság, amennyiben 
ilyenkor mindenki estélyek és strandok 
közt pendlizik. Szóval komoly fennma-
radásra alkalmat szolgáltatott tizenhat 
meghívottnak a báró Hatvany Berta-
lanné multheti vacsorája, amely otthoni 
étkezéssel kedődőtt, margitszigeti lum-
polással folytatódott és hajnali meren-
géssel végződött a Gellérthegy tetején, 
ahonnan a Citadella öreg falai alól 
gyönyörködték a fiatalok a napfelkel-
tében. 

— Hagyd, hogy most én folytassam, 
angyalom! Hasonlóan nagyarányú lum-
polási alkalom volt ugyanis az i f j . 
Kienast Ferenc és felesége, Vangel 
Klára estélye a fiatal pár pasaréti vil-
lájában, amelyen többek közt megjelen-
tek: Kertész K. Róbert és felesége, id. 
Kienast Ferenc és felesége, Berényi 

Gábor Terit nőül vatta Bánkuty Ferenc 
(Rozgonyi falv.) 



nyát, Magdolna Máriát. Az ismert és 
szép bálkirálynő esküvőjén ott volt 
egész Pest és mindenki gyönyörködött a 
fiatalok boldogságában, 

— No még egy-két apróságot! 
— Nem is apróság, hanem a legszebb 

májusi estélyek egyike zajlott le szom-
baton este Imrédy Kálmánéknál, fontos 
hír még azonkívül, hogy a héten álla-
pítják meg a margitszigeti Temiisz Klub 
nyári báljának dátumát, amely Klub 
tagjai ezidén feltűnően visszavonult éle-
tet élnek tündéri klubhelyiségükben, a 
Sziget kellős közepén, »hova nem hat el 
a város zaja sem« sőt még magának 
a Szigetnek zaja sem, ami nagy szó, 
mert a Margitsziget újabban igazán nem 
a csend birodalma. De hogy is lehetne 
ott csend, mikor naponta ötezer kávét 
fogyasztanak el a különböző terraszokon 
a nénikék és bácsikák a legizzóbb ká-
véskanál és pletykacsörömpölés kísére-
tében, s ugyanakkor napi kétezren vi-
songanak az új strandfürdőben, amely-
nek kapufreskóján képben mutatják be 
az ősmagyarok, hogy dédapáink nyuszt-
prémes fürdőtrikóban lovagoltak neki a 
medencéknek. 

— Huj, huj, hajrá! Lovagoljunk mi 
is tovább nyári híreink berkeiben, s 
forduljunk gyöngéd szeretettel Sacel-
láry Gyuri bácsi betegágya felé, ame-
iyet állandóan érdeklődéssel vesz körül 
a barátok és ismerősök figyelme. Közeli 
prognózis: gyors gyógyulás és fürge 
talpraállás. 

— No még egy kis június eleji édes-
séget! 

— A takarékosságáról közismert dús-
gazdag lovag, szíve hölgyének lakásbér-
leti szerződése lejárt s a ház felügyelő 
mestere egy napon bekopogtatott hozzá, 
a bérleményt megújító okirattál. Törté-
netesen épp ott tartózkodott a fontos 
pillanatban a takarékosságáról közis-
mert dúsgazdag lovag is, aki, mikor a 
szivhölgy odakanyarintotta a nevét az 
okmány alá, egyszerre csak megszólalt: 
«— adja ide szívem a szerződést, hadd 
írjam aJá én is!* A ház felügyelő mes-
tere boldogom nyújtotta át az okmányt, 
az aláírás megtörtént, azután a dúsgaz-
dag lovag azt kérdezte: »— szóval most 
már engem is a lakó jogai illetnek 
megf* »— Ugy van!* — bólintott a ház-
mester. »— Nagyon helyes* — örvende-
zett a lovag — *akkor legalább ezentúl 
nem fizetek lift pénzt.* 

— Brávó. 
— Adieu! 

»Minden külön értesítés helyett« 
Hódos Ibolyka és Lipscher István házasságot 

kötöttek 
(Kredatus feJv.) 

fecskéjében, ahol is az irodalmi és tár-
sadalmi élet számos kitűnősége vette kö-
rül a legszívélyesebb vendéglátót. Es 
ne felejtkezzünk meg a nagy jövés-me-
nés közben a MAC csütörtöki táncos va-
csorájáról sem, amely hétről-hétre nép-
szerűbb lesz, s amely megismétlődő va-
csorák tulajdonképpen toborzó előfutár-
jai az elkövetkezendő M AC-majálisok-
nak. 

— Nevezd röviden juniálisoknak, an-
gya'om, amennyiben a két MAC-gairden-
partyt június 5-én és 19-én tartják meg 
a margitszigeti klubházban. 

— Egyéb juniálisi dátumok csak úgy 
szerény emlékeztetőül: június 12 — 
Piaristák, június 19 — BEAC-garden-
party a fehérvári-úti sporttelepen. 

— Köszönjük, mindegyiken ott le-
szünk, éppúgy, ahogy nem mulasztottuk 
el a megjelenést a hét fontos esküvőjén 
sem, mikor is Körmendy Ekes Lajos, 
ny. főispán és felesége, Novelly Natália 
fia, Körmendy Ékes György vezette ol-
tárhoz nagyenyedi Borsos László sebész-
főorvos és felesége, Tamás Ilona leá-



P A T A K Y K Á R O L Y 

Győzött a ritmus 
A női tomászbajnokság 

esemény© a tornasportnak. 
Jól tenné a tornaszövetség, 
ha ezt az eseményt kiszé-
lesítené és lehetőséget 
adna ahhoz, hogy amikor 
a legjobb női tornászok 
mérkőznek az elsőségért, 
a magyar zenei élet, mű-
vészvilág s a képzőművé-
szet kiválóságai is megje-
lenhessenek. Művészi él-
ményben volna részük! A 
talajtorna-gyakorlatoknál 
bőséges ötlethez jutna a 
szobrász, a buzogánygya-
korlatoknál a festő, a ige-
nendagyakorlatoknál a köl-
tő s a ritmikus gyakorla-
toknál a zeneszerző. A bal1-
lerinai kecsességgel elvég-
zett számokban a női torna 
egyesül az összes művé-
szetekkel és minden mű-

•i f , • ' -

Mészáros Gabriella, Magyarország tornászbajnoknője 
(Foto Angelo) 

Rerioh Rudolfné, a tornásznők kapitánya 
átadja Mészáros Gabriellának a bajnoki 

érmeket 

A bajnoknő talajtornája 
(Foto Pálházy) 

A, klubtársnő c s ó k j a « győztesnek 



Bánovsxky Margit 
(Foto Angelo) 

vészt meg kell Ihletnie ezeknek a be-
mutatóknak, amelyekben az erő nem a 
maga vad brutalitásával, Ihanem szépsé-
gével, stílusával domborodik: ki. Az idei 
bajnokságot Mészáras Gabriella, nyerte 
meg. Immár másodszor szerezte meg a 
büszke bajnoki címet. Az ő diadala a 
ritmus győzelme. Minden szeren, ahol 
elvégezte a gyakorlatokat, a mozdulat-
művészet csúcspontja volt: csupa rit-
mus, zene. Mészáros Gabriella az olim-
piászon is vezető szerepet játszott és 

Madary Ilonka, Nagy Margit a második 
balyssatt és Kaposi Julia 

Tétágas. Novetvo nézik a •arsenyzdk 



Madary Ilonka két nmek gyakorlata 

Horányi Nolly az ntánpétlás legtehetségesebb tagja 
(Angelo (oték) 



Kaposi Juli«, Debrecen Ai 
tornász csillag« 

Kmetykó professzor szerint 
egyensúlyozó gyakorla-

tokban első a világon. Az 
olimpiai ikerét azonban 
mégsem a művészetek, ha-
nem az erők harca volt, 
viszont a magyar tornász-
bajnoknő nem az erőnek, 
hanem a ragyogó esztéti-
kának a képviselője. Álta-
lában női torna sportunk 
amely az olimpiászon har-
madik helyem végzett, ál-
landóan t a r t j a előkelő he-
lyét és olyan kiváló tehet-
ségeink vannak, akikkel a 
legforróbb nemzetközi csa-
tákban is megállhatjuk a 
helyünket. A bajnoki ver-
senyen az összes résztve-
vők saemet-lelket gyönyör-
ködtető módon, példás fe-
gyelmezettséggel végeztéik 
el a gyakorlatokat, de itt 
van az utánpótlás is, a 
második, a harmadik gar-
nitúra, amely résen áll, 
hogy az első osztályúak 
közé kerüljön. Tisztelt tor-
naszövetség, a legköze-
lebbi női tornászversenyre 
hívják meg a magyar mű-
vészi és irói világ kitűnő-
ségeit. A tornásznők mun-
ká j a a művész ecsetjére, a 
költő lant jára kívánkozik 

Jekelfalussy Bella ritmikus 
tornája 

(Aagelo fotók) 



IRODALMI 
ÉLET 

Szerkeszti : 

SZITNYA1 ZOLTÁN 

Sztárok pályafutása 
/find?* 

Sam Crofton színtársulata Romeo és 
Júliával turnézott a kisebb, angol vi-
déki városokban. Crofton főerőssége 
a délceg termetű, klasszikus arcélű, 
sugárzóan szép, fiatal Rhys Tennent 
volt. A sokat tépázott színigazgató azt 
remélte, hogy ezzel a Rómeóval eljut-
hat Londonba is. Bár Júl iá ja a negy-
venet meghaladott, elhervadt Lucille 
Leslie, már alig keltett illúziót, de Lu-
cille gyakorlott, ügyes színésznő volt, 
aki valaha maga is az előkelő londoni 
színházakról álmodott. Sajnos időköz-
ben eljárt az idő felette. Ha elérné ál-
mai netovábbját: a londoni színpadot, 
már csak karikatúrája lehetne hajdani 
önmagának. A színtársulat üdvöskéje 
Jill Fenwick, Rhys Tennent fiatal fele-
sége volt. Sam Grofton úgy találta, 
hogy a fiiatal asszonyka szerencsét 
hoz a társaságnak, amióta az egyik 
kis fészekben halálosan beleszeretett 
a Romeot alakító Rhys Tennent-be és 
megszökött, mintha az igazi Julia 
lenne, szerelmesével. 

Jill erényes kispolgár családból 
származott. A középiskolai jótékony 
irodalmi előadásokon lelkesen ját-
szotta Shakespeare Júliáját . Szülei 
kitűnő házasságot terveztek számára. 
De most kényszerűségből sürgönybeli 
beleegyezésüket adták. A fiatalok a 
következő városban megesküdtek. Jill 
rajongásig szerette férjét, akiben Ro-
meo megtestesítőjét látta és minden-
képpen azon volt, hogy hasznossá 
tegye magát. A pénztárban ült. A jel-
mezeket gondozta. Színpadra csak egyet-
len egyszer merészkedett, amikor Crof-
ton beosztotta Julia kíséretébe. Ám 
Lucille Leslie hisztériás rohamokat ka-
pott az előadás után. Az állította, hegy 
az ügyetlenül csetlő-botló Jill letaposta 
(az uszályát, ő majdnem elbukott 
miatta. Ji l l egyre elébetolakodott és 
ellopta tőle a rivaldafényt. 

Jill, szegény, azzal védekezett, hogy 
neki nincsenek színésznői ambíciói. 
Csakis Rhyst imádja. Crofton paran-
csára lépett a színpadra. Többet soha-
sem játszik. Lucille végül is fiatal kar-
jai között sírta ki félelmét és keserű-
ségét: 

— Tudom, hogy gonosz és igazság-
talan voltam. De ezen a pályán köröm-
mel és foggal védekezik az ember. Va-
laha azt reméltem, hogy a West End-

í r t a : I . A . R . WYLIE 

•ben plakátozzák ki a nevemet. Most 
már a holnapi ebédemet féltem, öreg-
szem. 

Jill őszintén sajnálta a hervadó Lu 
cillet. Ettől a naptól fogva Jill öltöz 
tette az ideges színésznőt, mert a fony 
nyadó, rémlátó asszony nem tűrt me; 
mást maga mellett. 

A színtársulat Manchesterbe érkezeti 
Az első nagyobb, jelentékenyebb vá 
rosba. Crofton sokat várt Rhys sze 
replésétől, mert egy híres londoni szín 
igazgató, aki ú j tehetségek után va 
dászott, lejött az előadásra. 

Lucille voltaképpen ezért az estéért 
élt; hogy az előkelő, londoni színigaz-
gató végignézze játékát és felfedezze. 
De túlsokáig várt. Maga tudta legjob-
ban, hogy lekésett. 

— Kivénültem, — borult hisztériás 
zokogással öltözőasztalára, ahol két-
ségbeesetten próbálta az i f júság vará-
zsát visszaidézni pótahálóriáinicoiktól át-
szőtt arcára. 

Jill ijedten ugrott hozzá. Lucille 
teste élettelenül csüngött a kar ja i kö-
zött. Jil l kétségbeesetten sikoltott se-
gítségért. A színészék összesereglettek 
az öltözőben. Sam Crofton kövér kezét 
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. . . Júliának óriási sikere volt. 



tördelte. Lucille meghalhatott volna 
miatta. Később bizonyosan sajnálta 
is az öreg munkatársat, de most csak a 
veszélyeztetett előadásra gondolt. 

Rhys az ajtóhoz támaszkodott. Fiatal 
arcát szánalmassá tette a kétségbeesés. 
Az örökre elveszett lehetőséget látta. 
Jill tekintete a férjére esett. Most már 
nem Lucillet sajnálta, hanem Rhyst. 

Szegény Rhys mennyit nyomorgott azért, 
hogy kivívja a sikert és most, amikor 
majdnem elérte, egyszerre porrá om-
lik minden. 

— Mindennek vége, — mondotta re-
ménytelenül Crofton. Megbuktunk. Va-
laki menjen ki és ír ja ki a pénztárra, 
hogy az előadás elmarad, a megváltott 
jegyek árát visszafizetjük. 

— Én eljátszom Júliát, — mondotta 
csengő hangon Jill . Tudom a szerepet. 
— Odalépett Croftonhoz, megfogta a 
karját . — Nincs annyi vállalkozó szel-
lem magáiban, hogy próbát tegyen ve-
lem? 

Crofton végignézett Üdvöskéjén!. Mi-
lyen fiatal, szép és eleven. A szerencsét 
kísértő színigazgató egyszerre felébiedt 
benne. 

— Valaki menjen ki a függöny elé 
és jelentse be a közönségnek, hogy a 
primadonnánk rosszul lett. Rhys Ten-
nent fiatal felesége próba, nélkül be-
ugrik a szerepbe, hogy megmentse az 
előadást. Te pedig öltözz azonnal, Jill, 
és tedd meg, ami tőled telik. 

— Mindnyájan segítenii fogunk ne-
ked, — mondották megkönnyebbülten 
a színészek. Rhys elragadtatással csó-
kolt kezet feleségének. 

Lucille voltaképpen már csak nélkü-
lözhetetlen árnyék volt mellettem, aki 
a végszókat adta nekem, — gondolta. — 
Jill, bár ügyetlenebbül, de szintén be-
töltheti ezt a szerepet. 

A mentőik elvitték Lucille á jul t tes-
tét. Jill máris öltözöködött. Lucille 
túlbő ruhájá t fércelte össze karcsú ter-
metén. 

Jill, mikor kilépett a színpadra, sze-
relmére gondolt, szökésére. Ismét Jú-
liának érezte magát. 

Júliának óriási sikere volt. A lon-
doni színigazgató, aki magával hozta 
első hősszerelmesét, Paul Som me r s t, 
lelkesen tapsolt. Crofton megkérdezte 
vendégeitől, hogy megnyerte-e tetszé-
süket az előadás és főleg Romeo? 

— A Rómeója pocsék. A jó külső 
egymagában nem elég — mondotta a 
londoni színigazgató. 

Croftonnák leesett az álla: 
— Akkor miért tapsoltak lelkesen? 
— Júl iája istenáldotta tehetség. 

Hangja Ellen Terryre emlékeztet. 
— Csiszolatlan gyémánt. Majd meg-

látja, hogy egy-két próba után én mit 

csinálok belőle — mondotta hanyagul 
Summers. 

Crofton és színtársulata megsemmi-
sülten fogadta a hírt : egyikük sem 
léphet fel Londonban. Csak Júl iá t szer-
ződteti a londoni színigazgató. 

A sikerétől kábult Julia azonban ki-
kötötte, hogy férjét is szerződtessék. 

— Statisztaszerepre megjárja — ve-
tette oda a londoni színigazgató. 

Rhys Tennent összeszorított foggal, 
merev arccal írta alá a szerződést. 

— Megmutatom magának az igazi 
Rómeót — mondotta Paul Summers. — 
És a próba alatt Jill valóban megér-
tette, hogy Paid Summer az igazi, is-
tenáldotta tehetség. Rhys csak felcico-
mázott, lélektelen ripacs. 

Jill-Julia kiábrándult Rhys-Romeó-
ból, Rhys, megalázott keserűségében, 
féltékeny szótlansággal tűrte felesége 
dicsőségét és saját reményeinek szét-
foszlását. 

A londoni közönség lelkesen ünne-
pelte az ú j sztárt. Jill zajos sikere for-
gatagában sem feledkezett meg a sze-
rencsétlen Lucilleről. Lucillet kiápolták 
idegösszeomlásábóL De sohsem léphet 
színpadra többé. Hogy éhen ne haljon, 
Jill öltöztetőnőként magához vette a 
szerencsétlen teremtést. Jill egyre nép-
szerűbb lett Londonban. Ellen Terry 
reinkarnációjának nevezték. Egy este 
Rhys, aki az egyik Capulet-szolgát 
alakította, közvetlenül előadás uté'o 
benyitott felesége öltözőjébe. Ji l l t Sum-
mers karjában találta. Jul ia éppoly el-
ragadtatott odaadásban csókolta Ró-
meóját, mint a színpadon. Rajongó 
ölelése a nagy művészt jutalmazta, bár 
az érdekes, kifürkészhetetlen, ezer ala-
kot öltő Paul is vonzotta. 

Rhys bevágta az ajjtót. Elhagyta « 
színházat. Nem jött vissza többet. 

A lelkiismeret furdalásoktól gyötört 
Jill hasztalan kereste férjét . Rhys el-
veszett, nem adott életjelt magáról. 

— örülj, hogy megszabadultál tőle — 
vigasztalta öreg öltöztetőfnője. Lucille. — 
Már csak fölösleges koloncként lógott 
a nyakadon. 

Jillnek a következő darabban nem 
volt sikere. A rákövetkező szerepében 
is bukott. 

A londoni színigazgató új, ismeretlen 
szerzőt avatott. ö maga sem tudta, 
hogy ki' rojtőzik az (álnév mögött. A 
színház sokat vár t a darabtól. Ji l l azt 
remélte, hogy visszaszerzi már-már ve-
szendő dicsőségét, mert úgy érezte, 
hogy a női főszerepet, a férjétől elide-
genedett^fiatal asszony alakját , akit a 
csillogó, csábító megejtett, egyenesen ő 
reá szabták. Az igazgató rá is osztotta 
volna a szerepet, de Paul Summers fel-
háborodottan tiltakozott. 
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— Minden darabot megöl. Semmi 
kedvem bukni miatta. Lélektelen báb 
lett belőle. Azzal .a ritka és csodálatos 
esettel állunk szemben, hogy csak 
egyetlenegy szerepre alkalmas. 

A színházigazgató, aki szintén nem 
mert még egy 'bukást kockáztatni, 
visszavette Jilltől a főszerepet. 

Jill kétségbeesetten zokogott öltöz-
tetőnő je, Lucille, kar ja i között. 

— Nem engednek játszani többé, pe-
dig én fiatal vagyok. És érzem, hogy 
ezt a szerepet senki sem tudná olyan 
nagyszerűen eljátszani, mint én. 

— Hiszen hacsak azt tudnánk, hogy 
ki a darab írója — simogatta Jill ha-
ját Lucille. — Elmehetnél hozzá és 
meggyőzhetnéd, hogy sikerre vinnéd a 
darabját, hiszen te még oly szép és 
fiatal vagy. 

— Senki sem tudja a nevét. Nem 
játszhatok előtte. Éhen fogunk halni — 
tördelte a kezét Jill. 

Levelet hoztak Jillnek. Lucille meg-
igazította nagy p'ápaszemét az orrán, 
feltépte a borítékot, az apatikus Jill 
kezébe erőszakolta a levelet. Jill arca 
felragyogott: 

— Lucille, csoda történt 1 Az ismeret-
len szerző jelentkezett. Engedelmet 
kér, hogy egy óra múlva meglátogat-
hasson. 

— Látod, látod — ujjongott Lucille 
és azonnal csinosítani, öltöztetni kezdte 
Jillt. 

Jill, legigézőbb pongyolájában, izga-
tottan nézett az ajtóra. Kopogtak. Egy 
férfi lépett be az ajtón: Rhys. M e g v á l -
tozott. Már nem a hódítóan sugárzó 
i f jú többé. Megférfiasodott, az arca 
komoly, elmélyült. 

— örülök, hogy láthatlak, Jill — 
mondotta egyszerűen. 

— Én is örülök, Rhys — rebegte Jill. 
Lucille tapintatosan becsukta az ajtót 

maga mögött. 
— Ó, Rhys, — suttogta Jill — most 

már megértem, hogy milyen gonosz 
voltam hozzád. 

— Nagy szolgálatot tettél nekem. 
Megmutattad, hogy tévúton botorkál-
tam. Bár rossz színész voltam, mégis a 
színháznál a helyem. Vidékre mentem, 
idegen név alatt rendező lettem. Felfe-
deztem igazi tehetségemet és hivatáso-
mat. Én írtam a darabot, amelyre a 
színházad készül. 

— Te írtad — álmélkodott Jill. — Az 
igazgatóm elküldte nekem a női fősze-
repet. Sírtam, amikor elolvastam. Hi-
szen a mi történetünk. Szívvel-lélekkel 
játszottam volna, de elvették tőlem a 
szerepet. 

Jil l felzokogott: 
— Tudom — mondotta Rhys. — Azért 

jöttem ide, hogy visszaadjam a neked 
írt szerepet. 

— Ô, Rhys, szánalomból adod vissza? 
— Jill , folelf őszintém: szeretted Summers t ? 

(O. Erdélyi Aranka rajzai) 

— Nem, hiszen teneked írtam. Jill, 
felelj őszintén: szeretted Summerst Î 

— Sohasem szerettem és ő sem szere-
tett engem. A siker elbódított benni'án-
ket. Én Rómeót szerettem, ő Júliát, 
akivel együtt a ra t ja a bahért. 

— Én pedig azért mentem el, — mo-
solygott fanyarul Rhys — hogy a szí-
ved mélyén megérezd: a te számodra 
én vagyok az igazi Romeo. 

— Az vagy, Rhys, mert amióta el-
mentél, lelketlen báb lett belőlem. A 
darabodban ú j életre kelthettem volna, 
de éppen Paul Summers volt az, aki el-
vétette tőlem a szerepet. Kijelentette, 
hogy nem játszik velem. 

— Majd meggondolja. Mert én, a 
szerző, ragaszkodom ahhoz, hogy te 
jlátszd a főszerepet. Ha Summers aka-
dékoskodik, ismerek egy tehetséges fia-
tal vidéki színészt, aki t amúgyis fel 
akarok hozni, Londonba. 

Jill boldogan felkacagott. 
— Megyek és beszélek az igazgatóval 

— mondotta gyöngéden Rhys. — Te 
addig öltözz át, drágám. Elviszlek va-
csorázni a Művész Kluíbba. Érdekes pár 
leszünk. A rejtélyes színpadi szerző és 
aa újból felfedezett sztár: f é r j és fele-
ség. Mi leszünk a legnagyobb szenzá-
ció Londonban. 

Fordí tot ta : BEREND MIKLÓSNÉ 



A KÖNYV ÜNNEPE 
Egész esztendőn keresztül végeláthatat 

sorokban menetel a betűk ólomhadserege, hogy 
ut és tiszta örömet, emelkedett hangulatot, 

tudást és Szórakozást vigyen széjjel a hétköz-
napok robotjában elfáradt ember számára. A 
betű nem fárad el, a betű a hivők alázatával 
megy el mindenkihez, aki a valóságok tarló-
járól a költészet díszkertjébe vágyik. A könyv 
boldog alázattal szolgálja urát, az embert. 

De évenkint egyszer, mindössze három 
napra, felölti a könyv is dísz uniformisát, ki-
megy az utcára, sütkérezni a napfényben és 
az értő Szívek melegében. Évenkint egyszer 
ünnepet ül a könyv. Ezt az ünnepet nem jelzi 
pirosbetű a naptárban, mégis pirosan izzik a 
betű szerelmeseinek lelkében. Az egész évben 
menetelő betűhadsereg megérdemli, hogy ün-
nepnapján az ember meghatott szeretettel de-
fillírozzon el előtte és tisztelegjen a könyvnek, 
a leghűbb barátnak, akit az ajándékozó istenek 
rendeltek az ember mellé. 

Kun Sándor tájképe a Szinnyey Társaság tavaszi tárlatán 

Hycb/uiítá pályázatunk 
Nyelvújító pályázatunk kilépett a kulisszák (bo-

csánat: díszletek) világából és most már a legkülön-
bözőbb idegen kifejezésekre is érkeznek magyarosítá-
sok. Néhány érdekes pályázat: 

Teoretikus = elméletező 
dublőz = ihasonimás 
ballet = tánckar 
kozmetika = testszépítés 
rúzs = rózsázó. 

Beküldte: Kerekes Ernőnó, Zalau. 

Sláger = sxkerdal 
plágium = témalopás 
premièr plan =* szemtől szembe, 

Beküldte: ifj . Dán Ferenc, Bp. 

Aid' acta = loan ügy 
paletta = színtálca 
plágium = lopirat 
statiszta = szín-nép 
optimista = álomgazda. 

Beküldte: Szóka Ferenc, Veszprém. 

Várjuk és közöljük az ú j pályázatokat. 
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REGÉNY A PESTI 
FIATALOKRÓL 

Vaszary Gábor, a y>Mon-
pti<& szerzője, befejezte új 
regényét. Címe: »Szegény 
fiatalok«. A szegény pesti 
fiatalokról, a mai pesti if-
júságról szól... Akik már 
olvasták, azt mondják, ez 
•lesz az író pesti Monptije. 

CSERMELY GYULA 
»A TOP RI NI NÁSZ.«. 

Nyolcadik kiadásban jer 
lent meg Csermely Gyula 
híres regénye, a »Toprini 
nász.«: A háború alatt, 
1916-ban, jeleni meg elő-
ször a könyv és azóta 
minden kiadása hetek ialatt 
elfogyott. »A toprini nászt 
ma már a magyar iroda-
lom egyik standard-könyve. 

A történetét azok is is-
merik, akik még nem ol-
vasták: egy fiatal tiszt, 
a háború előtt, fontos és 
titkos megbízást kap, 
amely elszakítja szerelmé-
től. Ez a regény cselekmé-
nyének történelmi része; a 
történet másik oldala: a 
tisztnek, a végzetes körül-
mények hatása alatt, vá-
lasztania kell az igazi, tisz-
ta szerelem és a könnyű 
kaland között. 

Csermely Gyula iskolát 
teremtett ezzel a regényé-
vel a magyar irodalom-
ban; illő tehát, hogy az új 
generáció is megismerje. A 
könyv igen szép kiállítás-
ban, a Lingua kiadásában 
jelent meg. 

V / / £ÉI I 
Róna Emmy önarcképe a 
Nemzeti Képzőművészeti Kiál-

lításon, a Műcsarnokban 
(Foto Radó Magda) 



K Á V É H Á Z 
I R T A - . 

Zsúfolt kávéház. 
Egymásnak vetnek gáncsot 
a vendégek. A kis teremben 
elefáncSont 
golyók kocódnak. 
A barna jódnak 
szagát érezni. 
Egy pincér megvágta a kezét. 
Nem fog vérezni, — 
kérdi, — mert fájni fáj. 
Az ablakban Rákóczi-uti táj. 
Sivár fák és az aszfalt, 
»Kérem tartsák fenn ezt az asztalt 
félóra múlva itt vagyok.«r 
Az egyik sarokban angyalok, 
szőke angyalok, barna lepkék 
(az egyik szőke, egész gyerek még) 
jobbra figyel és balra néz. 
Mosolya olvad mint a méz, 
vagy mint a cukrozott gyümölcs. 
A másik mellette, léha bölcs 
fitymáló szemekkel nézi őt, 
— arda sápadt, némi rőt 
foltok a hajában, s kopott ében 
pupilla tágul a szemében. 
Illusztriertét, Tagblattot, Berlinert, 
és várjon... A fiu szeretne menni, mert 
még százan várnak 
fütyülnek, csöngetnek, kiabálnak, 
viszont aki kapott 
az nem olvas: »egy napilapot!« 
A fiúnak lúdtalpa van, és rohan 
napi egyhuszért boldogan 
lelkendezve a lúdtalpakkal 
»világos kávé, szűrve, habbál« 
az újságos lever egy teli tálat. 
Szomorú kétpengős telitalálat. 
Edény-zajok és hangfoszlányok. 
Egy asztalnál Sötét kajánok 
a politikáról vitáznak. 
»Uram értse meg, nem vigyáznak. 
Szavamra ez már őrüleU. 
Az utcán kint nagy csődület, 
itt benn füst van, bűz, meleg 
piszkos, olcsó kis üzletek, 
foltos abroszok, rossz pincérek, 
mennyi bosszúság, mennyi méreg. 
Mennyi unalom, mennyi szenny. 
Csupa sár, por és semmi menny, 
semmi fény és semmi fenség 
csupa kis jelentéktelenség. 
De ott kinn, messze tul a hidon, 
ömlik a fény szemetvadítón 
sárgán, fehéren tündökölve 
szánkázik a Dunán körbe-körbe. 
Fénylő fejét a vízbe vájja, 
s a fákra hull arany karikája. 
S máris menyasszonyok az ágak, 
egymáshoz hajolnak, gratulálnak. 
(Én kábultan sirva és sóhajtón 
kiforgok lassan a forgóajtón, 
a messzi nap büszke fénye int, 
— s én holnap eljövök megint.) 
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MIMÓZA 
I r t a : 

ERDŐS RENÉE 

Gábor úgy házasodott meg, hogy észre 
sem vette. 

Negyvenéves koriáig meg tudta tar-
tani függetlenségét, » ha harátai már 
nagyon faggatták, hogy miért nem há-
ziasodiik meg, azt a közismert hetyke és 
legényes, választ adta: 

— Nem lehet az asszonyoktól. 
Egyszer aztán mégis lépre ment, de.ez 

oly váratlanul és hirtelen történt, hogy 
mire felocsúdott meglepetéséből, a fele-
ség már ott volt a házában, a szép, há-
romszobás összkomfortos legénylakásbam, 
Budán. Mert az ügyvédi irodáját a Bel-
városban tartotta. 

Igen, a dolog villámcsapásszerűen 
ment, ahogy az ilyen elkényeztetett, óva-
tos és megfontolt férf iaknál történni szo-
kott, ha egyszer jó helyen vesztik el a 
fejüket. 

A lánnyal vidéken ismerkedett meg, 
ahova egy peres ügyben utazott s ahol 
vendégül marasztalták egy-két napig. 

Finom kedves szőke leány volt, sze-
rény és hallgatag. Ha valaki szólt hozzá 
elpirult és mindig olyan bizonytalan és 
tétova válaszokat adott, amiken meglát-
szott, hogy erélyes és katonás anyai lkéz 
vezérelte az életben, húszéves koráig. 

Nem cigarettázott, nem bridzsezett, 
nem is sportolt túlságosan. Egyetlen 
megengedett szenvedélye a tenisz volt, 
háromszor hetenként és nyaranta egy 
kis úszás a folyóban. 

Gábort valósággal meghatotta igényte-
lenségével és bájosságával. Különötsen a 
nyaka tetszett neki, ami olyan finom és 
hamvas volt, mint egy serdülőleányé, 
azzal a szőke haj ja l fölötte, ami a ter-
mészettől volt hullámos és látszott ra j ta , 
hogy sütővas még nem érintette. Az ar-
cán sem volt festék. Kisisé átlátszó, ró-
zsaszínű bőre volt és nagyon gyöngéd 
szája. 

Félórai beszélgetés után Gábor 'bele-
szeretett s amikor a gramofont megszó-
laltatták, táncolni hívta. 

Ez a tánc aztán végképpen eldöntötte 
Gábor sorsát. Mintha egy hajló liliom-
szálat tartott volna a ka r ja i között, 
ahogy a finom törékeny derekát átfogta. 
Megrészegedett attól a xithmustól, ami 
testéből áradt, attól az illattól, ami a 
hajából az arcára szállt. Egész éjjel 
nem tudott aludni és másnap, mielőtt el-
utazott volna, egy csokor rózsát küldött 
a leánynak, hazaérve pedig levelet írt 

neki, amire a leány igen kedvesen vála-
szóit. Két hét múlva már ott volt ná-
luk és megkérte a kezét. 

A többi aztán gyorsan ment. Gábor 
sietve likvidálta a régebbi gyöngéd kap-
csolatait. Nem is érdekelte őt senki. Ügy 
érezte, csak ez az egy nő van a világon 
ez a finom, gyöngéd, hamvas virág, akii 
olyan gyorsan sikerült meghódítania 
Mintha egyenesen reá várt volna ott, a 
kis vidéki város békés egyhangúsága 
ban. Eleinte lakást akar t változtatni, d€ 
a leány anyja erről lebeszélte. 

— Minek az a nagy lakás 1 Csak töbl 
gondot jelent a háztartásban! 

Nem engedte, hogy beköltözzék a vá 
rosba, a füstös, poros levegőre. Marad 
janak csak ott Budán. Elég az a lakái 
kettőjüknek is. Legfölebb a régi legény 
hálószoba helyett velsznek újat . 

Mari, a gazdasszony, fel akart mon-
dani, mikor hallotta, hogy a gazdája 
megnősül. 

Az ilyen Marik, akik eddig csak a gaz-
dájukat szolgálták, nem igen maradnak 
helyben, ha az asszonyt hoz a házhoz. 

/De mikor a gazdája menyasszonya a 
kelengye miatt Pestre jött az anyjával és 
Mari meglátta, akkor visszavonta a fel-
mondást. 

— Olyan, mint egy angyal, — mondta 
a házmesternének — ez nem fog en-
gem szekírozni. Hát valóban olyan volt, 
mint egy angyal. Még a jegyesség alatt 
is, ami pedig egy kissé felszabadítja a 
lányok temperamentumát. Nem látszott 
raj ta , hogy ú j életre készül. Éppen olyan 
szerény és szótalan volt, mint azelőtt. 
Apjával, anyjával szemben ugyanaz a 
bájos és engedelmes gyermek, mint ed-
dig. 

Gábor már szinte szerette volna, ha 
egy kicsit több önállóságot és energiát 
lát benne s erről mondott is egyetmást 
az apósának, mikor együtt voltak és 'be-
szélgették. 

— Hagyd csak fiam! — mondta az 
apja — ha egyszer a maga asszonya 
lesz, majd megváltozik! Az anyja is 
ilyen volt lánykorában! 

Az esküvő után, abban a rövid kits 
időben, amíg a vonat indulására vártaik, 
az anya odament Gáborhoz és azt 
mondta neki: 

— Édes fiam, csak arra az egyre kér-
lek, légy hozzá türelmes és kíméletes. 
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Ne felejtsd el, hogy régimódi nevelést 
kapott, amilyet én is kaptam az anyám-
tól. Nem pesti lány ez, semmit sem tud az 
életről. Valóságos, mimóza, lug y hangos 
szó is megremegteti. Szépen bánj vele 
és nézd ei egyik-másik fogyatékosságát. 
Talán eleinte nem lesz jó háziasszony, 
egyetlen gyerek, elkényeztettük és bi-
zony én nem igen engeuiem Ja a kony-
hára. Sajnáltam azonsat a szép kezeit, 
hogy tönkie tegye. l>e lassan lassan 
majd csak beleszokik a tioigokba. Te 
osait légy hozzá szelíd és jó. Ugy iban) 
véle, mint a mimózával. Ugy-e meg-
ígéredí 

<iábor megígérte. Hogyne ígérte volna 
meg! Ulyan szerelmes volt és olyan bol-
dog! Ördög vigye azt a "háztartást. 
Egyelőre úgyis nászútra mennek: Pá-
rizsba, Londonba. Egy hónapig odalesz-
nek. n.gy hónap! Az élete legszebb hó-
napja lesz ez! Törődik is ő iázzál, mi jön 
azután? Hogy tud-e főzni vagy nem? 
Ott van a Mari. Ahogy eddig elvezette 
a háztartást, ezután is elvezeti. 

Hát válóban boldog hónap volt ez, a 
nászút hónapja. Ennél szebbet nem (kí-
vánhatott magának. A fiatal asszony ra-
gyogott, felvirult, még szebb lett, mint 
azelőtt volt. Igaz, hogy elhalmozta 
gyengédségekkel és kedveskedésekkel. 
Nem lehetett olyan kívánsága, amit ne 
teljesített volna. 

Párizsban még egy éikszeresiboltba is 
elvitte, hogy válasszon magának vala-
mit. Ugy gondolta Gábor, valami cse-
kélységet. Talán egy kis melltűt, vagy 
egy gyűrűt. 

Mimóza azonban egy pár gyönyörű 
fülönfüggőt bámult meg, amiben igen 
szép nagy brilliáns kő volt és azt 
mondta, ha Gábor nem bánja: ő ezt vá-
lasztaná. 

Gábor meglepetten nézett r á . . . 
— De drágám, hiszen neked nincs is 

kifúrva a füled ? Mit csinálsz a füg-
gőkkel? 

— Majd kifúratom — mondta Mimóza 
kedvesen. — Egész kicsiny műtét és 
nem is fá j . 

Gábor egy kicsit csodálkozott és meg-
vette a függőket, noha jó drágák vol-
tak. így vett neki aztán még sóik szép 
és drága dolgot. Egy valódi csipke-
garnitúrát, amit állítólag minden ruhá-
hoz lehet viselni és soha sem megy ki 
a divatból. Egy ezüst toilette készletet, 
egy skót utazóplaidet, ruhákat, amik 
igen egyszerűk és igen drágák voltak. 

Gábor bámult és egyben örült is, hogy 
vidéki lány létére, milyen finom és elő-
kelő Ízlése van a feleségének. Nem fu-
karkodott a pénzzel és egy hónap múlva 
boldogan és meglehetős lapos pénztárcá-
val vitte ha2?a feleségét a kis budai le-

génylakásba. Ott az asszonyka hamaro-
san .berendezkedett a maga kedvére. 
Nem kifogásolt semmit, csakhoigy ke-
vés a virágváza a lakásban. Mi-
móza nagyon szerette ,a virágokat. Az 
ura (boldogan adott neki pénzt, hogy 
menjen ibe a városba és vegyen maga-
nak virágvázákat. Azt hitte: ha haza-
jön, a ház tele lesz virágvázákká!, ehe-
lyett a legnagyobb meglepetésére csak 
egyetlenegy ú j vázát talált á szalon-
asztalon, amire az asszonyka ráköltötte 
a kapott pénzt az utolsó fillérig. Igaz, 
hogy a váza gyönyörű volt és Gábor 
egy szót 4>em szólhatott. Egy kicsit azon-
ban mégis csodálkozott és ezt nem is 
titkolta el a felesége előtt. 

— De drágám, — mondta az asszony-
ka — te nem tudod, hogy az ilyen ne-
mes kristály éppen olyan érték, mint az 
ezüst? Minek vegyen az ember érték-
telen dolgokat a lakásába? 

Ez ellen nem lehetett szólni semmit és 
Gábor megint le volt fegyverezve. 

Tagadhatatlanul boldogan éltek Mari 
nénivel együtt, aki a konyhán uralko-
dott. Nem is vettek mellé másik cselé-
det. Csak egy bejárónőre volt szükség a 
takarításhoz. Azelőtt azt is Mari néni 
látta el, de most miután otthon volt a 
vacsora is, nem úgy, mint a gazdája 
legénykorában, aki rendszerint házon kí-
vül vacsorázott, több volt a dolog és 
Mari néninek bizony már gyöngék vol-
tak a lábai. 

Egyszer egy ebédnél Mimóza meg-
szólal. 

, . . félórai beszélgetés után Gábor belésze 
r e t e t t . . . 
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—- Ez a Mari egy kicsit túlsóz min-
dent, nem veszi észre? 

— Nem én — mondta Gábor — nekem 
semmi se sós! 

— Nekem igen, — mondta az asz-
s-zonyka — minálunk otthon nem volt 
szabad így megsózni az ételt. Apa azt 
mondta: ez méreg a szervezetnek. 

— No, én nem érzem, hogy meg voi.nié!k 
mérgezve, — mondta Gábor nevetve — 
de azért, ha akarja , mondja meg Mari-
nak, hogy ne használjon annyi sót. 

— Igen, meg fogom mondani neki — 
felelte Mimóza. 

Este, mikor vacsoránál ültek: Mimóza 
megint megszólalt. 

— Marinak nem tetszett, hogy szóltam 
neki a só miatt. Azt mondta: az úr így 
szereti. Mire én azt mondtam neki: De 
most én is itt vagyok és én nem szere-
tem a sós ételeket. Erre nem szólt sem-
mit, de nagyon haragos arcot vágott. 

— Ne törődjön vele, majd megbékül 
— mondta Gábor. 

Másnap bejött az asztalra az étel tel-
jesen íztelenül. A levest meg kellett 
sózni, de a sült és a garnirung ehetet-
len volt, Gábor bosszankodott. 

Mimóza fölkelt az asztaltól és kiment 
a konyhába. 

— Nézze Mari, én nem mondtam ma-
gának, hogy egyáltalán semmi sót ne 
tegyen az ételekbe, én csak azt mond-
tam, hogy ne sózza túlságosan. Kemélem 
megértett. 

Ezzel, feleletet sem várva kiment a 
konyháiból, vissza az ebédlőbe és leült az 
una mellé. 

— Meg mondtam neki a véleménye-
met, — mondta csendesen — de ha nem 
úgy tesz mindent, ahogy én akarom, el-
sején felmondok neki. 

— Ezt ne tagye, — ijedt meg Gábor — 
nem fog egyhamar ilyen jó és hűséges 
személyt találni. Hat éve van nálam és 
sohasem volt vele semmi baj. 

— Dehogynem, csak maga nem vette 
észre. 

Gábor rábámult. 
— És maga talán észrevett valamit? 
— En észrevettem, hogy maga a leves 

után rögtön iszik. Ez1 borzasztó. Mari 
mindent agyonfűszerez. Nálunk otthon 
senki sem iszik evés közben, még apa 
sem. Engem idegesít az. ha magát a 
leves után inni látom. Ez nem egészséges 
dolog. Meleg folyadékra hideg folyadékot 
inni. A bőröm is borsózik tőle. Tudja 
milyen érzékeny vagyok! 

— Jó, hát ha magát ez bántja, akklor 
nem iszom többet — mondta Gábor. — 
Ha akarja, a sült után sem iszom. Majd 
meg fogom kérdezni, mikor szabad in-
nom! 

Az asszonyka odahajolt az urához és 
egy kis csókot lehelt az arcára. 

— Ne haragudjon! Csaik a maga érde-
kében teszem. Azt akarom, hogy ilyen 
szép karcsú maradjon sokáig. 

Gábor megint el volt bájolva, egyben 
meg is ijedt egy kicsit attól, amit a kar-
csúságáról mondott. Ugyanis érezni 
kezdte, hoery a ruhái szűkek. A gőzben 

megmérte magát és három kilót hízott a 
házassága óta. A nyugodt és boldog 
életnek ez volt az első eredménye. Azt 
hitte az asszonya nem vette észre ezt a 
súlytöbbletet, de ez a megjegyzése most 
gondolkodóba ejtette. 

— Vigyáznom kell magamra — gon-
dolta — húsz év különbség van köz-
tünk! Nehogy ezt Mimóza észrevegye! 

Marinak tehát le kellett szoknia a fű-
szerekről s ez nagyon elkeserítette. 
Mondta is a házmesternének, hogy olyan 
ételeket kell főznie mostanában, aminő-
ket ő maga meg nem enne, ha külön 
fizetnék is érte. ö bizony a maga ré-
szét csak úgy főzi, mint eddig. Az ő 
életét ne féltse senki! 

Most már a r ra kellett gondolni, hogy 
embereket hívjanak magukhoz ég ők is 
társaságba járjanak. Ki is tűzték az első 
vacsora napját, nem sok emberre, csak 
hat személyre, mert az ebédlő kicsiny 
ég az asztalt nem lehet jobban kihúzni. 

Gábor egy este hazajött és azt vette 
észre, hogy az ebédlő ablakai csupaszok, 
a bársonyfüggönyök eltűntek róluk. 

— Hát ez mi? kérdezte meglepetten — 
maga leszedette a függönyöket? 

— Igen — mondta az asszonyka — és 
nem is tétetem fel többé. Ki hallotta: a 
mai ikorban bársonyfüggönyöket tartani 
az ablakon? Hogy kizárja a világossá-
got és beszívja magába a port? Ma benn 
voltam a városban és rendeltem ú j füg-
gönyöket. Nagyon egyszerűket, semmi 
sincs rajtuk, csak egy széles rojt. Semmi 
drapéria. Miinek az? Meglátja milyen 
szép lesz. A vacsorán már azok lesznek 
az ablakon. 

Es megjöttek a fehér függönyök. Igen 
egyszerűek voltak és megint igen drá-
gák. 

Gábor egy 'kissé a fejtét csóválta. 
— Ejnye, ejnye! Ilyen pazarló kis fe-

leség lett magából? 
— Ne legyen igazságtalan! intette az 

asszony. Az esküvő előtt nagyobb la-
kást akart venni és ú j bútorokat. Én 
azt mondtam: nem kell. Most ezt a kis 
függönyt is sokallja? 

Gábornak be kellett ismernie, hogy az 
asszonynak igaza van. 

És eljött a vacsora napja. Maxi na-
gyon kitett magáért és remek vacsorát 
főzött. A takarítónőt fekete ruhába öl-
töztették és fehér bóbitát raktak a fe-
jére, hogy kiszolgálhasson az asztalnál. 

— Nem kell mindenkinek tudni, hogy 
nines szobalányunk — mondta az asz-
szonyka. — Gábor felhorkant. 

— De hiszen én magam mondtam, 
hogy vegyen szobalányt, mikor megjöt-
tünk a nászútról. 

— Az a cselédszoba olyan kis lyuk, 
hogy csak egy ágy fér el benne. Hova 
tettem volna egy második személyt? 

Gábor elhallgatott. Egyre többször 
elhallgatott már. Mimózának mindig 
igaza volt. 

De a vacsora nagyszerűen sikerült. Az 
asszony bájos volt és mindenkit meghó-
dított. 

Vacsora után felszedték a szőnyegeket 
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az úriszobában és táncoltak. Sokáig tán-
coltak. 

Gábor már szeretett volna lefeküdni. 
De ezt csak hajnali három órakor te-
lhette meg, amikor végre a vendégek el-
tisztultak. 

— Nos, meg volt velem elégedve? 
kérdezte az asszony a hálószobáiban. 
Ugy-e poanpás volt a parfait , amit éj-
félkor felszolgáltak! 

— Nagyszerű! mondta a f é r j álmosian. 
Honnan hozták? 

— Honnan hoztuk? Sehonnan. Itthon 
csináltuk. 

— Ne mondja. Látja, hogy milyen 
ügyes ez' a Mari? 

Az asszony nem szólt semmit, mosoly-
gott szerényen és finoman, mint lány-
korában. 

Másnap déliben, mikor Gábor hazajött 
az irodájábpl, a feleségét a konyhában 
találta kartonruhában, féhér köténnyel 
a derekián és egyedüL Főzött. 

— Hát ez mi? kérdezte meglepetten. 
Hol van Mari? 

— Marit ma délelőtt kidobtam. 
— Csak nemj — mondta Gábor ijed-

ten. Mi történt? 
— Szemtelen volt. Azt mondta, hogy ő 

nem marad olyan házban, alhol hajnali 
dáridók vannak és ő nem mosogat éjfél -
utánig s hogy két hét múlva elmegy. 
Erre én azt mondtam, elmehet, de most 
rögtön. Kifizettem neki a két hetet, oda-
adtam a kosztpénzét és kitettem az aj tó 
elé. 

— És most mi lesz? kérdezte Gábor 
elhűlve. 

— Már sürgönyöztem anyának, hogy 
küldje föl hozzánk a Bözsit, aki úgyis 
szeretett volna velem jönni. Addig majd 
én főzök. 

— De hiszen maga nem is tud főzni! 
— mondta Gábor. 

— Hogy én nem tudok főzni? Ki 
mondta ezt magának? 

— Az édesanyja mondta. Hogy soha-
sem eresztette be a konyhába. 

— Ugyan! És maga elhitte? Az anyák 
néha mondanak olyant is, ami nem födi 
a valóságot. Isten tudja miért mondta. 
Hát a tegnap esti parfait nem volt jó? 
Azt is én csináltam! Most csak menjen 
be szépen és vesse le a kabátját . Mind-
járt viszem a levest ! 

Gábor betámolygott a szobába, és le-
eujtottan ült az; asztalhoz, ahol nemso-
kára megjelent a párolgó levesestál 

— A 'bejárónőt itt tartottam, hogy mo-
sogasson el — mondta Mimóza. Holnapra 
pedig már itt lesz a Bözsi. 

Gábor megkóstolta a levest Nagyszerű 
volt. Megalázottan .kanalazta és közben 
nem mert az asszonyra nézni. Az sietve 
megette a levest, kiszaladt a tállal és 
a tányérokkal visszajött és hozta, a 
sültet. 

— Tudja mire gondoltam, — mondta 
evés közben, mialatt jól megrakta az 
ura tányérját — hogy mégiscsak magá-
nak volt igaza. Nem való, hogy a laká-

sunk ilyen messze legyen az irodától. 
Maga sok időt elveszteget a ki- és be-
utazgatással. Majd keresünk magunk-
nak olyan lakást, ahol az iroda i® elfér. 
Akkor többet is lehetünk együtt, mint 
így. Ott persze kell szobalány is, de hi-
szen maga ottbenn úgyis tar t inast, hát 
ez egészen egyremegy. Nem igaz? 

Ez is igaz volt. És Gábor érezte, hogy 
ez most már mindig így lesz. Mindig és 
mindenben az asszonynak lesz igaza, 
akit ő úgy vett el, mint mimózát, mint 
egy kis nebántsvirágot, egy szerény és 
igénytelen fcib jószágot, aki megigézte őt 
az egyszerűségével és hallgatagságával. 
Milyen hamar megváltozott! Milyen 
energikus és határozott lett ezalatt a rö-
vid idő alatt! Soha. sem lelhet tudni, mi 
lesz a lányból, ha egyszer asszonnyá vá-
lik! Az apósa megmondta . . . 

— Hát maga mit hallgat úgy, mint a 
dinnye a fűben? — harsant fel Mimóza 
hangja — ha valami kifogása van a terv 
ellen, csak szóljon. Maga az úr a ház-
ban! 

— Dehogy van kifogásom. Az ősszel 
beköltözünk Pestre, Hiszen én előre 
megmondtam, hogy nem lesz jó ebben a 
kácsi lakásban . . . 

Feleségét a konyhában találta . . . 
(P. Hauswirth Magda rajzai) 
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R E K O R D J AVITAS j u n i u s 1 9 - é n 

Szepes Lia 
naponta m e g y egy-két mene-

tet az angolparki kisautón 
(László foto) 

Aktuálissá lett a régi vicc, amely 
úgy szól, ihogy Pesten rengeteg pi-
lóta van, mert itt a legtöbb emlber le-
vegőből él. 

Hát, ha ilyen mértékben nem is 
igaz a dolog, annyi tény, hogy az 
idei nyáron minden pesti kiképez-
heti magát pilótává, mert az Angol 
Parkban megnyílt a legújabb attrak-
ció: a pilóta-iskola. Aki nem látta, 
nem is Ihinné, hogy a mókát sejtető 
cíim mögött milyen izgalmasan ko-
moly sportlehetőségek kínálkoznak. 
A pilóta-iskola tudniillik, így, ahogy 
Pesten megcsinálták, ténylegesen lé-
tezik. Ezzel a szellemes készülékkel 
próbálják ki az amerikai repülőket, 

mielőtt a tényleges repülést megen-
gednék nekik. A gép az egyensúlyér-
zék és a lélekjelenlét próbája. Egy 
keretek közé ihelyezett aeroplán ez, 
az eredeti gép teljes billentyűrend-
szerével. A vizsgázót az üléshez szí-
jazzák, mert a gép a bukfenctől a 
dugóihúzóig minden mozdulatot el-
végez, amire csak az igazi repülő-
gép íképes. Aki itt a vizsgát megállja 
és aki lélekjelenlétét nem veszíti el, 
szóval a legkomplikáltabb helyzet-
ben is ura tud maradni a billentyű-
zetnek, az valódi repülőgépen sem 
jön zavartba. Természetes, ihogy a jó 
idegzetű pestiek azonnal rávetették 
magukat az ú j játékra. Délutánon-

ként és esténként sok 
ezren állják körül az ú j 
attrakciót, együtt izgul-

va a bentülőível és 
együtt mulatva a kap-
kodó pilótajelölten, aki 
szorongatott /helyzeté-
iben az összes lehetősé-
gekieit megjátsza, hogy 
ú j r a staibil helyzetbe ke-
rüljön. 

Az Angol Park egyéb-
ként iaz évek óta meg-
szokott, vidám és zajos 
életet éli. A ihíres csü-
törtöki elit-estéken ne-
ves művészek produk-
ciójában gyönyörködik 
a közönség. Ismét ki-
robbanó sikere van a 
Blue Kiddies jazz-zene-
karnalk, amelynek mű-
során Pest és a külföld, 
különösen Amerika leg-

ragyogóbb slágerszá-
mai szerepelnek. Ilyen 
bravúrzenekart osalk a 



nyári Pest engedhet 
meg magának és egy 
olyan szórakozóhely, 
amely esténként a l á tó 
igatók ezreire rendezke-
dett be. Amikor az An-
igol Park szezónjának 
»vége van, a Blue Kid-
dies zenekart már vár-
ják a külföld nagy 

luxus-szállodái, aihol 
'művészetüket meg tud-
tjáJk fizetni. Ünnepli is 
'őket a közönség. Mim-
'den számuk után gép-

fegyverropogás-szerű 
tapsvihar zúg föl, még 
messze benn a ligetben 
is hallani. 

A pestiek azonban 
Imár előre drukkolnak 
'az ú j Csodarevűnek, 
amelynek építkezései és 
•előkészületei hetek óta 
serényen folynak. Meg-
'van már a szereposztás 
is. A Csodarevű idei 
1 Drknadrmn ai a Vrían Vágó Mary 

v , " y a Csodarevű 1937. primadonnája a próbák szünetében tanul-
•Mary lesz. Fo férfi sze- mànyozza a pllótaiskola gépén a repülés titkait 
replője pedig Latabár (László oto 
Kálmán, aki ezen a nyáron nem is a táncokat Bob Gray kreálta és ta-
vállal más szerződést. Az Angol nítja be. Meg kell még említeni, 
Park ugyanis monopolizálta nyárra bogy a Csodarevű zenéjét a Blue 
la legnépszerűbb pesti tánckómikust. Kiddies zenekar szolgáltatja, Csathó 
'Nagy szerepet kapott raj ta kí-vül az Andor vezényletével, 
édes ihumorú Peti Sándor és Hor-
váth Manci, az Opera balletkarának Előzetes kritikát persze alig lehet-
taiűvésznője. Kiséblb szerepekben Ha- He megkockáztatni a június 19-én 
'raszty Eta, Károlyi Sári és Juhász (premierre kerülő Csodarevű 1937-ről, 
•István lépnek föl. Rajtuk kívül de kétségtelen, hogy a revű diosősé-
'n egy ven válogatott, csodaszép pesti Iges múltja kötelez. Az Angol Park 
'görl és egy sereg artistaiboy szere- imüvészi vezetősége tehát megkísérli 
tpel a revűben, amely hagyománysze- 'azt a csodával határos erőfeszítést, 
'rűen jobb lesz az előző évi produk- !hogy felülmúlja a tavalyi produk-
ciónál is. A rendezést Lóránth Vil- fíiót. 
•mos, a Magyar Színház főrendezője Szóval, minden valószínűség 
Vállalta, a csodálatos díszleteket és szerint rekordjavítás lesz az Angol 
fényjátékokat Gara Zoltán tervezi, Parikban június 19-én. 
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Budapestről azt mondják, hogy a ká-
véházak városa. Ez a megállapítás 'bi-
zonyára nem a kávéházak számát, ha-
nem inkább a minőségét veszi tekintetbe^ 
mert tény, hogy eéhol a világon nem 
fejtettek ki olyan fényűzést a kávéhá-
zak berendezésénél, mint Budapesten. A 
kávésok a közönséget a szó szoros értel-
mében elkényeztették, igényeit megnö-
vesztették s a kávéiház több lett, mint 
aminek készült: a pesti ember második 
otthonává, vált. 

Különösen áll ez néhány nagymultú 
kávéházra, amelyek közül egyikimásák, 
— például a New-York -—a magyar iro-
dalmi és művészi életben is fontos sze-
rephez1 jutott. A legújabb kor irodalom-
története nem fogja elfelejteni, hogy az 
i f jú Molnár Ferenc és Heltai Jenő tár-
sasága a New-YoHk kávétházban dolga-
zott, itt í r ta egy csendes sarokban ko-
moly és elragadó cikkeit Ambrus Zol-
tán, míg fönt a karzaton, mint az ú.1 
világ avantgárdistái, Kosztolányi De-
zső, Karinthy, Somlyó Zoltán készültek 
az irodalmi front .áttörésére. A helyiség 
hangulata különösképpen alkalmas volt 
mindennemű művészi megmozdulásra. 
Lötz Károly és Magyar-Mannheimer cso-
dálatos freskód alatt, a márvánnyal bo-
rított, rézveretű falak között a magyar 
színészet legelső nagyságai ültek, a New-
York egyértelmű volt Bohémiával és ezt 
a jellegét máig is megtartotta, bár idő-
vel a kávéiház olyan társadalmi jelentő-
ségre tett szert, amire alig volt példa 
a pesti kávéházak történetében. Volt egy 
idő a közelmúltban, amikor műremeknek 
tekinthető márványtermében és az úgy-
nevezett »mély vízben« a politikai és a 
társadalmi élet legelső vonalból álló ki-
válóságai ülteik; miniszterek, államtitká-
rok, diplomaták, képviselők, bankvezé-
reik, a gyáripar előkelőségei, természete-

sen családostul és i t t tanyáztak, sőt ta-
nyáznak még ma is, a filmesek, a sport-
veziéirek, a világjáró artista fejedelmek 
és a turnézó nagy énekesek, muzsiku-
soík. A színészek sem hűtlenkedtek el: a 
Kövessy-vár asztalánál mindennap meg-
találhatjuk a pesti színházak számos 
képviselőjét. 

A kávéház belső életében most válto-
zás történt. Kraszner Menyhérttől a ma-
gyar vendéglősipar egyik kitűnősége, 
Patat Lajos vette át a vezetést. Patát, 
akinek nevéhez fűződik a világhírű 
Lillafüred rentábilissá tétele és aki az-
előtt a Nemzeti Kaszinó híres konyhájá-
nak .éttermi vezetője volt, legutóbb a 
szegedi Hungáriát reorganizálta teljes 
sikerrel. Az ú j direktor bevonulása a 
New-Yorkba látható felfrissülést produ-
kált. Mindenekelőtt a kávtélház belső ké-
pén mutatkozik a változás. A földszinti 
részen elhelyezett kényelmes és dekora-
tív bordó plüss karosszékek és díványok 
hallatlanul emelik a kávéház szépségét 
és — ami még ennél is többet jelent — 
a kényelmiét. De az éttermen is érezhető 
már Patat tehetséges irányítása. A Nem-
zeti Kaszinó volt séfjének konyhája rö-
videsen idegenforgalmi attrakció lesz 
Pesten, már mérsékelt polgári1 árainál 
fogva is. Közben tovább folyik a kávé-
ház szépítése. A hatalmad ablakok dra-
périát kapnak, a »mély víz« virágerdővé 
változik, belső kert lesz, méltó az ú j 
terraszon létesülő külső kerthez, amely 
színes virágkeretbe fogja foglalni a New-
Yorkot. 

Ez a külső és belső kozmetika máris 
eredményeket mutat. A régi törzsvendé-
gek, akik az évtizedek folyamán elma-
radoztak, egyenkint és csapatostul 1émek 
vissza, ménnek Budapest, de az egész 
világ legszebb kávéházába, a New-
Yorkba. 
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Tisztaselyem imprimé ruha, szállítva ő ki-
rályi és császári fensége Clára olasz főher-
cegnő részére HÖLZER divatházából (IV., 

Váci-ulca 24.) 
(Foto Angelo) 



mindenki megvett már, akinek ilyen 
típusú ruhára szüksége van), most 
egyszerű vászon és főleg nyersse-

A pesti divatfrontnak elmúlt az llyem ruhákat rendelnek a hölgyek, 
aranyhete. A nagy divatszalónokban Pesten valóságos nyersselyem láz 
a kollekció annyira megritkult a ki- van. Soha ennyi nyersselyem kosz-
rálylátogatással kapcsolatos vásár- tümöt és ruhát nem adtak el a pesti 
íások után, s a váratlanul bekövet- szalonokban, mint az idén. Igaz, 
kezett kánikulai meleg miatt, hogy hogy ugyanez a helyzet Párizsban 
a nagy szalonok most majdnem ki- is, ahol még estélyi ruhákat és es-
vétel nélkül új modelljeikkel egészí- télyi kabátokat is mutatnak nyers-
ük ki a kollekcióikat. Az úgy neve- selyemből. A Patou kollekciónak 
zett nagydélutáni helyett, (amelyet egyik szenzációja egy princessvo-

, nalú natúrszínű nyers-
selyem estélyiruha (fi-
nom gobelinszerű tarka 
virághimzéssel), rekord-
számot ért el a rende-
lésben. Hetvenkétszer 
csinálták. 

* 
A masamódoknál is 

rengeteg a munka. A 
széles, díszes szalmaka-
lapok után most min-
denki egyszerű angolos 
fehér- és aranyszínű 
szalmakalapokat rendel. 
Ágnesnek fénypántra 
dolgozott, érdekes, virá-
gos, kis posztó- és sza-
lagkalapjait a legsikke-
sebb pesti nők viselik 
koktél- és vacsorázó 
toalettekhez. 

* 
A londoni s&ezón a 

koronázás után is vál-
tozatlanul tart. Az el-
múlt hét legnagyobb 
eseménye az udvari bál 
volt, amelyet Mary ki-
rálynő születésnapja al-
kalmával adtak a Bu-

ckingham-palotában. 
Pontosan kétezer ven-
dég volt hivatalos a 
bálra, amely fényben, 
ragyogásban vetekedett 
a koronázást megelőző 
nagy udvari bállal. Er-
Két elegáns délutáni toalett 
MOLYNEUX deml-kollekció-
jából: Az egyik sárga vékony 
kreppe« szövet, bordé kígyó« 
bérövvel, bordó és rózsaszín 
szegfű díszítéssel. A másik 
ezüstszürke selyemkomplet 
ezüstbőrövvel és kékrókával 

szegélyezett kabáttal 



zsébet királyné aranybrokát ruhát 
viselt, amelynek leveles mintája ap-
ró gyémántokkal volt kihimezve. Fe-
hér brilliáns- és rubinkirakású tiara 
díszítette. Ugyanilyen drágakövek-
ből voltak a többi ékszerei is. Mary 
anyakirálynő hófehér csipkeruhájá-
ban gyöngyeivel szimbóluma volt a 
királynői méltóságnak. 

* 

A másik nagy londoni esemény a 
Derby-bál volt, amelyen az angol, 
arisztokráciának minden számottevő 
tagja, élén a glouchesteri herceggel 
és hercegnővel megjelent. A legna-
gyobb feltűnést keltő és legszebb toa-
lettek egyikét Anglia első divatdá-
mája, Marina kenti hercegnő viselte. 
A hercegnő, akinek nemcsák jó íz-
lése, hanem rendkívül fejlett divat-
érzéke van, ezúttal nem Molyneux-
tól, hanem Schiaparellitől választott 
ruhát. Hófehér, taftszerű anyagból 
készült a toalettje, amelyet elszórtan 
színes virágcsokrok kontúrvonala 
díszített. A ruha érdekessége az 
egyenlőtlen szoknyahossz volt. Elől 
rövidebb, hátul földigérő toalettjét 
színes szalag öv díszítette. 

Az udvari bálon Marina hercegnő 
vízszintes vonalban húzott, lefelé 
szélesedő, sötétkék tüllruhát viselt, 
derekán óriási brilliáns csokorral. 
Toalettjét földigérő sötétkék tüllka-
bát egészítette ki, amelyet elszórtan 
hímzett kis ezüstcsillagok élénkítet-
tek. A klasszikus szépségű fiatál 
hercegnő középen elválasztott, két-
oldalt lapos gyűrűkbe rakott frizu-
rájához majdnem vállig lecsüngő 
brilliáns függőket viselt. 

* 

Az angol udvari események Pá-
rizsban is divatba hozták a hosszú 
kesztyűt. A divatról azonban külön-
bözőképpen vélekednek Párizs nagy 
divattervezői. Schiaparelli ragasz-
kodik a rövid kesztyűhöz, modelljeit 
majdnem mind csuklóig érő színes 
kis kesztyűkkel mutatják marmeken-
jei. Maggy Rouff és Mainbocher be-
hódoltak az új hosszúkesztyű divat-
nak. Sőt a divatot túlzásba is viszik, 

Fekete szalmakalap fehér szatin szalagfejjel 
és csokordísszel 

(Talbot modell) 

amennyiben némelyik nagyestélyi 
ruhához majdnem vállig érő pasz-
tellszerű antilopkesztyűket visel-
nek mannekenjei. A párizsi nők ter-
mészetesen szívesebben fogadják a 
praktikusabb, pikánsabb rövidkesz-
tyű divatot, estélyiruhához éppúgy, 
mint nappáli toalettekhez. 

* 

Az emprimé cipők, amelyeket sze-
zón elején néhány párizsi divatter-
vező mutatott, Párizsban sem tud-
tak divatosak lerrni. Helyettük esté-
lyi ruhákhoz éppúgy, mint nyári 
nappali toalettekhez, élénkszínű sev-
róbőr szandálokat viselnek. Újdon-
ság a cipődivatban a drapp sevró-
cipŐ, amilyet már hosszú évek óta 
nem láttunk elegáns nő lábán. Most 
Padova, a legnagyobb párizsi cipp-
szalón készíti a drapp bőrszandálo-
kat, amelyek majdnem minden nyári 
toaletthez illenek. 



Az idei nyári divat történetében külön 
fejezetet érdemel a petty. Nem újdonság, 
minden évben, főleg tavasszal, találko-
zunk a kedves^ vidáim, (fiatalos, pettyes 
ruhákkal. Idén azonban nem az átmenet 
divata volt. A nyári kollekciókban a sze-
rény, egyszerű, igénytelen Içis petty le-
konkurrálta a legtarkább, a legdíszesebb 
virágokat is. Strandrulhától a vacsorázó 
ruháig, a legkülönbözőbb ruhatipusok 
között találunk érdekes, (meglepően új-
szerű anyagból késztilt, különböző válto-
zatú pettyes toaletteket. 

A petty legnagyobb pártfogója idén 
Molyneux. Kollekciójában rengeteg pety-
tyes ruhát mutat. Hogy milyenek a pety-
tyekí Nagyon változatosak. A gombostű-
fej nagyságú kaviár pettytől, egészen 

80. 

pasztilla nagyságig láthatunk pettyeket. 
Jjdonság hogy idén nagyon sok anyagon 
a pettyezés rá van festve az alapanyag-
ra. Tündérien szépek az egyszerű, ango-
los vonalú pettyes nyersselyem kosztü-
mök, fehér alapon sötétkék-, bordó-, vagy 
beige alapon barna, vagy 'barna alapon 
sárga, vagy sárga alapon felhér pettye-
zféssel. A .kosztümök fazonja alig tér el 
a klasszikus angolos íszaibástól. Egyszerű, 
sáma szoknya, kis kosztümíkaíhát, amely-
nek ráverje kéziöltéssel vagy gépMm-
zéssel van díszítve. 'Gyakran a kosztüm-
szoknya helyett egyszerű kis angolos ru-
hát készít iMolyneux és ehhez is kosz-
tümkaibátot mutat. 

Kollekciójának egyik legérdekesebb da-
rabja egy sérga-felhér, apró pettyezéeű 

Petty, petty, petty... 

• Rózsaszín kékpettyes 
nyersselyem kosztüní ' 

MOLYNEÜX kollekciójá-
ból 

(Foto Dieues) 



nyakkendö-selyemr ulh a, tel-
jesen plisszirozott szoknyá-
val, elől begombolt sírna, 
angolos derékkal. A plisz-
szé körülbelül ujjnyi nagy-
ságú. Az érdekes, egyszerű, 
de mégis rendkívül elegáns 
selyemruhát ruihahosszúsá-
gú, derékbaszabott, na-
turszínü vászon redingot 
egészíti ki, a reveren nagy 
virággal, mely ugyanabbéi 
a pettyes selyemből ké-
szült, mint a rulha. 

Rendkívül bájosaik a 
pettyes nyersselyem anya-
gok. Ezekből is angolos 
iholmiikat, kosztümöket, ru-
hákat készít Molyneux. 
Egyik rózsaszínű, sötétkék 
pettyes anyagból készült 
kis angol ruhá ja kosztüim-
kabáttal, a kabát r aver jé n 
tarka virágosokorral a 
legnagyobb sikerű toalett 
Párizsban. 

Divatosaik a pettynek és 
sima anyagnak kombiná-
ciói is. Készítenek mintá-
zatlan anyagból készült ru-
hát és hozzá pettyes anyag-
ból készült rulhaJhosszúságú 
kabátot, vagy fordítva, 
pettyes ruihát és hozzá uni 
anyagból készült kabátot. 

Természetes, hogy a 
pettyezés nem mindig sza-
bályosan történik; látha-
tunk anyagokat, aJhol a 
pettyek egész szeszélyesen 
és sokféle színben vannak 
elszórva az anyagon, 
mintha csak egy marék 
konfettit szórtak volna a 
selyemre. Láthatunk tra-
verzális csíkokban való 
pettyezést, láthatunk kü-
lönböző nagyságú pará-
nyitól egészen pengő 
nagyságú változó pettye-
ket. Ezek főleg az estélyi 
és garden par ty ruhák 
organdi és muszlin anya-
gát díszítik. Még Schia-
parelli, aki a divatban a 
legnagyobb szélsőségeket 
szereti, mutat pettyes 
toalettet. Nagyon szép egy 
táncruihája, a divatos, 
térdnél hosszabb, bokánál 
rövidebb, dús ballerina 
szoknyával. A ruha kék 
organdiszerü anyagból ké-
szült, a relief szerűen ki-
emelkedő festett pettyek 
bonbon-rózsaszínűek. A 
kivágásban nagy csokor 
rózsaszínű százszorszép 
díszíti a toalettet. 

Rochas is mutat néhány 
nagyon csinos, pettyes 
toalettet. Egy fekete se-
lyemkompléja, ferdén ha-
ladó hullámos fehér vona-
laikkal, a vonalak között 
nagy méregzöld pettyek-
kel, a legnépszerűbb pá-
rizsi ruihák egyike. 

Sártra lehérpettyag nyakkandöselyemruha naturszmu vasxon-
* kabáttal, MOLYNEUX modall ^ ^ ^ 



A dolgozó nő garderobjában mindig 
fontos szerep jutott az egyszerű, sötét-
kék, feihérpettyes, könnyű selyemruhá-
nak, amely az idén fehér .lingerie-gal-
lérral, elől vagy kétoldalt hólos vagy 
berakott szoknyával a legsikkesebb, de 
egyben a legpraktikusabb toalettek 
egyike. Természetesen a pettydivatot 
Párizsban ezerféleképpen variálják, 
hogy érdekesebb legyen. A hímzésen kí-
vül applikálják is a pettyet az anyagra. 

Fontos szerep jut a pettydivatnak a 
stran dtoal e ttekben. Molyneux kollek-
ciójában rendikívül bájos strandruihákat 
láthatunk pettyes anyagiból. Levendula-
kéik, fillérnyi nagyságú fehérpettyes 
nyersselyemből készült pizsamanadrág 

és bolerója, mintázatlan, mélyen dekol-
tált kék nyersselyem derékkal egyike a 
legszebb modelleknek. Gyönyörű egyik 
feihér nyersselyem shortruhája és hozzá 
bokáig érő kabátja, bordó pettyezéssel, 
bordó bőrgomboikkal és övvel, a kabát 
reverjén nagy bordó szekfűvel. Ez a 
fehér-ibordó pettyes összeállítás úgylát-
szik annyira tetszik Molyneuxruak, hogy 
nemcsak strandruhát, hanem elegáns 
nyári1 toalettet is készít belőle. Érde-
kes, hogy a strand'ruha és az utcai 
toalett között csupán az a különbség, 
hogy a kabát nem ujjatlan, mint a 
strandon és a shortruiha helyett a kabát 
alá ugyanabból az anyagból egyenes-
vonalú egyszerű angol ruha készül. 

Természetesen pettyes 
anyagokból rengeteg sofk 
divataccessoireket is ké-
szítenek. Egyszínű ru-
hákhoz fehér-kék, vagy 
fehér-piros pettyes pi'ké-
ből mutat kalapokat, kézi-
táskákat és öveiket Patou. 
Az ő kollekciójában lát-
hattuk a legtöbb fehér, 
kék, piros, vagy fekete-
pettyes piké, batiszt és li-
non gallért az egyszínű 
ruhákon. De kifejezetten 
nagy délutáni toalettet is 
mutat Patou pettyes 
anyagból, egy sötétkék-fe-
hér pettyes selyemruhát, 

hozzá ugyanabból a 
pettyes anyagból egy ru-
hahosszúságú, elől «lekere-
kített, derékban össze-
gombolt kabátot. A kaibát 
szélét egészen sűrű, te-
nyérnyinél is szélesebb ró-
zsa-rüss díszíti, ugyancsak 
pettyes anyagból. 

Patou kollekciójában 
rendkívül bájosaik, frissek 
a fehérpettyes mosóanyag-
bói készült, csuiklóig érő 
kesztyűik és a pettyes 
anyagiból készült fehér ci-
pők. 

Mainbocher kollekciójá-
ban is találkozunk a pety-
tyel, ezerféle változatban. 
Fekete nagyestélyi toalett-
jeinek szoknyáját oldalt, 
vagy hátul felslioceli, úgy-
hogy üriivillan alatta a 

piros-fehér pety-
vagy zöld-fehéir pety-

óruiha. Ugyanilyen 
anyagból, mint 

az alsóruha, ké-
|rágot, leveleket a 
ébe, vagy a kiilvá-
ainbociher. 

élutáni ruha fehér-
yes taftgallérral és 

PATOU kollekcióié-
ból 



A W E E K E N D 
G A R D E R O B 
A helyes weekend-garde-

rob összeállítása nem kis 
feladat elé állítja azt a 
hölgyet, aki egy- vagy 
kétnapos tartózkodás min-
den fázisában korrektül, 
jól akar öltözni, és amel-
lett a legkisebb csomagot 
akarja magával vinni. 

Ha a weekend fürdéssel 
van összekapcsolva, ter-
mészetesen fürdőruhára 
van szükség. A fürdőruhán 
kívül strandoláshoz, napo-
záshoz mélyen dekoltált 
vtászon vagy nyersselyem 
ruha szükséges. Ezt a ru-
hát már az ebédhez és 
délutánra a ruha anyagá-
ból készült, vagy elütő 
színű boleró egészíti ki. 
Boleró nélkül, ha a szok-
nya elég bő és kényelmes, 
(lehetőleg elől vagy oldalt H&rom week-end ruha közös derékkal, különböző nadrág 

és szoknyával 

Lavendula toilette víz 

Szegeden : Manheim ddUtj 
Győrben : Hattyú illatszer! parfümériákban 
Anita Louise íFoto Warner 



Strand 
íelltartó 

végig gombolt szoknyát válasszunk), 
teniszezni is lebet. A boleróval változa-
tossá tett mosóruhán kívül szükség 
van még egy vacsorázó, illetőleg tánc-
ruhára is, ha a weekend olyan helyen 
van, ahol este táncra is nyilik alka-
lom. A virágos selyem-, vagy muszlin-
ruha vacsorához hosszú ujjas, derékig 
érő boleróval elegáns. Boleró nélkül, 
dekoltálva, tánc és estélyi toalett. 

A nehezebb ruhát, amelyre feltétle-
nül szükség van, ha az idő esetleg hű-
vösre vagy esősre fordul, már az útra 
fel lehet venni, akár vonaton, akár 
autón történik az utazás. Weekend-
garberobból természetesen nem szabad 

STRANDRA 

T0FALVY MARIKA 
(Foto Ange lo) 

és az űj, p o r ó z u s 

mosható 

nadrág fűző 
Lastex fonalból 

hiányoznia a kabátnak. Ha a ruha ne-
hezebb anyagból készült, elegendő egy 
könnyű ballon- vagy esőkabát, ha 
azonban az utiruha könnyű vászon vagy 
selyem, úgy feltétlenül szükség van 
egy nehezebb angolos szővetkabátra. 

Tekintve, hogy a kabát utazás közben 
a karon vihető, a felsorolt garderob 
egy fehér cipővel, egy strandoláson vi-
selt szandállal és egy estélyi cipővel 
együtt elfér még a legkisebb necesszer-
ben is. 

Természetesen nem csak ruhákra, ha-
nem kozmetikumokra is szükség van a 
weekenden. A legtöbb nő nem tud le-
mondani azokról a szerekről, amelye-

ket itthon is használ és 
amelyek bizony majdnem 
annyi helyet foglalnak el, 
mint a toalettek. A kré-
meket, pudert, festékeket, 
toalettvizet, parfömöt a 
legpraktikusabb vízhatlan 
oilskin zsákban elhelyezni, 
amely nemcsak pratikus 
hanem csinos is. Ma már 
kaphatók olyan toalettzsá-
kok, amelyeken kis zsebek 
vannak, különböző méret-
ben, úgyhogy az üvegek és 
tégelyek a gumis zsebek-
ben majdnem rögzítve 
vannak, tehát a folyadék 
nem ömlik ki belőlük és se 
a ruha, se a necesszer nem 
zsírozódik, piszkolódik ösz-
sze. 

Kalap nem igen szüksé-
ges, inkább sapkát vagy 
színes szalagot tegyünk a 
necesszerbe, hogy szélben, 
szabadban megvédhessük a 
frizurfát. Az útra lehetőleg 
puha, könnyen összehajt-
ható, angolos filckalapot 
vigyünk, aminek nem árt 
a gyűrődés és azok, akik 
szeretnek angolos vászon-
ruhájukhoz kalapot viselni, 
ezt a puha filckalapot ah-
hoz í b felvehessék. 

Kifogástalan alakú fia-
tal hölgyek necesszerjében 
feltétlenül jut hely a wee-
kend-garderobban a short-
nak is, amelyet napozó 
kendővel nemcsak délelőtt 
kertben és strandon, hanem 
ebédnél is viselnek. 

Kényelmes mozgás, 
t ö k é l e t e s forma 

Ügyeljen a védjegyre 



a âbuutd âœépe 

A pesti nyár attrakciói, között verse-
nyen kívül első helyen áll a Margit-
sziget. Azt lehetne mondani: smaragdba 
foglalt diadém Pest homlotkán. 

A Margitsziget népszerűsége Arany 
Jánossal keződött, azóta nemcsak szép-
ségben fejlődött, de közkedveltségben is. 
A szigetnek állandó udvari költői vannak 
és a főváros saját, külön kozmetikai in-
tézete, a Közmunkatanács különös gond-
dal és szeretettel becézi a gondjaira bí-
zott, páratlan természeti kincset. A szi-
get minden évben kap valamit, amivel 
sex appealje teljesebb lesz. Világhírű 
rózsaligetét külföldi kertészek úgy ke-
resik föl, mint valami zarándokhelyet. 
Árnyas út ja in minduntalan találkozik a 
dicsőséges mulit és a jelen. Nos, a je-
lennek nem kell szégyenkeznie a múlt 
előtt: ha vadregényességben nem is ve-
heti föl a versenyt az egykori Nyíllak 
szigetével, romantikában ma sem marad 
mögötte Tudniillik nemcsak a pesti sze-
relmes párok keresik föl, hanem a kül-
földiek is és van egy egészen újkeletü 
margitszigeti legenda egy előkelő kül-
földi házaspárról, akik végigveszeked-
ték egész Európát és a Margitszigeten 
ú j ra halálostan egymásba szerettek. 

Az idén a sziget megint gazdagodott 
valamivél, ami nyári látogatottságát az 
eddiginek többszörösére fogja felfo-

A Margitszigeti rózsakert Erzsébet királyné 
szobrával 

kőzni. Megnyílt a teljesen átalakított, 
kibővített, pazar szépségű Palatinus 
Strand- és Hullámfürdő, a világon szinte 
páratlanul álló 140 méter hosszú, lan-
gy esvizű medencével, hullám- és hideg-
fürdővel, árnyékos, gyepes pihenőkkel, 
zárt napozókkal. Az újjáalakított Pala-
tinus strand igazi világvárosi látványos-
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teszi arcbőrét, mert szabályozza a vérkeringést és elvonja annak káros hatású nedveit. 
Kérjen díjmentes ismertetést a forrástulajdonostól : Saxlehner András, Budapest, VI., 

Andrássy-út 3. 



Aknay Margit 

l u m m e ß 
szempillafesték által érhetők el 

fekete, barna divatos kéb 
színben minden jobb szaküzletbon kapható! 

Á r t a l m a t l a n , t a r t ó s , 

é l é n K í t , l é n y e g e s 

á r l e s z á l l í t á s ! 
Magyarországi központ : 
M I H Á L Y OTTÓ 
»Miopharma« gyógyszerár ugyár 

VT . •„„•„ .„ 

D i v a t m a z s o l ä k 
A párizsi divattervezők az idén csodá-

latosképen szinte egyhangúlag1 behódol-
tak a szalagdivatnak. Igaz, hogy franciá-
sabbat, hízelgőbbet, szebbet a finom szí-
nezésű, nehéz szatén-, moaré- vagy bár-
sonyszalagok viseleténél alig tudunk el-
képzelni. A textiliparnak ma már majd-
nem minden ága tökéletesedett Magyar-
országon, a leggyönyörűbb mintás sely-
meket, a legszebb szöveteket készítik ná-
lunk, de szalagban még mindig a francia 
gyártmányokra vagyunk utalva. Az idén 
a szalag mint kalapdísz is rendkívül fon-
tos szerepet tölt be. Ágnes délutáni ka-
lapjai majdnem mindi nehéz dúMé szaten-
szalagokból készülnek, a homlok felett 
dús, nagy kokárdával. Gyönyörűek Mária 
Guy csipketetetű koktél kalapjai, ame-
lyeket széles szatén- vagy moarészalag 
erősít a fejre, a nyakban nagy lecsüngő 
csokorral, díszítve. 

• 
»Gleccsere-púder és Bronzolaj gyorsan és 

egyenletesen barnítja, védi és finomítja 
a bőrt! Dr. med. László-féle különleges 
kozmetikai készítmények. Egyedárusítás: 
Múzeum-patika, IV., Kossuth Lajos-u. 22. 

* 

A pesti divatszalonok történetében 
aranybetűkkel lesz beírva a a 1937-es 
május. A királyfogadásra minden vezető 
pesti szalonban rengeteg ruha készült. 
Az a speciális kollekció, amelyet a 
Király-díjra és a királyfogadásra Rosen-
thal Béla divatszalonja bemutatott, a leg-
nagyobb pesti sikerek egyike volt. A 
Rosenthal-modelleket, amelyek között a 
párizsi demi kollekció legszebb darab-
jain kívül, néhány egészen speciális ere-
deti miodell is szerepelt, Budapest leg-
djsztimgváltabb ízlésű dámái viselték. A 
kollekció természetesen annyira kimerült 
— tekintve, hogy a válogatott publikum 
csak exkluzív modelleket szeret viselni, 
— úgyhogy azt most, az ünnepségek után, 
teljesen fel kell frissíteni. Rosenthal Béla 
tehát azon modellek helyett, amelyek 
a garden partyra, a Király-díjra készül 
tek, most teljesen újakat mutat. Akines 
nagydéLutáni — elegáns toalettre van 
szüksége, az most újból remek választé-
kot, gyönyörű modelleket találhat a Ro-
senthal-szalonban. A legérdekesebb es 
legszebb párizsi anyagúidonságokból ké-
szültek ezek a modellek, nemcsak fazon-
juk, de anyaguk is feltünéstkeltő és Pes-
ten sehol sem látható. 

m 
Fehér kézitáskák helyett divatosak az 

idén a natúrszinü szalmából készült nyárt 
táskák, amelyeknek fogantyúja és sze-
gélyezése rendszerint bőrből van, olyan 
színben, amely harmonizál a ruha színe-
vei vagy a fehér ruhához viselt accessoi-
r okkal. 



A nyári garderob összeállítása a leg-
több hölgy számára most, nyaralás, uta-
zás előtt aktuális. Aki eddig nem sze-
rezte be nyári toalettjeit, annak rendkí-
vül jó tanáccsal szolgálhatunk: nézze meg 
az Eskü-tér 8. szám alatt Kürthy Blanka 
szalonjában a modelleket. Párizs legjobb 
divatházainak legszebb modelljei szere-
pelnek Kürthy Blanka kollekciójában. 
Egyszerűek, decensek, finomak, jól visel-
hetők a ruhák, úgyhogy a legmagasabb 
igényű, legkényesebb ízlésű hölgyeknek 
is feltétlenül tetszenek. A remek kollek-
ció minden egyes darabja most eladó. Az 
árak természetesen az előrehaladott sze-
zon miatt meglepően olcsók, úgyhogy aki-
nek jó utazókosztümre, kabátra, ele-
gáns emprimé toalettre, kis egyszerű, 
könnyű nyáriruhákra van szüksége, ke-
resve sem találhatna jobb alkalmat a 
vásárlásra. Kürthy Blanka kitűnő szabó-
nő, a modelleket nemcsak jó ízléssel vá-
logatta ki, hanem kitűnően vannak meg-
varrva is. A divatszalon idén a szokott-
nál korábban fejezi be a szezónját, ez az 
oka, hogy a modellek olcsó kiárusítását 
már most megkezdi. 

A virágos chintz (viaszkozott fényes 
karton) az idén is a legdivatosabb nyári 
estélyi ruhaanyagok egyike; ha a ruhát 
fürdőhelyen vagy vidéken viselik. Maggy 
Rcmff mutat kollekciójában néhány na-
gyon szép tarka virágos chintz ruhát, 
húzott szoknyával, rövidújjú diradüszerű 
derékkal, amelyet nagy négyszögletes 
kivágás, a gombok helyén pedig színes 
bő rojtok díszítenek. 

Az elmúlt szezon divataccessoárjai között 
kétségtelenül a legnagyobb karriert a beauty 
box csinálta. Ma már nemcsak Párizsban, ha-
nem mindenütt a világon viselik és szeretik a 
bealy boxot. Dekoratív, e legáns és praktikus. 
Nyárt estélyi ruhákhoz a ruha színével harmo-
nizáló színezésű finom munkájú email dobozo-
kat viselnek, amelyek a toalettasztal minden 
kényeüméit nyújtják, tekintve, hogy van ben-
nük hely a púder, arcrúzs, szájrúzson kívül 
parföm, cigaretta és zsebkendő számára is. 
Idén már a strandtoalettekhez is nagyon diva-
tosak a színes email és fémkombinációjú 
beauty boxok, amelyek a strandon sokkal 
praktikusabbak, mint a bőr kézitáska. Arkan-
zas Váci-utcai üzletében a legszebb, a leg-
újabb párizsi modellek érkeztek beauty boxok-
ból. Ezekből a modellekből nagyon sokat vá-
sároltak az olasz királylátogatás idején a fő-
rangú olasz dámák is. 

A hermelinnek érdekes feldolgozási 
módját használja egyik nagy párizsi 
szűcs. Testhez simuló, rövid derékig érő 
kabátokat készít hermelinből (szőrme-
spencer), a hermelin csíkjai nem hosszá-
ban, hanem vízszintesen haladnak, elől 
középen az állat kis fejével befejezve. 
Ahány állatból készült a kiskabát eleje, 
annyi kis hermelinfej díszíti a derekat. 
Ez egyúttal a kabát gombolása. 

Bármilyen formára akarja is 

ajkait festeni, nem lehet a 

lelkiismerete nyugodt, hogy 

ajkai tökéletesek, 
csak ha az old-
haiatlan Angelus 
rouget használja. 

Magyarországi vezérképviselet! 
MIHÁLY OTTÓ 

„Miopharma" gyógyszerárugyár 
Budapest, VI. ker., Podmaniczky-utca 45 

Romániai vezérképviselet: 
F A R C O S A 

Bucuresti, Str. Episcopul Radu 15 



Nemcsak a masamódok, hanem a 
nagy párizsi divattervezők is majdnem 
mind használják a szalagot. Paquin demt-
kollekciójának egyik leggyönyörűbb es-
télyi ruhája egy fehér muszlin toalett, 
amelynek a szoknyáját fekete bársony 
szalagból összeállított kockák díszítik. A 
fehér muszlinruhát fekete vászonszalag-
ból fonott, rövid boleró egészíti ki. Gyö-
nyörű organdi- és muszlinruhákat mutat-
nak Párizs többi divattervezői is, széles 
élénkszínű szatenszalagból összeállított 
derékkal, amely hátul, mint a ruha szé-
léig lecsüngő öv, díszíti a pasztelszínti 
örgandit. Lelong egyik legszebb ruhája 
készült ilyen összeállításban, hófehér or-
gandiból, rózsaszín muskátliszínű szatén 
szalagderékkaí és övvel. A negyedméter 
szélességű szalag hátul egészen a szoknya 
széléig csüng le. Chatiel egyik legszebb 
fekete himzésű, fehér organdi ruhájának 
vállpántja és öve, amely hátul óriási mas-
niba van kötve, fekete moaré szalagból 
készült. 

# 

Hozott anyagból elsőrangú kosztümöket és 
kabátokat férfiszabómunkával 24 pangóért, a 
legújabb divat szerinti ruhákat 9.—, 14,—, 
19.— pengőért készít a »Feminette«-szalon 
(Kossuth Lajos-utca 11. Fórum-mozival szemben). 

A modern nő garderobjában néliküliöztoetetilen 
ma toAr a Flapper nadrá-gfüző. Az új, végte-
lenül praktikus és modern ruhadarab egyesit! 
magában a füz-öt és a nadrAgot. Kényelmes, 
úgyhogy mindenféle sporthoz, úszáshoz egy-
aránt viselhető és valóságos áldá-s az olyan 
hölgyeknek, akiknek alakja a testhezsimuló 
fürdőtrikó mellett bizony korrigálásra szorul. 
A Flapper nadrá-gfüző (mellett majdnem min-
den hölgy viseli ma már az Amazon strand 
melltartót, amely a legdekoltáltalbb fürdőtrikó 
alatt is viselhető. Alig van hölgy, akinek 
alakja nélkülözheti a kényelmes, praktikus 
Amazon melltartót. 

Feke te kia filz tok középkék taf t szalag dí-
szítéssel AGNES kollekciójából 

SÜDBAHNHOTEL a WALDHOF-al 
** ftOLF L 1 S Z Á S T F N N I S 7 



Uafamct* (utó* uélkül 
Tetszés szerinti új árnyalatot és fényt 

ad hajának 13 színben 
a világhírű párisi „INECTO hajfestikgyár" készítménye 

Kiérje szaküzletekben, és egyszeri haszná-
lattal meggyőződést azetca kiválóságáról. 
Kánitz Iván és Társa Kertész-u. 43. 

fehér nubukból, piros 
vagy k é k b ő r b ő l 
különleges formákban 

V., KOSSUTH LAJOS-UTCA 15. 

ro# fehér batiszt gallérral, esetleg mellénnyel, 
ex nagyon fiatalos éia nagyon elegáns, úgyhogy 
irodán kivül is viselheti. Hűvösebb időben ele-
gáns volna e g y sötétkék szövet angolos kabát, 
amit úgy a vásaonruha, mint a selyemruha fölé 
felvehet és ha egy kicsit nehezebb; szövetet 
ves®, ösisael is viselheti. Cipőt kéket vegyen, 
fehér díszítéssel, mert ha fehér cipőt vesz, ezt 
már hűvösebb időben vagy borús időben nein 
vetheti fel. A sötétkék kabát alá csináltathatna 
tarka virágos empriméruhát, ezt is felveheti 
kabát nélkül a legnagyobb kánikulában, viszont 
kabáttal hűviös időben is jó. Szívesen irok leve-
let, ha válaszibélyeget küld. — Ragusa-St resa . 
FUrdőtrikóhan nagyon divatos a bordó, a fehér 
vagy pedig a tarka virágos emprimétrikó. Ve-
gyen egy teljesen hátnélfcüllt, egy másikat, 
amely csak melltartóból és rövid ahortból áll és 
vigye el a réjgl trikóit is. Nagyon »zép volna 
sötétkék-fehérpettyes, vagy fehér-aötétkék-
nettyes grosgarln selyemtrikó. Ki ősit drága, de 
nagyon szép, tekintvie,, hogy gumival átszőtt 
anyag, nagyon előnyös alakot ad. A strainddivat 
nagyon változatos. Viselnek pontalót, rövid kis 
boleróval és pettyes vagy nagyon tarka empri-
méblúzokkaJ, de csinosabb volna egy derékkal 
egybeszabott shortruha. feMr piikéböl és húzz A 
minttáa piké-emprirnéhöl való hosszú saoknya. 
amit elől csokorfba kötött övvel erősít a derékra 
Más változata a strandmhámak : földigérő, de-
rékhaszahott, fehér nyersselyem, feihér piké 
vagy vásaonkabát, alatta short, mélyen dekol-
tált derékíkal. Harangos vagy berakott shortot 
csináltasson. Ezekben a strandruhálkban a Lidón 
ebédelhet is. Az angolos holmijai nagyon írtk. a 
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Június. Más garderob kell Olaszországba és 
má® Párizsba. Ha Párizsba megy a kiállításra, 
úgy valami olyan ruhát kell vennie, ami egész 
napra jó és este is elegáns. Erre a célra leg-
alkalmasabb egy fekete, vagy sötétkék nyers-
selyem kosztüm, vagy sötét alapit, apró fehér-
mintás ernprimé kosztüm. Esetleg fekete se-
lyemszoknya, hozzá, fehér-fekete, keskenyasí-
kos selyem kosztümkabát, amit este felválthat 
tiszta fehér selyemkabáttal. Ilyen összeállítás-
ban kora reggeltől késrt estig járhat és mindijr 
elegáns les®. Természetesen vigyen magával 
egy estélyiruhát is, ha Párizsba megy, bár nem 
valószínű, hogy szüksége les® rá. A sötétkék 
szövetrul-Áját h boleros p), hűvösebb időre, egy-
kettőt a vászonruhái közül kánikulára szá-
mítva é« természetesen, ha van, egy hosszú 
fekete kabátot is vigyen. Olaszországba csak 
könnyű vászonlholmit, vászonkosztümöt, vászon 
empriméruhát, nyersselyem kosztümöt, termé-
szetesem a hosszú sötétkék! kabátját, alája egy 
fehér-sötétkék mintás empriméruhát é s ha für-
dőhelyre megy, estélyiruháikat ajánlóik vinni. 
— 23 éves. Irodába sem a fehér, sem a natúr-
színű viásstonruhát nem használhatja, mert ezek 
egy-ifoettöre piszkosak és gyűröttek. Csinosabb 
volna, ha kis sötéítkék-íehérpeityes angolos 
könnyű selyemruhát csináltatna, k is osipk*fod-



shanturigkosztűm elegáns les«-, talán érdemes 
lenne még egy natiínszínü shantungkabátot 
csináltatni, sötétkék vagy fekete szoknyával. A 
nyersvászon alj a szmókíngokkal jó, a pettyes 
shantungruhához. vagy pettyes, vagy az alap-
színnek megfelelő szánü kabát illik. Nagyon 
szépnek tartanék egy hófehér apró bordó pety-
tyes, kreppes selyem vagy selymes vásaonruhát, 
bordó bőrövvel, angolos derékkal, a reveren 
nagy bordó sasekfüvel. Olyan típusra gondolok, 
mint amilyen megjelent a Színházi Elet 22, szá-
mának divat címlapján. Ezek a ruhák feltétle-
nül elegendők délutánra, öltözni igazán csak 
este kell a Lidón. A délutáni selyem- é,s empri-
méruhák helyett inkább szép' estélyiruhákat 
vigyen magával. A taftkosztüm nem nagyon 
szükséges. A türkiszkék estélyiruihát hagyja 
meg eredeti színéiben és meggypiros aecessoiro-
kat viseljen hozzá. A fekete estélyi ruh át sok fe-
hér virággal díszítse, fehér táskát és zsebkendőt 
viseljen hozzá. A piros muszlinból csak bö, dús 
szoknyát csináltasison, jól delcoltált derekat. 
Nem tudom milyen az árnyalata a pirosnak, 
talán illik hozzá, földigérő búzakék muszlinkabát 
vagy tüllkabát, esetleg egy a ruhával megegyező 
színű háromnegyedes', böhátú grosgrain selyem-
katoát. (Ha nem kapni csak fehéret, festetni 
kell). Vastag fehér szövet angolos kabát nem 
ártana. — Hajóút . Előreláthatólag a tervezett 
idöbten nagyon meleg lesz, tehát egészen könnyű 
nyári ruhákat ajánlanék. Nagyon olcsón tudija 
összeállítani a garderobot, ha egy-két pasztell-
színű vászonruhás csináltat és egy vászon em-
primékosztűmöt. Az egyik vászonruhát fehér 
színben csináltassa, bordó bőrgombokkal, bordó 
bőrövvel, a reveren nagy bordó szekfüvel. A 
másik ruha legyen narancsszínű, négyszögletes 
kivágásifal. ujja nélkül, rövid nyitott kis vá-
szonkabáttal, vagy boleróval, 
úgyhogy nagy melegbem a ru-
hái kabát nélkül is viselheti. A 
négyszögletes kivágás közegéi-
ből cippzárat vezethet, amely 
majdnem a csipőíg ér, akár a 
ruha színével, akár fekete szín-
ben, altkor termószeteslen az. öv 
Is fekete leihet. A virágos vá-
szonkosztüm délelőtt, délután 
egyformán elegáns viselet. Blúz 
nem szüiteéges a kosztüm alá 
Délutáini ruháit 
nem. ajánlok, he-
lyette inkább egy 
elegánsabb natór-
saínü nyersselyem 
kosztümöt, lílásf-
kék musalinblúzzal 
Hűvösebb időre, 
vagy esti sétához 
nagyon 

volná egy vastag 
fehér angol ka-
bát. Kalap helyett 
csak sapkákat vi-
gyen magával. 
Lehet, hogy szük-
sége lesz estélyi-
ruhára is, azért vagy 
tasson egy empriméruhát, vagy 
valami meglévő téli estélyi-
ruihát frissítsen fel . — Dok-
torné. Bizony az esőre feltétle-
nül számítania kell, ha a he-
gyeik közé megy. Biztosan vis? 
magával néhány nehezebb hol-
mit is, trikóruhát vagy szövet-
kosztümöt. Nem szabad, hogy a 
sétáláisban kisiebb eső zavarja, 
ezért azt ajánlom, hogy ve-
gyen valami könnyű anyagból 
készült kényelmes,, bö esökö-
penyt, amit bármelyik kosz-
tümjére, vagy ruhájára fel 
tud venni. Jó vasitagtalpú, ala-
esonysarkú sportcipőt, vékony 
gyapjúharisnyát is vigyen ma-
gávaü. 

Narancsszínű vászon angol 
ruha, fehér panamakalappa l 

csinál 
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NIVEA-CREME árai 
P —.30-tól P 2.—ig 
NIVEA-OLAJ á r a . 
p —.90-161P 3.50-ig 

Napfürdő előtt feltétlenül szüksége» a testet 
NIVEA-val (ól bedörzsölni. Fontos azonban, 
hogy eredet! NIVEACREME-t és NIVEA-OlAJ-at 
használjunk, mert csok a NIVEA tartalmaz 
E u c e r i t e t , amely edzi a bőrt *s csökkenti 
a felégés veszélyét. N IV E A-t ó I s z e b b e n 
és g y o r s a b b a n b a r n u l . 

8 » « r k « s » t i : Lubkovszky Károly 

A napfürdőzés törvénye: 

Juta: / f t l M i JC&W 

Nemcsak a szem a lélek tükre, hanem 
a ráncok, a mélyedések, a vonások is. 
Nem azokra a ráncokra .gondolok, me-
lyeket a kor, a bőr petyhüdtsége okozott, 
hanem azokra az izommunka okozta vo-
násokra, melyeket az élet vésett oda. 
Jobban mondva azok az élmények, me-
lyekre öntudatlanul is különböző arc-
mozgással reagálunk. Például hihetetlen-
nek hangzó hírt közölnek veled. Eure, 
nagyon valószínűen, felhúzod homlokod, 
szemöldököd segítségével a magasba. — 
Csodálkozol. És mennél többször csodálko-
zol így, annál láthatóbban vésődik ez a 
mozdulat, ráncok alakjában homlokod-
ra. Ugyanez történik annál, aki sokat 
gondolkodik súlyos problémákon. A szel-
lemi lény homlokát számtalan finom 
apró hajszálvonal redőzi. Akár a csodál-

kozás vonalai, 
akár a szellemi 
munka »ered-
ményei«, ezek a 
ráncok mindig 
vízszintes irá-
nyúak! Ehhez a 

ránctípushoz 
tartozóik még a 

megélhetési 
gondokkal súj-
tott ember hom-
loka, de ez a 
gond, egyetlen, 
mély, vízszintes 
ránc a homlo-
kon. 

Érdekes meg-
figyelést tettek az ember származását 
kutató tudósok. Megállapították, minél 
inkább szellemi és magasabbrendü az 
ember, annál nagyobb szöget mérhetünk 
le, profilvonalain. Viszont az ősember-
hez közelebb álló afrikai benszülötték 
például igen kis szöget, legfeljebb 85°-ot 



CsaU Ids titietek* Udí Uvztzá ís aUkoc 
/ H a s z n á í j o n bőrének megfelelő 

HAHA©00[f készí tménytön is hálás 
lesz, mint annyi ezer és ezer nő, 
akik ILMÄ@G!lf-töl szépöltek meg és 
t a l á l t á k m e g ö n m a g u k a t . . . 
Zsíros, száraz vagy pörsenéses pőrének 
ápolásához megfelelő k M i Ä E készít-
mény használatára kérjen lerakatainknál 

ismertető leírást. 

Budapesti le rakatok: 
Gerő parfüméria, VI., Teréz-körút 7 
Kallós drogéria, IV., Régi posta-utca 10 
Kosztelitz parfümériák 
Molnár és Moser drogisták üzleteiben 
Moskovltz Elemér drogéria, V., Vilmos cs.-út 10 
Salvator drogéria, II., Margit-körút 50 
Slmplon parfüméria, XI., Horthy Miklós-út 60 
Bogdán parfüméria, Uipest, Arpád-út 56. 

Vidéki l e raka tok : 
Abonyi László gyógyszertár, Békéscsaba 
Édenhoffer drogéria Pécs 
Forró László Belvárosi illatszertár, Miskolc 
Geltsch Vilmos drogéria, Szombathely 
Kovács Bólánó illatszertár Balatonfüred 
Kutassy drogéria, Balassagyarmat 
Lázár parfüméria Baia 
Mandl Ilona Mátra drogéria, Gyöngyös 
Moskovits Jenő illatszertár, Székesfehérvár 
Práger illatszertár Kaposvár 
Segesváry drogéria Szeged 
Schwimmer illatszertár Szolnok 

Öt* is iM€>as<zípül 

mutatnak; a kulturlény 90° körül, az 
idealizált görög szobrok, mint az ember 
szelLemi mivoltának kihangsúlyozásául 
ezt a fokot 100-ra egészítették ki. Minél 
kulturáltabb a faj, a hamlak annál job-
ban előreugrik, az áll rovására. Vi-
szont a majomnál fordítva; az áll mesz-
sze előbbre nyúliik a homloknál és így 
az ősibb népeknél is kevésbé fejlődött a 
homlok. 

Más érzésebet, tulajdonságokat is meg-
mutat a homlok redőzete. Például aki 
indulatos, haragos jellem, gyakran szi-
gorú ráncokba szedi, orra fölött, hom-
loikiát, de ezek a ráncók mindig függő-
leges irányban állnak a két szemöldök 
közt. És rámutatnak arra, hogy tulajdo-
nosuk sokszor haragos, meglepett, irigy, 
vagy erősen figyelő természet. Utóbbi 
esetben még dudorokkd is fejlődhetnék 
a függőleges ráncok. 

Van még egy érdekes 
vonást okozó érzés. A bi-
zalmatlanság érzése. Ren-
desen tapasztalt, bölcs em-
bereknél figyelhetjük meg. 
Akik sokat gondolkodnak, 
mielőtt helyeselnének va-
lamit és legtöbbször nem 
helyeselnek. A kritikusok, 

m. a skeptikusok vonása: le-
húzni az egyik szemhéj 

sarkát mélyen a szem sarkáig. Ebből 
aztán ferde ránc keletkezik, melyet a 
sokszori ismétlés néha, a szem nagysá-
gának és formájánaik megváltoztatására 
késztet. 

Ennyiféle külső arcjellel, vonással, 
árulkodik hát a lélek. A figyelmes szem-
lélő előtt nem lesz többé teljes titok 
embertársa arca, ha jól megnézzük, mi-
lyen irányba haladnak a red&k a hom-
lokokon. 



AM-ff MINDEN NŐNEK TUDNIA KELL 
A gyermek kozmetikája. 

Pici gyerekek szeretnek a porban, homok-
ban rajzolni. Ezt meglehet engedni, de csak 
úgy, bogy kezükbe kb. iO centiméteres tompa-
végü fada'rabkát (igy a keze nem lesz nagyion 
piszkos) adunk; kaVics, vagy gyufaszál veszé-
lyes, ezt tehát kerüljük. 

Labdáz ásnál ügyeljünk, hogyha piszokba gu-
rult a labda, mossuk vagy törüljük jól le, 
mert könnyen fertőzést kaphat a kicsi. 

A ház kozmetikája. 
A nyáron, illetve május havában kell a la-

kásban lévő repedéseket, faion, csempén, ajtó 
küszöb alatt, betömni. Gitt, vagy gipsz igen 
jó szolgálatot tesz ilyenkor. Ha elmulasztjuk 
ezt, klönnyen elárasztják rovarok lakásunkat, 
mert ezek tavasszal és nyáron keresnek ma-
guknak költő- éisi búvóhelyet. Hamár befész-
kelték magukat, legbiztosabb ellenük véko-
nyan »zöld pert« hinteni a mellékhelyiségek-
ben és igen keveset és óvatosan, mert nagy 
méreg! De, biztosan hat rovarok ellen, mint 
például ruszni, sváb, penész-féreg. 

Ne tegyünk baromfi ólak, elkerített terüle-
tek közé, aihol háziállatokat tartunk tüskés-
drótot! Stík kisebb állat igyekszik a drótok 
közt kibújni és megeshet, hogy súlyosan meg-
sérti magát a tüskékben! Legcélszerűbb a 
deszkapalánk, mert a léekierítés közé is beszo-
rulhat a kia állat, pld. kacsa, és megfullad. 

Repedt üveget ne tartson a jó házi-
asszony. 

Nincs csúnyább, mint a szép szervizben a 
csészék, tányérok közt csorba, vagy hasadt! 
Inkább legyen egyszerű és könnyen pótolható, 
(h a baj történik egy darabbal) mint cifra, de 
hibás! 

U a l s a b è e 
Kozmetikai Inté-

zet felhívja a hölgyek figyelmét a legújabb 
szereire. A strandoJásnál nélkülözhetetlen nap-
barnító olajra ós krémre, mely egyben meg-
védi a bőrt a kellemetlen szunyogcsipésektől. 
Mindig a szezón gyümölcseiből frissen ké-
szült krémeire é s minden egyéb kozmetikai sze-
rekre. Kérjük a t. hölgyeket mintarendelésnél 
a bőr minőségét megjelölni. Kozmetikai Inté-
zet: IV., Párisi-utca 4. Tel.: 18-59-23. Díjtalan 
mintarendelések Gyergyó-u. 8. I. 3. Telefon: 
10-07-30. 

mintát ké r j en a 
képviselettől 

5 0 fillér porté-
költség bekül-
dése ellenében 

Minden 
púder• 

színárnyalatban kapható 

minden hölgy, aki La Velouty de Dixort 
használ. La Velouty de Dixor, a „krém, mely 
púderoz", páratlan, mert egyesíti a krémet 
és a púdert. Nem foltoz, nem zsíroz és egész 
napon át tart. Ideális az arc (áll, fénylő orr), 
a karok és a dekoltázs számára. Hamvas, 
bársonyos tónusa a női bájnak új varázst 

kölcsönöz. 

M I N D E N Ü T T K A P H A T Ó 
M A G Y A R O R S Z Á G O N G Y Á R T J A 

T Ö R Ö K P A T I K A 
BUDAPEST, VI., KIRÁLY-UTCA 12. SZÁM 

Pici gyerek ne járjon mezítláb! 
Még a legnagyobb melegben is, strandon is, 

adjunk rá kis könnyű szandált, vízben ahol 
a talaj nem tiszta homok, vásson fürdő-icipőt 
puha, de vastagabb talppal. A gumicipő nem 
jó, mert megizzasztja lábát! 

Fehérbőrű gyereket nem szabad soká 
a napra engedni! 

Van olyan érzékenybőrü kiesi ds, aki a ta-
vaszi erős lénytől és levegőtől is kivörösödik, 
hólyagokat kap bőrén. 



A K O N U N f l M Ű V É S Z E 
SZ £ R.k-ESZTI S Ljjj (ScujMcâuj ^yotgynt 

S a c e l l á r y n é r e c e p t j e i 
RÁNTOTT TÖKSZELETEK. A megtisztított 

tököt 3 ujjnyi saéűes szeletekre vágjuk fel. 
Kissié édeskés sós vízben puhára, főzzünk és 
szitára téve júil lecsurgatjuík a vizet róla. Ha 
a viz jól .lecsepegett, a tökszelleteíket liszibe, to-
jásba és morzsába forgatva vajban, szép pi-
rosra kisütjük. Vajmártást adhatunk hozzá. — 
TÖLTÖTT TÖK. A fiatal tököt egészben meg-
tisztítjuk, a két végét levátgjuk, kanállal ki-
kaparjuk. * Borjúhúst és disznóihúst összekeve-
rünk és elkészítjük mint a daráithúst szoktuk. 
A húskeverékkel megteltjük a kivájt tököt. 
Tűzálló tálba vagy sütőtepsibe tesszük, tej-
fellel bőven megöntözzük, vajdarabokat te-
szünk rá és folytonos öntözés közben sütjük. 
Tálalás előtt kévé® piros paprikát tehetünk a 
Levébe, és tálaljuk. — ZÖLDBORSÓS CSIRKE. 
A csirkét tetsssésazerint darabokra felvágjuk, 
petrezselyme» zsírban puhára pároljuk, a ki-
fejtett zöldborsót ráöntjük és igy pároljuk, 
ml« a borsó puhulni kezd. Liszttel meghint-
jük és Kieresztjük a főtt zöldhorsóhüvely le-
vével. — RUMOS CSERESZNYEBEFŐTT. 
1 kiló kimagozott cseresznyére 1 deci rumiból, 
1 deci vízhöfl, 90 deka cukorból 20 percig sai-
rupot főzünk. H a a szirup felfőtt, beletesszük 
a gyümölcsöt és kétszer-háromszor egymás 
után felforraljuk, de mindig levébe a tűzhely-
ről. Harmadszori forrás után félretesszük és 

letakarva hűvös helyen állni hagyjuk. Szűrő-
kanál segítségével a gyümölcsöt üvegekbe 
rakjuk, a szirupot felforraljuk, ráöntjük a gyü-
mölcsre és hia kihűlt, lekötjük. 20 percig a 
forrástól számítva kigőzöljük é,3. ha a víz hideg, 
kiszedjük aa üvegeket. — R É T E S N E K VALÓ 
MEGGY ÉS CSERESZNYE E L T E V É S E . A 
kimiagozott gyümölcsöt szőrszitára tegyük, hogy 
jól lecsepegjen a leve. Az üveg aljára egy sor 
porcukrot tegyünk, rá egy sor gyümölcsöt es 
így folytassuk, amíg az üveg megtelik. Fon-
tos, hogy a tetejére höven kerüljön cukor. Ká-
véskanál rumban kevés szalicilt keverjünk el 
ée öntözzük meg a legfelső sort vele. Kössük 
jól le és 10—16 percig gőzöljük ki. Lehetőleg 
úgy tegyük üvegekbe, hogy aat felbontva 
mindjárt el is használjuk egyszerre. — AL-
KOHOLOS MEGGY. Három kiló kimagozott 
meggyre % kiló cukorból 1 viaespohár vizzel 
szirupot főzünk, l deci tiszta alkoholt, 1 kis 
kávéskanál szalicilt keverünk el benne. Ezt 
felfőzzük és forrón, a gyümölcsre töltjük. Két 
napon keresztül ezt megismételjük és végül 
forrón üvegekbe töltjük é® lekötjük. -
MEGGYTORTA. 10 deka vajat, 10 deka cukrot, 
8 tojás sárgáját és 1 egész tojást jól kikeve-
rünk. Hozzáadjuk % citrom levét és kevés re-
szelt héját, 2 deka szitált morzsát, 1 szelet 
reszelt csokoládét, 3 deka lisztet, 4 deka há-
mozott darált mandulát és 4 tojás kemiény hab-
ját. Kikent, lisztezett tortaformába öntjük és 

S O D R O N Y G Y Á R 
Budapest, VI., Vilmos császár-út 15/D. 

Telefon: 11-08-23. 



Egy h e t i é t l a p . 
SZOMBAT. Ebéd: Spárgakrémleves. Pa-

radicsomos sertéskaraj, petrezselymes új-
burgonya, tarhonya. Túrás palacsinta. Va-
csora: Vese-velő, saláta, burgonya. Ostya-
tarta. * 

VASARNAP. Ebéd: Csirke raguleves. Ka-
szinótojás. Bánit ott csirke, viajas burgonya, 
uborkasaláta. Dobostorta. Eperkrém. Va-
csora: Hideg borjúpecsenye, saláta. Sajt. 
retek. Vaníliafagylalt, piskótatekercs. 

HÉTFŐ. Ebéd: Húsleves májgombóccal. 
Főtt marhahús, tört burgonya, sóskamártás. 
Csúsztatott palacsinta. Vacsora: Paprikás 
újburgonya virstlivel, saláta. Cseresznye. 

KEDD. Ebéd: Burgonyialeves. Egybensült 
sertéscomb. Kapros tötefőzelék. Lerakott 
tészta. Vacsora: Borjúszelet, vajas burgonya, 
zöld saláta. Linzi szelet. 

SZERDA. Ebéd: Zöldségleves. Spenót, bun-
dás kenyér, danált-húspogácsa. Juhtúrós ga-
luska. Vacsora; Spárga, tükörtojás, saláta. 
Diós csókok. Gyümölcs. 

CSÜTÖRTÖK. Ebéd : Gombaleves. Borjú-
ves'és, burgonyapüré, fejes saláta. Narancs-
torta. Vacsora: Meleg füstölt oldalas tormá-
val. Sajt, retek. Vanilialkrém pohárban. 

P É N T E K : Ebéd: Zöldborsóleves. Bántott 
harcsaszelet. Tartármártásos vágott zöld-
saláta, vajas újborgonya. Rizsielfújt csoko-
ládé öntettel. Vacsora: Gomba tojással, sa-
láta, kevert juhtiiró, retek. Madártej. 

KÉSZ PISKÓTAHOZ RUMOS MARTAS. 5 
tojás sárgáját 5 evőkanál cukorral habosra ke-
verjük, 2 evőkanál jó ruimot adunk hozzá és 
3 deci nagyon keményre vert tejszínhabot. Az 
egéíszet könnyedén összekeverjük és a mái 
élőire tálra rakott, készen vett piskótára ráönt-
jük. Jégre állítjuk V* órára és tálaljuk. 

Rupp Miklósné 
REFORM KRÉM. Három szép birsalmát 

sütőben megsütünk, szitán átpaszirozauk és 
26 deka szitált porcukorral és egy tojás fehér-
jével, fél citrom levével, egy üvegtálbaji 
addig keverjük, míg tiszta fehér s olyan ke-
mény nem lesz, hogy a kanál megáll benne. 
Aklaor egy másik üvegtálon szépen felhalmo-
zom, gyümölccsel, befőttel, vagy csokoládé-
darával ízlésesen díszítem és könnyű teasüte-
ménnyel vagy ostyával tálalom. 

özv. Czuppon Sándorné. 
MOKKA-TORTA. 14 tojás fehérjét habbá 

verünk, majd 30 deka cukrot és. 95 deka őrölt 
mandulát könnyedén hozzákeverünk s 3 lapba 
sütjük. Töltelék: 8 tojás sárgáját 20 deka 
cukonr;al tűzön addig keverünk, míg sűrű nem 
les®. Aztán 25 deka habzásig kevert vajat a 
fent leirt és teljesen kihűlt masszához kever-
jük. 

Tda Mária. 

félig megsütjük. Kimagozott meggyet bőven 
szórunk rá ési visszatéve a sütőbe, a tortái 
teljesen megsütjük. — EGRESKRÉM. Yj kiló 
éretlen zöld egrest szitán áttörünk, hozzáadunk 
2 tojás sárgáját, deci tejfelt, & deka darált 
mogyorót és ízLés szerint cukrot. Jó habosra 
keverjük ki é s kevés időre tegyük föl főni. 
A tüzrő] levéve, 2 tojás fehérjét habbá verve 
adjuk hozzá és jégre téve, fagyasszuk mieg. -
E P R E S Z S E M L T E S Z E L E T E K . Vi kiló epret 
és 2 nagyobb piskótát zúzzunk össze fakanál 
segítségével egy keverőtálban i evőkanál rum-
mal és vaníliás cukorral. Hosszúkás vajas-
zsemlyéket vágjunk ketté, vegyük ki a "bel-
sejét és töltsük meg az epres, rumos keverék-
kel. 8 tojás, fehérjét verjük kemény habbá, 
3 evőkanál porcukrot keverjünk ed benne és 
kenjük b© vele a töltött .zsemlyeszeleteket. 
Forró vajban süssük ki egyenként és mindjárt 
tálaljuk. — VAJBAB-TEKERCS. Főzzünk meg 
puháira vajbalbot, szitán csepegtessük le a vizei 
róla. Szép sonkaszeletekbe göngyöljük bele a 
hosszúkás vajbabokat, tojássárgájába és szitált 
morzsába forgassuk bele és vajban süssük meg 
ropogósra. — TÖLTÖTT KALARÁBÉ. Fiatal 
gyenge kalarábékat meghámozva kivájunk és 
megtöltjük a következő darált húskeverékkel ; 
borjúihúst, disznóihúst, tejbe áztatott zsemilyét 
kétszer ledarálunk, tojással, sóval, borssial el-
készijtik, mint a rendes darált húst szoktuk. 
Ez a húismennyiség mindig a töltendő kalará-
biétól függ. A megtöltött kalarábékat zsíron a 
kalarábé összevágott kivájt részével, a kala-
rábé gyenge leveleivel, amit szintén összevá-
gunk, kievés petrezselyemzöldjével és cukor-
ral, mindig kis viz hozzáadásával puhára pá-
roljuk. Ha a kalarábé már jó puha, a lábasban 
egy kissé összetoljuk a kalarábékat, levét 
meghintjük kevés liszttel, bőven tejfelt adunk 
bele, felforraljuk és tálaljuk. A kalamábét ké-
szíthetjük hús nélkül is, rizzsel vagy tejbe 
áztatott tojással, borssal, sóval elkészített ke-
verékkel is .—KALARABÉ TŰZÁLLÓ EDÉNY-
BEN KÉSZÍTVE. A fiatal meghámozott kala-
rábékat karikára felvágjuk és gyenge sóts viz-
ben megfőzzük, A megfőtt kalarábészeletelket 
szitára szedjük, hogy a víz jól, lecsepegjen 
róluk. Vajjal kiikent tűzálló tálba ralkjúk. Be-
samelimártással leöntjük, reszelt sajttal meg-
hintjük és a sütőben szép pirosra sütjük. Ké-
szíthetjük úgy is, hogy minden sor kalaráhé-
szeletre vagdalt füstölt sonkát szórunk és úgv 
öntjük rá a besamelmártást. 
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METÉLÖHAGYMA(-SCHNITTLING). 
MÁRTÁS 

Három tojást keményre főzünk, 
a fehérjét apróra vágjuk, valamint 
3 csomó metélőhagrymát is. A tojás 
sárgáját szitán áttörjük, apránként 
3 kis kanál olajat adunk hozzá foly-
tonos keverés közben. Ügyelni kell, 
hogy addig keverjük, amíg a tojás 
sárgája az olajat teljesen beissza. 
Sót, kevés cukrot teszünk belé ízlés 
szerint és előbb egy kanál jó bor-
ecettel, azután pedig két kanál sűrű 
savanyú tejfellel elkeverjük, hozzá-
adjuk az összevagdalt tojásfehérjét 
és metélőhagymát és hidegen tálal-
juk. 

MENNYIBEKERÜL 
EGY SZÉP ARCBŐR 

Túlhaladott álláspont, hogy költséges 
és időpazarló az arcbőr 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 
nieleg 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 íhabja 
behatol a porusok legmélyére, serkenti 
azok működését. Az arcbőr rugalmas, 
sima, bársonyos lesz. Még a legelhanya-
goltabb arcbőr is rövid idő alatt visz-
szanyeri fiatalosságát és jólápoltnak fog 
ihatni. 
A Leton krémes szappan több 
mint szappan: Hatásos szép-

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

zsélbet-körút 56. Románia: Koyal-illat-
szertár, Nagyvárad-Oradea. Csehszlo-
vákia: D. Engel, Pozsony-iBratislava. 

c JJanufta koÜemÁrwek 
A közönség r e c e p t j e i 

LIBA MELLE FŰSZERESEN. A megnyúzott 
liba melléről leszedjük a 'húst és átdaráljuk, 
bedarálunk még 2 darab tejben áztatott és ki-
csavart zsemlyét, 7 deka füstöli szalonnát, 
1 keményre főtt egész tojást, egy kis májat és 
2—3 szelet szárított (felfőzött) gombát. Az egé-
szet egy tojással ,ès egy evőkanál tetézett 
grízzel, só, törött borssal, fakanál segítségével 
jól összekeverjük, ha sttrüniek látjuk a masz-
ezát, két evőkanál m'eleg vizet önthetünk bele. 
Esetleg ízlés szerint két cikk fogíiagymát is 
teszünk, Visszahelyezzük a csontra és füstölt 
szalonnával beborítva gonddal sütjük. Tálal-
hatjuk hidegen, vagy melegen szászokkal, kö-
ri téfistefl, tetszés ezerint. 

Krizsan Igtvánné, 
Rottenibiller-utea 6/a. 

MELEG SZENDVICSEK. Gyenge ecet«« víz-
ben puháira főzünk sárgarépát, zellert, petre-
zselyemgyökeret, megreszeljük laskára és ős«-
sz©keverjük majonézzel, izlésszerinti citromlé-
vel és kevés rteszelt hagymába], és törött bors-
sal. Vékony szendvicskenyér-szeleteket forró 
napraforgóolajban pirosra sütünk és kenőt óllal 
fogíiagymás vizzei megkenegetjük és megken-
jük a majonéze» zöldséggel jó vastagon é* 
azonnal tálaljuk. Kitűnő előétel! 

Kunz Eduardné 

IRMAKOCH. 7 deka cukrot, 7 ideka vajat, 
7 deka lisztet összegyúrni, közben 6 deci tejet 
felforralni, ha forrni kezd, fenti tésztát bele-
csipegetni és folytonos erős kavarás mellett 
vastagra főz-ni. Azután kilhüteni, ha imár egé-
saen hideg, 8 tojás sárgáját hozzá, jól elka-
rarai és utoljára 8 tojás fehérjének kemény 
habját könnyedén bele. Erősen vajlisztezett 
nagyobb tepsiben, klb. % óráig sütni. Ha meg-
sült, még forrón gyorsan barackízzel meg-
kenni és a tepsit kissé függőlegesen tartva, 
lehetőleg 2 személy sodorja össae, mint a rela-
dot, hosszúkás tálra rakni és pár percig vissza 
a «ütőibe. Borsodóval leönteni. Sodó: 6 tojás 
sárgáját, 6 evőkanál cukrot habosra elkavarni, 
hozzá 1 kávéskanál liszt, % rúd vanidia, cit-
romhéj. 1 vizespohár bor és ugyanannyi víz 
felforralandó és forrón a fenti keverékhez ön-
teni és felfőzni hagyni. Ha emelkedik, már jó. 

Andricsek J á n o s a i 
CSOKOLADÉTÔSZTA. 6 tojás sárgáját elke-

verünk V*. k g - poncukorral, 'lő deka vajjal, 
lő deka durván tőrt mogyoróvad, kevés vanília, 
faJbéj, reszelt citromhéjjal és lő deka puhított 
csokoládéval. Végül 4 kanál liisztet és 5 tojás 
fehérjéből kéményre vert habot keverünk hozzá 
és kerek formában jól átsütjük. 

Adler Aladárné, 
Magyar-u. 7. 

FATÖRZS-TORTA. 7 tojás sárgáját 25 deka 
porcukorral kikeverni, lő deka darált dió, 4 
kanál pnézli és a 7 tojás habja jön bele. Ki-
kent, lilsateze+t tepsiben sütjük. Kisülés után 
még melegen felsodorjuk. Tölteléke: 3 tojás-
sárga, 2 egész tojás, 5 kanál porcukor, 1 csa-
pott kanál liszt, 2 deci erős feketekávé kikeverve 
és sürü krémmé főzve, ha kihűlt, 3 szelet cso-
koládét és 20 deka vajat teszünk bele és jól 
kikeverjük. Ezzel töltjük és vonjuk be a 
tekercset. Fatörzs alakra formáljuk, villával 
csíkokat húzunk rá és pisztáciával megszórjuk. 

Patzauer Istvánné, 
Árp&dköopont 
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Á SZERKESZTŐK ÜZENETEI 
Tackas Imce pastáia 

Köt k is leány. Látják, hogy 
Igazam volt. Biztosira vettem, 
hogy ttsmerem önöket, azért 
köszöntem. És . az ismeretlen 
ismerősök néha jobb barátok, 
mint az úgynevezett »régi j é 
barátok«. — L . Márta. A mamá-

nak van igaza! A mamáknak mindig igazuk 
van. Szeretni, tisztelni kell ezt az aggodal-
mat, ezt a lté lté s t, mert a legnagyobb szeretet 
jele. Egyáltalán a szeretetet ma igen gyak-
ran úgy hívják, hogy: Aggodaloml Ezt ne té-
vessze «1 szem elöl, valamint ne feledje soha 
Saabolcska gyönyörű versét sem »Ha valami 
nagy jó tettet viszünk végbe —. Csókoljuk meg 
édesanyánk láJhanyomát érte«, i— K. I . »Ezt 
mégsem lehet«. Mikor szerelemről van szó 
uram — semmi sem lehetetten. Vagy mond-
juk az ön esetében, sajnos, semmi sem lehet-
séges. Én legalább ha őszinte és objektív 
akarok lenni, igy it ölem meg az önök1 esetéi. 
Jobban mondva az ön esetét, mert ez az ön 
esete csnpán. A hölgy — a la Heime — elég 
világosan értésére adta önneka hogy önt nem 
szereti, nem gyűlöli. Hogy ön iránt teljesen 
közömbös. És tudja mi a szerelemnek a ha-
lála, uram! Nem a gyűlölet. Szó sincs, róla. 
A közöny. — É le tprogramm. D. M. Eat már 
többször toérdték tőlem. Bajos rá válaszolni. 
Mert hiszen ha valahol, úgy itt dominál az 
individualitás »Minden ember egy-egy egész 
világ«. Hogyan lehetne az életirányt megje-
lölni, kaptafára húzni. Mégis — hosszú tapasz-

talatom azt mutatja, hogy bizonyos direktívák 
kialakultait, általános érvényűek. Az, hogy: 
jónak 'kell' lenni — ez már benne van a 'bib-
liában. Ez a kezdet és ez a vég. Jé ember, 
nemesJeJkü ember nemcsak azért "boldogul, 
mert már zsengekarában (hozzászokik a leg-
gyakoribb emberi tulajdonsághoz, a hálát-
lansághoz, hanem azért is, mert a jóság, a 
tisztességes szándék, a szeretetteinkkel és 
embertársainkkal va'ló nemes cselekedetek so-
rozata, bizonyos belső megnyugvást, biz-onyos 
emelkedett filozófiát ad! később. Régi, általá-
nos és Jól ismeTt szabály ez: ®Az él jól, aki 
nyugodtan alszik!« Ez az én igénytelen néze-
tem szerint a helyes életprogramm első fősza-
bálya: nyugodtan hajtsuk le este álomra a fe-
jünket. — Edit. Nem értek a dologhoz. De a 
mult számunk divatrovatában is taiáíl a kér-
désére bőven választ. — K . I . Csak tessék 
nyugodtan megírni — nem kell külön beje-
lentés. Gondolja el, hogyan festene ez, az én 
amúgy is túlméretezett postám, ha minden 
kedves levélíróm előbb bejelentené, hogy — 
levelet fog írni! Ismétlem, nincs semmi <baj, 
szives készséggel válaszolok. — D. István. 
Először az érettségi, azután, esetleg jöhetnek 
a versek. De akkor i® csak esetleg. — Foga-
dás. H . és K. Mind a kettőjüknek igaza van. 
Régen valéban úgy volt. hogy a meghívásra 
látogatással, vagy névjegydobással válaszolt a 
szegény meghívott ember és akkor, először 
valóban ferencjózsáfMkabájtot, v a g y zsafkettet 
öltött a szegény meghívott ember. Az estély 
után pedig rekonneszánszra ment a szegény 
meghívott ember. Én már régen nem vagyok 
szegény, meghívott ember, szerencsére ki tud-

F O G Á P O L Á S 

®a t öké le tes í t e t t O D O L j e l z é s e , m e l y n e k fer-
tő t l en í tő h a t á s á t n a g y m é r t é k b e n f o k o z t u k . 

E L A D Á S I Á R A K : óriás Üveg P 5.60, üveg P 3.- , 
7« Üveg P 2.—. Minden szaküzletben kaphatók. 
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A szerkesztői Szenetek Színház, Fi lm, 
Kéziratok, Kozmetika, Divat, Konrna , Ké-
zimunka rovata iban csak mindenki t ér-
deklő kérdésekre válaszolunk. Aki meg-
címzett és válaszbélyeggel ellátott boríté-
kot küld, a n n a k készséggel válaszolunk 
levélben. — F a r k a s Imre csak a rovatá-
ban üzen. 

tam kapcsolódul az úgynevezett társasAgbó}. 
De úgy tudom, hogy ma már ezek a irigoró-
zus szabályok nincsenek érvényben. Tehát: 
egyikük sè vesztett! — »Szerencsés csillag 
alatt«. Akarni, nagyon akarni, sok tekintet-
ben annyit jelent: nagyon bizni valamiben. 
Nagyon »tudni* biznd valamiben, ez pedig na-
gyon egészséges optimizmust Jelent! Ezt kell 
megtartani, ennek a jegyében kell aratni a 
továíhbi sikereket. — Tár la t . J . Gy. Igen én 
voltam az, aki ön mellett állott ama bizonyos 
»Szépművészeti« vasárnapon. Érdekkel olvas-
tam intelligens megjegyzéseit, és ha nincs. is 
olyan irányú szakértelmem mint önnek, a vé-
leményünk teljesem megegyezik. Különösen az 
a része kapott meg levelének, amelyikben azt 
írja: »Én a képekben is a — melódiát kere-
sem.« Teljésen Így vagyok vele én is. 

S Z Í N H Á Z . »Csik«. 'Levelét elküldtük, a 
porto negyven fillért tett ki. Nemzetközi posta-
utalványon juttassa el hozzánk. — »Zsazsa« 
rajongó«. Budapest, Vígszínház, Paxmouia-u. 1. 
— »N Magda«. Alpár Gitta címe: London, 
Adelpthi Theatre. 

F I L M . »Hálás köszönet 50«: Forduljon öt-
leiével Trebitscih Gyula produoeihez, Objektiv 
Film címe: Hunnia Filmgyár Bp.. Gyarmait-
utca 26. v-t I ca : 1. Charles Boyer címe; Metro 
Goldwyn Mayer Studio», Hollywood Culver 
City Calif. Nő®, Pat Patersen a felesége, 175 
centi magas, barna. 1. Robert Taylor nőtlen, 
áiüitólag feleségül veszi Barbara Stanwyioket, 
180 magas, cimie: Twentieth Century-Fox Stu-
dio® Hollywood Movieton City Calif. 3. Ango-
lul Írjon nekik, küldenek autogramot. — Ka-
méllás hölgy: Igaza volt: a francia változat-
ban nem Taylor játszotta a szerepet. — Pre-
mier p lanban: A jegyeket a Fox-film küldi 
&zét. Gondoskodunk arród, hogy ez pótlólag 
azonnal megtörténjék. — Raszkolnyikov: Pierre 
Blanchar 36 éves. Címe: Compagnie Générale 
Cinématographique 15 Rue. Lord Byron Paris. 

K É Z I R A T O K . Szautaraé. Figyelemreméltó, 
sok igyekezetet és rv er s készséget tükröző irások. 
— 1937. F. Átlagon felüliek, a leközlés mérté-
kéi miég mindig nem ütik meg. — Alkony. 
Egyes sorokban ügyesen rimed, de az egészet 
nézve, távol áül a költészettől. — Szeretnék bol-
dog lenni. Nagyon kezdetleges. — T . Margit, 
Wien. Kedves, hangulatos írás. — F . Andor. 
Nem alkalmas. — özv. S. Károlyné, Talpra-
esett irás ez is, bár nem rosszabb, de nem is 
jobb a degwtóibbinál. — Sz. L. Marg i t . A tagad-
hatatlan kvalitások mellett szembeötlő hibák-
ban is bővelkedik. Stílusban és felépítésben 
igyökezzéik tökéletesedni. — T . Barna . Solk át-
élésre támaszkodó történeteik, a feldolgozásaik 
nem irodalmi. 

K O Z M E T I K A . Fé lek . Nem a tavaszi idő-
járás, tehát á kezdődő nap árt a bőrének, ha-
nem a rossz ápolás miatt nem bírja el a ta-
vaszi napot, de még a levegőt sem. Ez ellen 
védekezni oem úgy lehet, hogy nem megy a 
szabadba, hanem úgy, hogy arcbőrét annak 
természete szerint ápolja és ha betegesen szá-
raz. megfelelő kenőcsökkel táplálja és védje. 
Hátha. tt. Belső kezeléssel lehet rajta segíteni, 
természetesen szakorvosi kivizsgálás utám, mert 
a rendellenesen növő szőrzet szoros összefüggés-
ben van legtöbbször a pertefészkek működésével. 
2. Nem hosszadalmas és nem kellemetlen. 8. Kö-
zölje válaszbélyeggel ellátottan pontos címét és 
ismételje meg kérdéseit. — N o í m i . Baján lehet 
segíteni, alkalmilag keressen fel, kétségbe-
esésre sejnmi oka sincs. — Marg i t . Látatlan-

A Kula i J . S. K. Sportklub műkedvelői a »Csa-
vargólány« című operettet adták elö. Szereplők: 
Kovanda Józsefné, Brauchler La jos és neje , 
Radeika József, Kovács Dezsöné, Csányi Dezső. 
Treuer Nusi, Laka tos László, Deák Klár i , 
Fürsztner, Treuer Magda, B r a u n Manci, Gorn-

M r Rnrnn vt Juhász 

A Körmendi Dalosegyesületek műkedvelői TU-
ray Antal rendezésében játszották el az »Iglói 
diákok«-at. Nóvák, Nagy Milcsi, T u r a y rendező, 
Klchler Gréti, Horváth, Szabó, Weber , Sparer, 
v. Horváth, Moszenczler, Huszár, Rössler, Né-
meth, Palkó, Gálos, Császár, Jankó , Szocsics. 
Gyímesi, Pi l lpár , Herceg, Bognár , Berkovits. 
Bajczy, Kiss, Bánfa i , Mandl!, Bedöc» szerep-

lésével 
(Foto Háber) 

A bukares t i magyar műkedvelők szép előadás-
ban Játszották el »A clgány«-t. Szereplők: Már-
ton, König, Vági Margit , Bogáthy rendező, B. 
Erzsébet, Diószegi, Nuridsány, Erdélyi , Szabó, 
Györffy Manci, Papp, Serly, Törzs, Kárpá ty , 
Csiki Margit , Wágner , Szántó Olga, Marton. 
Vass Mária, Saket , Gábor Nusi, Bogáthy 

Sándor 
(Foto Willi) 
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bam nam lehet ivéleményt mon-
dani, hogy az arcán levő he-
geken lehet-e segíteni. — Da-
gadt láb. Ha nem a csont de-
formálódása takozza a láib vas-
tagságát, úgy azon segíteni 
lehet. — E re s kéz. Mellékel-
jen válasz/bélyeget, ismételje 
meg kérdéseit, mert azokra 
csak levélben válaszolhatunk. 

KONYHA. Unger P.-né. Az 
almabort érett borízű aknáiból 
csinálják, vidéken, ahol sajtoló 
és kis hordó van, atool erjeszte-
ni lehet, ott készitiheták, de itt 
házilag nem az lesz belőle és 
kár a fáradságért. — Grossz-
nó. Á diétás recepteket szíve-
sen elküldjük, de kérdezze 
meg a háziorvosát, hogy hasz-
nálhatja-e a sószegény étele-
ket. és szabad-e teljesen mel-
lőzni a folyadékot? — G. I rma 
asszony. White bait: Apró fe-
hér halak rántva. — Dr. Már-
toané. 14 deka csokoládépor. 
p letvöikanál forró víz .és 3 deka 
Vaj kell a mázhoz, ezt tűzöu 
adidig keverje, míg a kellő sű-
rűséget eléri. Cukortól fényte-
len lesz a máz. — Szentnerné: Égésnél, lisztet, 
tojásfehérjét, vajait használnak. Én azonnal be-
dörzsölöm a kezem vöröshagymával és bekö-
töm, ha a forró gőz, vagy zsír megégeti, ez 
régi nagymama tbevált recept. — Rudiné, Rá-
kospalota. Ha az üvegen a gumik jók és jól 
vannak a kigőzölésné>l lezárva, nem szabad a 
drót 1 evievése után a fedőnek meglazulnia. A 
gumikat, (mielőtt ráhelyezi az üvegre, jól áz-
tassa be é® vizesen tegye rá. 

H. Hegyi Anna 
a Magyar-Argentínai Tá r sa ság 
hangvarsenyén nagy sikerrel 

énekel t 
(Tárkonyi foto) 

L A K Á S . »Hálószoba«. Na-
gyon jó ö le tnek tartom, az 
angol bútorvás&on felhasználást 
hálószobája bevonására. Én 
magam résééről nagyon szere-
tem a virágos kretont, ami 
ágyteritöre, függönyre és üveg-
lapok ailá betétnek alkalmas is 
és eHnos is. Magyar gyáraink 
nagyon szép mintákban és ki-
tűnő kiviteliben készítik már 
az effajta bútorvásznat. Flschei 
Simon cég (V., Bécsi-utca) szí-
vesen küld mintákat és a ren-
delést 1« a legpontosabban és 
lelkiismeretesen fogja végre-
hajtani. — »Hajnalka«. Elgon-
dolása mindenben helyes és 
szerencsés. A sezlónt, ha sza-
bad tanácsolnom, a vendégszo-
bába tenném. A hálószobába 
rózsaszín bélésű ágytakaró he-
lyett frai set vennék. A falakat 
az egész lakásban egyöntetűen 
b orsóz ö M re festetném, az ajtó-
kat fehérre. A gobelin-képet a 
zongora fölé akasztanám. A fo-
gadószobába náddal bevont kü-
lön párnáz ású garnitúrát aján-
lok. Természetes, asztal is kell 

ehhez. Függönynek háziszőttest, szőnyegnek 
magyar perzsát ajánlok. Az ©bédlőbe élénk 
sárga függönyt tegyen nyersselyemből, vagy 
grenadinból. A zongorateri tőnek nagyon szép 
volna bársonyteritő, olyan színben, amelyik 
harmonizál a függöny és teritö színeivel. A 
konyíha roppant csinos világoszöldre, avagy 
világoskékre lakkozva. Sok szerencsét kívánok 
az új lakáshoz. — »Leányka«. A beküldött 
minba megfelel a célnak. Üdvüzlet. 
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Kerek 
KEREK HORGOLT TERITÖ ÉS 

CSIPKE. Leszámolómintalapja egy 
dupla ágyterítő, melynek közepéből dol-
gozható ki a terítő és széléről a csipke. 
A terítő átmérője 197, a csipke széles-
sége 6 lyukkor. Hét milliméteres lyu-
kakkal a teirítő 140, a csipke 45 cm lesz. 
Horgoláahoz Mez gyöngyfánál, recéaés-
hea Mez Liana alkalmas. Mintalapja, 
melyről egész garnitúra kéisizíthető 7fl2-es 
rendelőszámmal 1.30 pengőért meghozat-
ható a Színházi Élet Boltbél '(Erzsébet-

terítő 
körút 7.). Postai rendelésnél belföldről 
12, külföldről 20 fillér portóköltség elő-
zetes beküldését is kérjük. Kapható még: 
Romániában, Journal Importnál (címe 
lapunk utolsó oldalán a főbizományosok 
között). Ara 46 leu. Jugoszláviában Put-
nik Ulrlaposztályánál (a többször közölt 
címen). Ara 15 dinár. Postai rendelésnél 
Romániában 15 leüt, Jugoszláviában 3,50 
dinár portóiköltség előzetes beküldését is 
kétrjük. Az össziegek levélbélyegékben is 
b e k ü l d h e t ő k . (Arnberg József) 



Ráté tes tü I I -
kendő. Az olló-
zott munkának 
egy remek példá 
nya. Nemcsak rajza, 
de kivitelezése is első-
rangú. Eredetije ba-
tisztból készült pókháló 
finomságú tüllre. Nem 
csupán teritőre használhat-
juk, hanem színes posztóból 
kivágva varrhat juk, pl. női 
vagy gyermekmellényre is díszí-
tésül. 

Rátótes tüllkendö 

elleti J e a i t a , 

Á r a 9 0 f i l l é r . M i n d e n s z a k ü z l e t b e n k o o h « ^ 



MEZ 

FENYTELEN SZÍNTARTÓ 
HIMZOPAMUT 

STRANDTÁSKÁK. 
Készíthetjük kretonból, 
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Zenés vígjáték 8 felvonásban, 5 képben 
írták: Szántó Armand és Szécsén Mihály 

Zenéjét szerzette : Carlo de Frlet 
A darab előadási jogra kizárólag dr. Martom 
Sándor színpadi kiadóvállalatától (Budaipest, IV.. 
Bécsi-utca 1.) szerezhető meg. Az emgedélynélküli 
előadást szigorúan bünteti az 1921. évi LIV. t.-c. 
Copyright 1937 by dr. Alexander Marton, Budapest, 
Előadták az Andrássyút i Színházban Lórán th Vilmos 

rendezesében a következő szereposztásban : 
Lilian..... Honthy H a n n a 
Sir Georges Hemmingway Boross Géza 
John Delly F e r e n c 
Zozo Kiss Manyi 
Philip La tabár K . 
n „ „ „ (Billcsi T ivadar 
u r a y (Pethes F e r e n c 
Maharadzsa Pá r tó s Gusztáv 
Maurice Vizy Béla 
Maitie d'Hotel L e n g y e l V. 
Yvonne Biró É v a 
Pincér Fenyves Is tván 
Detektívek T r iumph-Együ t t e s 

Történik: Ma, Montecarlóban. 
Az I. felvonás 1. képe : a Hotel de Paris bárjában ; 2. kép : 
Lillán Hotel de Parisbell szalonlában. A II. folvonás 1. 
kép: Lilian Hotel de Parls-beli garderobe-szobájában; 
3, kép : a Sporting Club tetőterraszán. A III. felvonás a 

Hotel de Paris halljában. 

BLS0 FELVONÁS 
1. k é p 

(Szíri : Montecarlo. A Hotel de Paris intim 
bárja. Középen elöl táncparkett. Körülötte 
néhány kis asztalka. Hátul bárpul, mö-
götte faggönyös járás a mixer számára. Jobbra 
járás a hotel halijába, balra járás a kiszolgáló-
személyzet számára. Középen hátul lépcsős 

jeljárat a ballusztrádos terraszra.) 
(Mikor a függöny felmegy, a színen csak Maurice, 
a mixer tartózkodik, aki a bárpult mögött koktélt 
kever, a kívülről behangzó muzsika ritmusára.) 

Quartett (a szín mögött). 
Adok egy tippet, 
igyunk egy flippet, 
s az élet maris szebb, mint hitted l 
Hisz itt egy spicces találkán, 
a szíved párt is talál tán l 
Az ember happol 
a csókalapból, 
a kedve máris jobban klappol ! 
A szived mélyén ha láng van, 
lokalizáljad a lokálban l 
Hisz a flörtöt 
az ördög 
könnyen összehozza itt és kész a tétátét! 
Mi zeng 
a jazz-band 
itt egy kis szeparéba jól befér a kezdet 

és a vég... 
Adok egy tippet, 

Honthy Hanna 
(Angelo felv.) 

igyunk egy flippet, 
s az élet maris szebb, mint hitted ! 
Lekopogom hát ezennel : • 
nincs a lokálnál remekebb helyi 

Zozo (fenékről jön. Kis montecarlói démon. 
Hosszú cigarettaszipkából eregeti a füstöt, mes-
terkélt előkelőséggel). 

Hosszúszárú szipka, 
s mögötte egy nő, 
e jelenség nem ritka, 
de előkelő, 
ez előkelő. 
Nincs körötte senki, 
s éppen ez a fő, 
mert hisz ez jelenti, 
hogy kicsoda ő. 
Sem férj, sem barát, 
diszkrét plain parade, 
ha kacéran tekint is szét, 
az effajta nő 
flörtöt sose sző... 

Maurice : Csókolom kezét — grófnő l 
Zozo : 

A divathölgy ma misztikus, 
elasztikus és plasztikus, 
modern típus, de klasszikus 
magányos és excentrikus, 
a férfi vágya így lesz koncentrikus! 
Nos, miért jár magába a dáma? 
Sejtik az okot? 
Hát csak azért, 
hát csak azért, mert... 

Mauriee : 
...Kokott í 

Zozo : 
Tessék? I 
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Maurice : 
Mondom... szokott I 
Pardon, kis gixer! 

Zozo : 
Egy koblert, mixer ! 

Maurice : 
Eperrel, vagy mással? 

Zozo : 
Mindig ananásszal ! 

Maurice : 
Kérem — ananásszal I 

(Maurice hozzá lát az ital elkészítéséhez, Zozo 
eloltja a cigarettáját.) 

Zozo : 
Apróra vágva, cukor nélkül, nyersen I 

Maurice ; 
Hogy tetszett, grófnő, a vitorlás-verseny? 

Zozo : 
Antibes-ben voltam, de csak egy pár 

percre 1 
Maurice : 

Galamblövészet, persze 1 
Zozo : 

Oh, azok az édes kis röpke galambok! 
Maurice : 

Olyan könnyen hoznak egy röpke ka-
landot... 
Sikerrel járt, grófnő, a galamblövészet? 

Zozo (aki már közben átvette az italt, kiesik 
az - előkelő tónusból) : 

Maurice 1 — a fejedhez vágom az egészetl 
Maurice : 

Ne vágj, Zozo, ne vágj í 
És főképp : — ne vágj fel I 
Hagyd a komédiát, 
Hisz köfctünk minek kell? 
Ismerjük mi egymást, 
tartsunk össze, s meglásd, 
csak ez jár sikerrel l 
Közös pályán futunk, ki tudja mióta...? 
Két rutinírozott — lokál-patrióta 1 

Zozo (prózában) : Igazad van te, csirkefogó. 
(Énekelj 

Adok egy tippet, 
Igyunk egy flippet. 
S az élet máris szebb, mint hitted! 
Hisz itt egy spicces találkán 
A szíved párt is talál t án ! 
Az ember happol 
A csókalapból, 
S a kedve máris jobban klappol ! 
A szíved mélyén ha láng van, 
Lokalizáljad a lokálban! 

Maurice : 
Hisz a flörtöt 
az ördög 
könnyen összehozza itt és kész a tétátét! 
Míg zeng 
a jazz-band, 
itt egy kis szeparéba jól befér a kezdet 

és a vég! 
Együtt : 

Adok egy tippet, 
Igyunk egy flippet 
És az élet máris szebb, mint hitted! 
Lekopogom hát ezennel : 
Nincs a lokálnál remekebb hely ! 

(Tánc.) 

Maurice: Szabad érdeklődnöm, hogy 
van a gróf úr? 

Zozo: Ne is juttasd az eszembe, ömlőik, 
hogy elfelejtettem azt a szélhámost. 

Maurice s Szégyeld magad. Egy rutinírozott 
lokálnő így bedűljön egy facér sofőrnek ! Hát 
hol volt a szemed? 

Zozo : A vízben. Tudniillik a strandon is-
merkedtem meg vele. 

Maurice : És nem láttad, hogy az nem gróf? 
Zozo : Csacsi, a strandon mindent látni, 

csak éppen azt nem, hogy valaki gróf-e vagy 
sofőr ! 

Maurice: Nahát. . .! így bedűlni egy kö-
zönséges szélhámosnak ! Mindenki nevet rajtad! 
De, hogy lásd, ki vagyok, mondok egy jó 
hírt. 

Zozo î Rámfér ! 
Maurice : A volt barátod megérkezett. 
Zozo : Melyik? 
Maurice : A hollandus. 
Zozo s Philip van Kampen itt van Monte-

carlóban? ! (Hangosan felnevet.) 
Maurice : Mit nevetsz? 

.Zozo: Kíváncsi vagyok, most mi fog sze-
génnyel történni, ha meglát. 

Maître d'Hotel (jobbról jön): Jóestét ! 
Maurice : Jóestét, direktor úr ! 
Zozo: Na, mondhatom, szép ki hoteldirek-

tor maga is. Ma délután ötször hivattam és 
még a fülebotját se mozdította meg. A meleg-
víz már megint nem folyik a szobámban. 
És a rádióm is olyan rekedt, mint egy kivénült 
tenorista. Egész éjszaka nem tudtam semmit 
se fogni. 

M. Hotel: Kérem, ha nincs velünk meg-
elégedve, talán próbálkozzék Nizzában vagy 
Cannesban. 

Zozo : Maguk nem fognak engem innen 
kiszekírozni. Én itt kezdtem a pályámat, 
ebben a bárban — és itt is akarok karriert csi-
nálni. Na, au revoir, apuskám ! (Fölényesen 
középen el.) 

M. Hotel : Borzasztó, hogy mi van itt az 
az idén ! Tele vagyunk kétes egzistenciákkal. 
És most még tetejébe ez a collier-ügy. Bele 
kell bolondulni! 

Maurice : Még mindig nem került elő Lady 
Hammingway gyöngysora? 

M. Hotel : A házinyomozás sajnos, nem 
vezetett eredményre. Kénytelenek voltunk a 
Scotland Yardhoz fordulni. Egy órával ezelőtt 
érkezett meg az angol detektív. — De Maurice, 
erről senkinek sem szabad tudnia ! Még a 
személyzetnek sem ! 

Maurice : Ne tessék félni. Diszkrét család-
ból származom. Szegény apám még ma sem 
tudja, hogy kinek a gyereke vagyok. 

M. Hotel: Hát ez egy kicsit megnyugtató. 
(Jobbra el.) 

Hemmingway (középről be. 50—55 éves, 
dúsgazdag, elegáns angol úr. Előkelő, de mégis 
lezser karakter) : Mondja mixer, a lányom 
ma este még nem volt itt? 

Maurice : Még nem, Sir. A Milady csak 
éjfél után szokott hozzánk betérni. 

Hemmingway: És nem tudja, ki az az ele-
gáns, napbarnított fiatalember, aki két-három 
napja, feltűnt itt a bárban? Tegnap éjszaka 
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is itt ült ezen a bárszéken és whyskit ivott. 
Maurice : És egész éjszaka le nem vette 

szemét a Ladyről. 
Hemminjjway : Az, az — igen. Állandóan 

fixirozza a lányomat. Ki az az úr? 
Maurice : Én csak annyit tudok róla Sir, 

hogy itt lakik nálunk a hotelben. 

Hemmingway : Nekem az az ember se-
hogyse tetszik. 

Maurice: De a Ladynek annál inkább... 
Oh, bocsánat 1 

Hemmingway (kínosan érintve) : Szóval már 
maga is észrevette. Annál kellemetlenebb. 

FIATALABB 
LESZ 

MINDENNAPI 

MA ESTE: Használjuk & rózsa-
színű, bőrtápláló To-

kálóm, krémet, amelynek fontos alkatrésze a 
Biooel, a bécsi Egyetem nagynevű pro-
fesszorának, dr. Stejiakalniak a csodálatos-
találmánya. A sejtek eme éltető elemét 
gondosan kiválasztott fiatal állatokból 
nyerik. Számos tudós szerint ennek a ter-
mészetes tápanyagnak a h iánya oikozzia a 
ráncokat. A bőrtápláló Tokaion krémben 
foglalt Biocel megi f j í t j a a bőcrt álmunk 
ideién és visszaadja neki száJ.árd, f iatal és 
bársonyos voltát. 

HOLNAP REGGEL: 
Már m első használat után megállapít-
ható, hogy a bőr mennyivel frissebb és 
bársonyosabb lesz. Csakhamar megkez-
dődik a ráncok eltűnése. Néhány hét 
múlva meglepően fiatalabbnak fotg lát-
szani. Béggel fehér, nem zsíros Tokaion 
krémet kell használni. Az eredmény a 
mitesszerek eltűnése, a bőr üde, bársonyos 
és felhér volta. Még 50 éves asszonyok is 
olyan varázsXatosan szép arcbőrt nyer-
hetnek, amelyre minden f ia ta l lány 
biiszike lehetne. Visszakapja pénzét, ha az 
utasítás sserinti használat nem hozná, 
meg a joggal várható eredményt. 
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Gray (jobbról be. Angol detektív) : Kérem, 
nincs itt a hoteldirektor úr? 

Maurice s Éppen most ment ki. 
Gray: Köszönöm. (Meglátja Hemmingwayt.) 

Á, jóestét, Sir! 
Hemmingway (bizalmatlanul) : Jóestét ! 
Gray : Hogy méltóztatik lenni? Mi újság 

Transwalban? 
Hemmingway (m. f.) : ö n ismer engem? 
Grays Ki ne ismerné Sir George Hemming-

wayt, a legnagyobb gyémántbányák tulajdo-
nosát? 

Hemmingway: És ön kicsoda? 
Gray (óvatosan körülnéz) : William Gray 

vagyok, a Scotland Yardról. Én kísértem 
tavaly egy gyémántszállítmányát Amsterdamig. 

Hemmingway : Ja, maga volt az? (Kezet 
ad.) Most már emlékszem. Az akkor volt 
úgye, amikor a szállítmány felét ellopták? 
És most mit keres itt Montecarlóban? 

Gray : Lady Hemmingway-t. 
Hemmingway : A lányomat? ! 
Gray : Szeretnék vele sürgősen beszélni. 
Hemmingway : Mi beszélni valója lehet 

önnek az én lányommal? 
Gray: Az eltűnt nyakék miatt. 
Hemmingway : J a úgy ! 
Gray : Hol beszélhetnék most a kedves 

lányával? 
Hemmingway : Ha én azt tudnám 1 
Gray : És szabad tudnom, mi volt az ér-

téke annak az eltűnt colliernek? 
Hemmingway : Erre én nem tudok önnek 

válaszolni. A colliert nem én vettem. 
Gray : Hanem? 
Hemmingway : A volt férje. Philip van 

Kampen úr. (A jobbról belépő Phillpre mutat.) 
Philip (30—35 éves, tipikus holland üzlet-

ember, nem egy leányálom). 
Hemmingway: Philip, kérlek. (Bemutatja 

Grayt.) Mister Gray. A Scotland Yardtól... 
a collier-ügyben. 

Philip (kezet ad) : Á, Scotland Yard, nagvon 
örülünk 1 

Hemmingway: Kérlek, csak a te nevedben 
örülj 1 Mert én egyáltalában nem örülök. 

Gray: Bocsánat... 
Hemmingway: No, nem az ön személyéről 

van szó. Szerettem volna elkerülni a rendőrség 
beavatkozását, de hát a volt vőm... (Philipre 
mutat.) 

Philip : Igen, én akartam. Én egy pedáns 
üzletember vagyok. De facto, itt eltűnt egy 
érték és ezt vissza kell szerezni. 

Hemmingway: Mi közöd van neked ehhez? 
Philip : Bocsánat, azt a gyöngysort én vet-

tem nászajándékul Liliannak. 
Hemmingway: De Lilian már nem a fele-

séged 1 
Philip x De még lehet 1 — Lilian nálam még 

nem lezárt kontó. Én még kalkulálok vele. 
Viszont nem kívánhatod, hogy minden eskü-
vőmre ilyen drága nászajándékot vegyek a 
feleségemnek. Egy komoly üzletember ott 
takarít meg valamit, ahol tud. Na, nem? 

Hemmingway : Én inkább visszafizetem 
neked a gyöngysor árát, de nem akarok egy 
bűnügyi botrány középpontjába kerülni. 
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Philip : Itt nem lesz semmi botrány. Azt 
a csirkefogót le kell tartózatni és ezzel az ügy 
az illetővel együtt le van zárva. 

Gray (eddig jegyezgetett a noteszébe) : Uraim, 
ha a szimatom nem csal, önök valakire gya-
nakszanak. 

Philip : Ez milyen szemfüles I 
Gray: És szabad tudnom, ki a tettes? Ez 

nagyon megkönnyítené a nyomozást. 
Hemmingway : Biztosat nem tudunk. Csak 

feltevés. Szubjektív érzés. 
Gray: Az is fontos. Legalább azt kellene 

tudnom, hogy néz ki az illető. Van valami 
feltűnőbb ismertető jele? 

Philip : Van. Állandóan a volt feleségem 
nyomában jár. Le nem veszi róla a szemét. 

Gray : Bravó ! Végre valaki, aki tökéletes 
személyleírást adhat az illetőről. Rögtön meg 
is keresem a Ladyt. 

Hemmingway : Csak arra kérem, csinálja 
diszkréten i 

Gray : Legyen nyugodt Sir. Én ebben mester 
vagyok. Ha én egy ügyet a kezembe veszek, az 
el van temetve. 

Gray (kivesz a zsebéből egy kis szirénát és bele-
fúj) 
(Négy különböző oldalról négy detektív jelenik meg : 

a quartett tagjai.) 
Első: Jónapot! 
Második : Jónapot 1 
Harmadik : Jónapot t 
Negyedik : Jónapot ! 
Gray: A Scottland Yard ú j megbízást ka-

pott 1 
(A négy detektív zenére a színpad közepére sora-

kozik.) 
Hemmingway : A feladat a következő 1 . . . 
Philip : Egy előkelő úrinő . . . 
Gray : A Riviérán lelhető t 
Hemmingway : Ismertető jele : 
Philip : Egy férfi van vele I 
Gray : Nincs ennél egyszerűbb eset 1 
Hemmingway és Philip : A Scotland Yard 

keresse meg 1 
Gray (a detektívekhez) : Remélem, uraim, 

értik? 1 
Hemmingway : Keresni kell a n ő t . . . 
Philip : És meg kell lelni a a férfit 1 
HemmingwayI Rendben lesz? 
Philip: Rendben lesz? 
Gray : Meglesz 1 
Quartett : Au yes ! 

A Scotland Yard szeme mindent lát ! 
A Scotland Yard keze hosszú 1 
Ha elindul, előtte soh' sincsen gát 1 
S vele csap le a bűnre a bosszú ! 
Meghalljuk mi, ha egy szót sem szólsz, 
És máris kézben a boxer 1 
Hisz a Scotland Yard csupa Sherlok 

Holmes, 
Csupa praktika, taktika, módszer! 
Megfigyel I Nyomoz 1 Informál 1 
ó — ó — ó — ó 1 
Nem tudod sose, hogy hol jár, 
S mégis mindig követ a kopó . . . 
A Scotland Yard szeme mindent lát 1 
A Scotland Yard keze hosszú ! 
Szimatol, puhatol, csupa fül, csúpa orr, 
S vele csap le a bűnre a bosszú ! 

(Quartett zenére elvonul.) 
Gray : Uraim ! Most megyek nyomozni ! (El.) 
Hemmingway: Na, most már boldog vagy? 

Itt a Scotland Yard . . . Ki tudja , milyen kelle-
metlenségünk lesz még ebből. 
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Philip : Mindennek te vagy az oka. 
Hemming way : Én? I 
Philip : Igen. Elkalkuláltad magad. Számí-

táson kívül hagytad Lilian romantikus hajla-
mait. O eddig észre se vette azt az embert. 
Aztán jöttél te a gyanúddal és azóta nem lehet 
vele bírni. Izgatja a fantáziáját az a csirkefogó. 

Hemmingway : Ebben lehet, hogy igazad van, 
de mit lelhetne most gyorsan csinálni? 

Philip: Két tojásból rántottát! De ha vársz 
egy kicsit, felajánlanék annak a gazember-
nek ötvenezer doboz konzervet, hogy tűn-
jön el Montecarlóból, 

Hemmingway : fis ha nem fogadja el? 
Philip : Ingyen? ! Príma konzervet? ! Hát 

csak nem hülye? ! 
Hemmingway : <3 nem, hanem . . . 
Philip: Hanem? 
Hemmingway : Na, hagyjuk ezt ! {El középen) 
Philip : Nem mondta meg ! Megőrjít ez a 

bizonytalanság ! Mixer ! 
Maurice (előrejön) : Parancsol? r 
Philip : Adjon valami italt. De jó erős legyen 1 
Maurice : Gint vagy whyskit parancsol? 
Philip : Whyskit? . . . Nem. Hozzon nekem egy 

jó erős málnaszörpöt. De marjon ! 
Maurice : Igenis. (Készíti a szörpöt.) 
Philip : Nézze fiatal barátom. Nekem szük-

ségem lenne a maga segítségére. 
Maurice : Parancsoljon, Monsieur ! 
Philip : Maguk mixerek, mégis jobban ismerik 

az éjszakai világot. Nekem szükségem lenne egy 
csinos fiatal hölgyre . . . akinek ez a kenyere. 
No, ne értsen félre. Nekem az a hölgy arra kel-
lene, hogy egy urat . . . izé . . . hogy lekösse 
minden idejét . . . hogy is magyarázzam csak 
meg . . . 

Maurice : Ertem. A hölgy foglalja le azt a 
bizonyos urat, aki Lady Hemingway körül 
forgolódik. 

Philip : Ez is milyen zseni? Hogy én milyen 
árván érzem itt magam ! Van ilyen hölgy a 
piacon? 

Maurice : Van. 
Philip : Hát kérem, hozzon ön össze azzal a 

hölggyel. Kap jó borravalót ! 
Maurice : Perceken belül megkerítem őnagy-

ságát. De szabad valami á contót kérnem? 
Philip : Csak a szállítás után. Ab hotel. 

Én komolv üzletember vagyok. A viszont-
látásra ! 
( A quartett tagjai zenére egymásután megjelennek.) 

Első (belép) : pszt ! 
Második (be) : Pszt ! 
Harmadik (be) : Pszt ! 
Negyedik (be) : Pszt ! 
Együtt : A keresett hölgy . . . 
Első : A hölgy . . . 
Második s A hölgv . . . 
Harmadik : A hölgy . . . 
Negyedik : Erre tart ! 
Együtl Î S ezt tudja már a Scotland Yard 1 
Első: Ügyelj! 

Második: Figyelj! 
narmadik : Fülelj 1 
Negyedik: Hol van itt egy rejtekhely? 
Együtt : Egy rejtekhely, egy rejtekhely, egy 

rejtekhely? 
(Felfedezik a bárpultot és egymást figyelmeztetve 

közelednek feléje.) 
Első: Pszt! 
Második : Pszt ! 
Harmadik : Pszt ! 
Negyedik : Pszt ! 
Együtt: Pszt! 

(Beállnak mind a négyen a bárpult mögé, egy 
sorba.) 

A Scotland Yard szeme mindent lát ! 
A Scotland Yard keze hosszú ! 
Szimatol, puhatol, csupa fül, csupa orr ! 
S vele csap le a bfinre a bosszú ! 

(Egyszerre mind lebuknak a pult mögé.) 
(Felharsanó zene.) 

Lilian (középről jön, csinos fiatal hölgy, Hem-
mingway lánya). 

Halló Mixer! 
Hát senki sincsen itt? 
Kong a bár üresen, némán? 
Hja, tavasz van a Riviérán I. 
A munkaidőt is bliccelik 1 
Hol van a Mixer? 

Quartett (a bárpult mögül. Mixer dresszben) : 
Itt ! ! 

Lilian: Még nem is ittam, máris duplán 
látok? 

Quartett: Várjuk a parancsot! 
Lilian : Kérek egy narancsot. 

S hozzá azt äz édes pancsot 
Amitől a szív még gyarlóbb, 
Csókra hajlóbb, 
Szóval azt a flört bevallót — 
Egy-egy—egy— 

Quartett: »Printemps de Monte-Carlo-t« 
Lilian : Igen, azt. 

Azt hát ! 
Imádom a Riviéra tavaszát ! 

Quartett (oda viszi az italt). 
Lilian : O Monte Carló ! 

Ugv csillog a tenger 
Itt "boldog az ember 
Itt érzi, hogy él ! 
ó Monte Carló 
Az élet itt játszma 
Ha vesztesz is játsszina 
A szebb holnapért. 
Mind a pálma álma 
A sziveden átég! 
S a szív romantikája, amitől a szád ég 
Csak a játék ! 

* Monte Carló ! 
Én köszönöm néked, 
Hogy van ilyen élet, 
S hogy játszani szép ! 

II. 
Kék a Cote d'Azur 
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Hol szerteszét 
A csók az úr I 
Egy gyenge perc és a száj a szájhoz ér 
Tégy 
Velem csodát I 
Egy percnyi szép 
Romantikát — , . , , 
Hiszen a szívem többet ugy se Jcér I 

(A quartettel együtt.) 
Oh Mont© Oarló. stb. (Quartett el.) 

(Philip jobbról jön.) 
Philip: Lilian! Na végre! Három napja 

akarok veled beszélni. 
Lilian (Idegesen) : Mit akarsz tőlem? 
Philip: Téged. 
Lilian : Mondd, hányszor mondtam már, 

hogy hagyj békében? , „ , 
Philip : Egy pillanat! (Kiveszi a noteszét.) 

Negyvenháromszor. 
Lilian : írjál még egyet hozzá. 
Philip : De Lilian, én nem tudok így élni ! 
Lilian: Én sem. 
Philip (felcsillanó reménységgel) : Igazán? 
Lilian : Igen, mert nem hagysz. 
Philip : Mit csináljak, ha úgy szeretlek, ahogy 

konzervgyáros még nem szeretett ezen a 
földön. Nem tudlak elfelejteni. 

Liliam : Én meg nem tudom elfelejteni azt a 
velencei nászéjszakát. Micsoda nászéjszaka 
volt! Ott feküdtél csuron-vizesen az ágyban, 
mint egy tönkrement búvár. Egész Velence 
mulatott rajtad, én meg sírtam a szégyentől. 
Reggelig ott ültem az ágyad mellett és hulltak 
a könnyeim. 

Philip : Ezért is nem tudtam két napig meg-
száradni. De hidd el, mindennek Velence az 
oka. Mindig féltem ettől az egészségtelen, 
nedves várostól ! Mondtam is magamban : 
Philip, Philip, minek egy száraz üzletembernek 
egy ilyen vizes város. 

Lilian: És amitől féltél, be is következett. 
Mindenki szemeláttára beleléptél a Canale 
Grandéba. 

Philip : Istenem, két marha-nagy koffer volt a 
kesemben, persze, hogy elveszítettem az 
egyensúlyomat 

Lilian : Kvittek vagyunk ; én meg elveszítet-
tem az illúziómat. 

Philip : Felejtsük el az egészet és gyere vissza 
hozzám. 

Lilian: Már késő, Philip. Mi hál' Istennek 
elváltunk és ebbe szépen bele kell nyugodnod. 

Philip : Én ebbe nem tudok belenyugodni. 
Lilian : Philip, lásd be, mi nem vagyunk egy-r'jc. ' * , •* * "6J "BJ 

És ne vedd tőlem rossz néyen, 
én egy férfire vágyom ! 

Philip : Lilian nézz körül engem ! Hát én nem vagyok elég férfi? 
Lilian: Neked talán elég, de nekem nem. 

Nekem egészen más férfi kell. Egy bátor, vak-
merő férfi, aki nyugtalanító, aki gyöngéd és 
erőszakos és jó és komisz és . . . 

Philip: Szóval egy gazember?! 
Lilian (lelkesen) : Egy igazi férfi ! 
Philip : Lilian, én nem tudok se nyugtalanító, 

I T T A B E F Ő Z É S I D E J E . . . 
H A S Z N Á L J O N ! 

C H E V O I N - S Z A L 1 C I L / T , 
amely a befőtteket minden romlástól megvédi. 
MINDENÜTT KAPHATÓ t 

se komisz lenni. Ne akarj belőlem rabiátus 
embert csinálni. Én nem vagyok glgolo-ter-
mészet, egy kalandor . . . 

John (középről be. Elegáns, napbarnított fiatal-
ember. Leül a bárpulthoz és halkan italt rendel, a 
közben megjelenő Mauricenál). 

Lilian : Kár, kedves Philip. Igazán kár. Mert 
hídd el, érdekes lehet egy . . . (Észreveszi Johnt, 
hirtelen elhallgat.) 

John (erősen fixtrozza Liliant). 
Philip (1—2 pillanatig némán figyeli a felenetet. 

Fojtott izgalommal) : Lilian, ez az ember már 
megint a nyomodban van ! 

Lilian (mosolyogva Johnra néz) : Borzasztó ! 
Philip (m. f.) : És hogy néz í 
Lillán (m. f.) : Látom. 
Philip : És milyen szemtelenül, milyen 

mohón ! 
Lilian (m. f.) : Igen. Nagyon kellemetlen ! 
Philip : És te tűröd ezt? 
Lilian: Egészen jól. 
Philip : Hát én ezt nem tűröm I /John elé 

lép.) Uram, megtiltom önnek, hogy így nézzen ! 
John (nagyon nyugodtan) : Bocsánat, én nem 

önt néztem, hanem a Ladyt. 
Philip : Kikérem magamnak, hogy ön a volt 

és a jövendőbeli feleségemet így nézze. Ezért 
felelni fog ! 

John (feláll nyugodtan) : Állok rendelkezésére. 
Ha kívánja, akár most mindjárt. (Mozdulatot 
tesz, hogy levesse a kabátját, mintha boxpárbajra 
készülne.) 

Philip (ijedten hátrál) : No, nem olyan sürgős 1 
Lilian : Kérlek Philip, ne avatkozz bele ! 

Ez az én ügyem — és én meg tudom magam 
védeni ! 

Philip: Hát én majd elintézem ezt az urat ! 
Mindjárt szólok is apádnak ! (Felháborodva 
jobbra el.) 

Lilian (miközben púder ezi az arcát): 
Amerikai! 

John : Nem. 
Lillán: Angol? 
John : Nem ! 
Lilian: Svájci? 
John : Nem. 
Lilian : Hanem? 
John : Nemzetközi ! 
Lilian : Most már értem, miért ilyen titok-

zatos. Napok óta jár egy asszony után és nem 
árulja el, liogy mit akar. 

John : Nem mertem közeledni. 
Lilian : És mi célja van ezzel? 
John (szemtelenül) : Na, mit gondol? 
Lillán : Hogy maga milyen szemtelen ! 
John : Férfi vagyok. 
Lilian : Azt látom. De ha valakinek ilyen 

tisztességtelen szándékai vannak, az miért nem 
mutatkozik be, mint más tisztességes gent-
leman? 

John: Mert az ön édesapja nem tart engem 
gentlemannek. 

Lilian: És ha maga ezt tudja, miért nem igyek-
szik ezt megcáfolni? 

John : Minél jobban tiltakoznék ellene, annál 
gyanúsabb lennék. 

Lilian : Ez igaz. Az ilyep előítélet ellen nehéz 
védekezni. Különösen itt Montecarloban. 

John : No és mit szól majd az édesapja, hogy 
mégis szóba állt velem? Egy kalandorral ! 

Lilian : Én független és önálló vagyok. És . . . 
engem érdekelnek az ilyen titokzatos emberek. 

John : Ugy látom, Madame, ön egy kicsit 
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romantikus. Szereti az izgalmakat és a veszélyt. 
Lillán : Egyenesen keresem. (Hirtelen.) Mondja 

nem volna kedve egy kis tengerparti sétára? 
John (csodálkozva) : így . . . kettesben? I 
Lilian: Igen-
John : Nem fél tőlem? 
Lilian: Nem! 
John: De hiszen azt se tudja, hogy ki va-

gyok ! 
Lilian : Nem is érdekel I 
John : És nem fél, hogy kifosztom? 
Lilian : Nem. Nézze ! . . . (Retiküljéböl kivesz 

egy revolvert.) Itt az én gardedamom ! 
John (lekicsinytöleg) : Ártalmatlan jószág. 
Lillán : Nagyon téved. Hét milliméteres 

Browning (Ráfogja.) 
John : Akkor se számít. (Hirtelen megbiccenti 

a fejét, mintha Lilian mögött most valaki belépett 
volna.) Jóestét ! 

Lilian (reflexszerûen hátranéz). 
John (hirtelen elkapja Lilian csuklóját ; Lilian 

fájdalmában felszisszen és elejti a revolvert ; John 
felemeli és zsebrevágja) : Na, látja. Van még 
kedve a tengerparti sétához? 

Lilian (dacosan) : Van. Most már csak azért is I 
John: All right! (Középfelé mutat.) Paran-

csoljon. Madame ! 
Hemmingway (jobbról be. Végigméri Johnt) : 

Mi történik itt, Lilian? 
Lilian: Itt? Semmi! 
Hemmingway : De Philip említett nekem vala-

m i t . . -
Lilian: Ugyan Philip! . . . 
Hemmingway : Kérlek, I.tliaa . . . szeretnék 

veled beszélni. Még pedig négyszemközt. 
John (meghajol) : Akkor talán én . . . 
Lilian : Kérem, meg ne szökjék. Várjon meg a 

mólón. Néhány perc mulva én is ott leszek. 
John : Várni fogom. (Meghajol és középen el.) 
Hemmingway (John után néz és kivárja, mig 

az egészen eltűnik). Lilian, megőrültél? ! Te 
mégis megismerkedtél ezzel a . . . hogyis mond-
jam csak... 

Lilian : Ezzel a kalandorral ! Mondd csak ki 
bátran, papa ! 

Hemmingway : Hát igen. Kalandor. És jó lesz 
vigyázni ! Ez az ember mindenre képes ! Hidd 
el nekem, csak ez vihette el a colliert ! 

Lilian : Gondolod? 
Hemmingway: Több mint valószínű. 
Lilian : Hát akkor egyenesen szerencse, hogy 

megismerkedtem vele. 
Hemmingway : Szerencse? ! 
Lilian : Igen. Vissza fogom tőle szerezni a 

nyak ékemet. 
Hemmingway : Tc? ! 
Lilian : Nem is a rendőrség 1 öregem, ékszert 

kivenni egy férfiből csak egy nő tud igazán. 

k\o9' 
l o e r 

Iwv, 
l d c 

És én most ezt egyenesen ambicionálom 
Nekem ez a játék tetszik. Van ebben egy kis 
izgalom. 

Hemmingway : Ahog y én ismerlek, neked nem 
csak ez a játék, hanem ez a fickó is tetszik ! 

Lilian : Hogy te milyen jói ismered a lányo-
dat ! Szinte megdöbbentő ! 

Hemmingway : Hát én ezt nem bírom tovább 
idegekkel ! Én nem tudok minden lépésedre 
vigyázni! Lilian, neked újra férjhez kell 
menned ! 

Lilian: Köszönöm, papa! Te már mint há-
zasságközvetítő egyszer nagyon megbuktál 
előttem ! 

Hemmingway : De lányom, az nem olyan ütő-
dött konzervdoboz, mint Philip ! Az egy komoly 
férfi ! A vállalatom főmérnöke ! 

Lilian : Nagyon kérlek, papa, ne szólj bele az 
életembe. Engedd meg, üogy a legközelebbi 
férjemet magam válasszam. Te is a saját fejed 
után nősültél. Elvetted a boldogult mamát, aki 
akkor egy kis táncosnő volt. Beleszóltam én a 
te házasságodba? 

Hemmingway : De hiszen akkor te még a 
világon se vóitál ! 

Lilian : Na látod. Milyen tapintatos voltam. 
Hemmingway : Hát én nem bírok valed ! 

Ez az ostoba romantika lesz úgyis a veszted ! 
Lilian: Hja öregem, ez családi örökség. Ezt 

még a mamától örököltem. És légy szíves, tisz-
teld jobban a szegény mama hagyatékát. Na, 
szervusz öregem ! (összecsókolja az apját.) Engem 
vár a mólónál az a briganti! (Középen el.) 

Philip (jobbról bedugja a fejét) : Elment már 
az a rabló? 

Hemmingway: Elment. 
Philip (bejön) : És Lilian? 
Hemmingway: Utána ment. 
Philip : A rablónak? ! 
Hemmingway (dühösen): A rablónak! 
Philip : És te hagytad ezt? 
Hemmingway: Mit akarsz tőlem?! Vigyázz 

te rá ! Elvégre te akarod őt visszahódítani ! 
(Középen el.) 

Philip (leül -, tenyerébe hajtja a fejét) : Halló, 
mixer ! 

Maurice (megjelenik a pult mögött) : Paran-
csol? 

Philip : Mondja kérem mi van azzal a hölgy-
gyei? 

Maurice : A hölgyet már értesítettem. Azt 
hiszem, most éppen töpreng. 

Philip : Ilyen sokáig? 
Maurice : Hát kérem, ez egy kényesebb vállal-

kozás. És, mint minden vállalkozáshoz, ehhez 
is kellene egy kis kezdőtőke. 

Philip (pénzt ad át) : Itt van az előleg és szál-
lítsa nekem sürgősen azt a hölgyet ! 

B / v Fordítson több gon-
dot fogaira: ápolja 
őket a jól bevált 
C H L O R O D O N T 

fogkrémmel. 
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Zozo (középről be. Meglátja Maurire kezében az 
ezrest. A levegőben szaglász) : Milyen kellemes 
illat van itt ! Mintha dohányszagot éreznék I 

Maurice (Philiphez) : Monsieur, a hölgy tálalva 
van ! 

Philip : Na végre I (Meglepetten.) Zozo... t 
Te vagy az? ! Mit keresel itt? I 

Zozo : Nagyon keveset, de remélem, javulni 
fog a helyzet. (Előkelően.) Egyébként, kihez 
van szerencsém? (Mauricehez, túlzott előkelő-
séggel.) Mixer kérem, mutassa be nekem ezt az 
urat 1 

Maurice : Monsieur Philip van Kampen. 
Zozo (m. f.) : Ja igen, igen. Kezdek emlé-

kezni... önnek van az a jólmenő konzervató-
riuma Amsterdamban? 

Philip : Zozo ! Nem konzervatórium ! Kon-
zervgyár ! 

Zozo (m. f.) : Ah, bocsásson meg, de tele van 
a lelkem muzsikával és olyan részegítően szép 
ez az éjszaka ! (Mauricehoz, halkan.) Maurice, 
menj a fenébe ! 

Maurice (balra el). 
Zozo (m. f.) : Ma olyan odaadó hangulatban 

vagyok, mint még soha. Érzem, ma minden 
bolondságra kapható lennék. (Más hangon.) 
Persze, nem ingyen I (Ismét előkelően.) Nos, 
szép lovagom, jöjjön, udvaroljon nekem. Mond-
jon valami szépet, amitől megtörik csekély ellen-
állásom. 

Pbilip (idegesen) : Zozo, ne bolondozz ! Én 
nem akarok most udvarolni 1 Te ismersz, én 
nem vagyok költő I 

Zozo (m. f.) : Ez kár, kedves barátom. Nagy 
kár. Mert én imádom a költőket. Nagyon 
szeretem a lírát — meg a fontot, a dollárt és 
mindent, ami összefügg a költészettel. De nem 
baj 1 Én megértem a prózát is I — Mondja 
meg hát, mit akar, szép ismeretlen? ! 

Philip : Könyörgöm, Zozo, ne komédiázz 
velem I 

Zozo : Ez nem komédia. Ez tény — vagy 
ahogy ön mondaná : faktum, ön hat hónappal 
ezelőtt meghülyült... 

Philip : En ? 1 
Zozo : Megnősült. Nem mindegy? És mielőtt 

leszurkolta nekem a végkielégítést, mi volt a 
kikötése? Nos? 

Philip : Hogy többé nem ismerjük egymást. 
Zozo : Hát akkor most mit akar, szívem? 
Philip : Nekem most nagy szükségem van 

rád. Zozo, én most szörnyen el vagyok kese-
redve. 

Zozo : Az más. (Kezet nyújt.) Akkor szervusz I 
Állok elkeseredésedre 1 

Philip : Zozo, neked most jóvá k 11 tenned 
az én velencei ballépésemet. Mert te vagy oka 
az én házassági tragédiámnak. 

Zozo : Én? 1 
Philip : Igen. Mert, amikor Velencében meg-

pillantottalak, azt hittem, hogy botrányt akarsz 
csinálni. S úgy megijedtem, hogy beleestem a 
Canale Grandéba. 

Zozo s Igen, láttam, amikor elmerültél. 
De nem tudtam megvárni, amíg felbukkansz, 
mert nekem éppen randevúm volt. Sietnem 
kellett. Apropo, most jut eszembe 1 Megmene-
kültél? 

Philin : De milyen nehezen 1 Másfél óráig tar-

tott, amíg kihalásztak. Zozo, te tudod, én nem 
vagyok lump, iszákos természet, de én életem-
ben még annyit nem ittam, mint akkor. Három 
napig olyan voltam, mint egy szökőkút — és 
mire kiapadtam, a feleségem megszökött. Szó-
szerint a vízben hagyott. 

Zozo ; Szegény barátom ! Nagyon sajnállak ! 
Philip : Zozo, én nem tudok a feleségem nél-

kül élni. Szeretném őt visszahódítani és néked 
most a segítségemre kell lenned. 

Zozo: Sajnálom, de ez nem az én szakmám. 
Én nőkhöz nem értek. Nem mondom, ha férfi-
ről lenne szó... akár egy hadsereget is vállalok. 

Philip : Arról van szó, Zozo ! Egy férfiről ! 
Egyelőre egyről / Neked azt a csirkefogót most 
el kell takarítanod az utamból I 

Zozo s Szóval szédítsem magamba, hogy 
neked a feleségedhez megnyíljék az út? 

Philip : Stimmel. 
Zozo : Na és a takarítási költségek? 
Philip : Tízezer frank. 
Zozo : Pardon, én tisztességes nő vagyok, s 

illik, hogy a nekem felajánlott összeg is tisztes-
séges legyen ! Mert : 

Zozo : 
Nekem bizony fiam pénz keil, 
Meg villa, bunda és ékszer 
Ezer a szeszélyem, 
Személyem egészen más — mint más. 

Philip : 
A nő a legnagyobb költő 
Ijesztő, mennyi pénzt költ ő 
S ebben a lokál meg a szesz 
Meg a jazz hibás. 

Zozo : 
Tíz után 
Az ember nem vágyódik víz után 
Mert hogyha felveszem a díszruhám 
Egy jó pohár szesz kell. 
Tíz előtt 
Esetleg meghajlok a víz előtt 
De rögtön kérek egy kis ízlelőt 
S ez már kiengesztel. 

Philip : 
Éjfélkor vár a bár s egy úr ma már csak 

pezsgőt rendel 
így rögtön más az íz, hisz már a víz a 

halnak sem kell. 
Zozo : 

Tíz után 
Az ember nem vágyódik víz után 
Mert hogyha felveszem a díszruhám 
Egy jó pohár szesz kell. 

II. 
Zozo : 

Ma egy előkelő dáma 
Ha már beül a kis bárba 
Nem ihat vizet 
Ha barátja fizet egy jó pezsgőt. 

Philip : 
Elismerem, hogy ez így van 
Nincs hangulat, ahol víz van 
És ezt már Sokrates előtt ís tudták a nők. 

Zozo : 
Tíz után 
Az ember nem vágyódik víz után 
Mert hogyha felveszem a díszruhám 
Egy jó pohár szesz kell. 

S Hí j I \ SC A I - R O 3E ? i M é r s é k e l t 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 szőreltávolítás. Szépségápolási szerei az egész ország-
iv . t KIGYÓ-U a. Telefon* 1-832-6-1 ban és külföldön is elismertek. Tanítványok kiképzése. 
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Tíz előtt 
Esetleg meghajlok a víz előtt 

« De rögtön kérek egy kis ízelőt 
S ez már kiengesztel. 
Éjfélkor vár a bár s egy úr ma már csak 

pezsgőt rendel 
így rögtön más az íz, hisz már a víz a 

halnak sem kell. 
Tíz után 
Az ember nem vágyódik víz után 
Mert hogyha felveszem a díszruhám 
Egy Jó pohár szesz kell. 

(Tánc. Utána mindketten el.) 
Lilian (Johnnal középről be) : Megvesztegetően 

szép ez az éjszaka I 
John i Hát akkor mért jöttünk ide vissza? 
Lilian: Szomjas vagyok. — Hozasson 

pezsgőt. 
John : Számolt a következményekkel? 
Lilian : Miért érdekli? 
John : Mert ez a játék kezd így veszedelmes 

lenni. 
Lilian : Na és? 
John : Maga túl merész. 
Lillán : Maga viszont túl óvatos. Hát magá-

ban nincs semmi játékszenvedély? 
John : Van. Született hazardor vagyok. De 

szeretném tudni, hogy mire megy ez a játék. 
Lillán : A kártyáimba nem engedek bele-

nézni. Vagy hazardőr valaki, vagy nem. 
John (elhatározással) : All right 1 — Halló, 

pincér ! 
Maurice (megjelenik) : Parancs? 
John: Pezsgőt! 
Maurice : Igenis. (El.) 

(Kintről lágy, bu)a zene hallatszik.) 
John (megkínálja Liliant cigarettával ; mind-

ketten rágyújtanak) : Most még meggondolhatja 
magát I 

Lillán : Én most nem gondolkodom ! 
John : Rendben van. De figyelmeztetem, hogy 

játszma közben már nem szaladhat el ! 
Lilian : Olyan biztos, hogy maga nyeri ezt a 

játszmát? 
John : Mindenesetre igyekezni fogok. (Mélyen 

Lilian szemébe néz.) A tét megéri a kockázatot. 
Maurice (felszolgálta a pezsgőt, tölt, aztán el). 
Lilian (pohárral a kezében) : Ex 1 (Koccintanak, 

isznak.) Kérem, töltsön 1 
John (miközben tölt) : Olyan szomjas? 
Lilian : Nagyon. Ex I 
John : Nem fog megártani? 
Lilian: Magának? 
John : Én bírom 1 
Lillán : Hát akkor — ex ! (Koccintanak, 

isznak.) 
Lillán : Még, még, még ! 

Mit tudja azt a szív, mikor elég? 
Egyetlen bolond szeszély 
Bárminél többet ér f 
Még, még, mégl 
A flört, a tánc, a csók sosem elég I 
Ha szívből adja, 
Hát ne hagyj a abba I 
Ne még, ne még, ne még ! 
Rég varom ezt a percet én I 

John : Bizzar kaland, regény 1 
Lilian : S talán talány? 
John : Szép, mint egy édes éji dal — 
Lilian: Fantáziára vall! 
John : Regény, de tény 1 
Lilian : Ismerem a téma kezdtét, 

Folytatom is én ma este még I 
(Melodráma, próza.) 

Lilian : Kérem, töltsön ! 
John : Le akar itatni? 
Lillán : Nem szeretem, ha a partnerem ilyen 

józan. Ex ! 
John : Minden áron mámoros akar lenni? 
Lilian: És ha igen? ! 
John: Vigyázzon, maga úgy látszik, nem 

tudja, kivel ült le egy asztalhoz. 
Lilian (feláll, közel megy Johnhoz) : Nem félek, 

szeretek mindent, ami veszedelmes. Imádom a 
veszélyt. És imádom a táncot. (Beleviszi Johnt a 
táncba.) Miért nem fog szorosabban. Még ! Még 
szorosabban ! Még 1 

John : Még? 
Lillán: Még! 

Mit tudja azt a szív 
Mikor elég? 
Egyetlen bolond szeszély 
Bárminél többet ér! 
Még! 

J o h n : Még? 
Lilian: Még! 

A flört, a tánc, a csók sosem elég ! 
John : Ha szívből adja 

Hát ne hagyja abba ! 
Együtt : Ne még, ne még ! ne még ! 

(Tánc.) 
John: Mondja, mit akar tőlem? 
Lilian (kacéran) : Találja ki ! 
John: Ugy látszik, maga már nem egészen 

józan ! Csak ú^y odadobja magát akárkinek? 
Hiszen azt se tudja, ki vagyok ! 

Lilian : Hátha éppen ezért!?... Hát van szebb, 
van izgalmasabb, mint amikor egy férfit és egj 
asszonyt véletlenül összehoz a sors? Hát nen 
érzi, milyen részegítő ez? 

ÊS. 
Nem akarok megűszülni !!! 
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John (tánc közben magához öleli Liliant, meg 
akarja csókolni, de az utolsó pillanatban meggon-
dolja magát és csak kezet csókol) : Jóéjszakát, 
Madame. 

Lilian : Mit jelentsen ez? 
John : Én hajnalban tovább utazom és lehet, 

hogy soha többé nem látjuk egymást. Mi értelme 
volna ennek? 

Lilian : Oh milyen lelkiismeretes í Kalandor-
ban egészen szokatlan ! 

John : Magának megártott a pezsgő. Talán 
nem is tudja, mit beszél. A legjobb, ha most fel-
megy a szobájába és kialussza a mámorát I 

Lilian (forrón) : Felkísér? 
John (ingadozva) : Lehetetlen... Minden lépé-

semet figyelik... A Scotland Yard... 
Lilian : Nálam nem fogják keresni I 
John (hirtelen) : Menjen előre I 
Lilian : És maga? 
John : Azt bízza rám ! 
Lilian (sietve jobbra indul, az ajtóból visszaszól) : 

Első emele t . . . 
John: Tudom. 
Lilian (el). 
John (felhajt egy pohár pezsgőt, aztán körülnéz, 

majd gyorsan jobbra el). 
(Függöny.) 
2. kép 

a Hotel de Paris egyik apartement-ja. Kis hölgy -
szalón. Balra ajtó a külső járás számára, jobbra 
ajtó a hálóba. Hátul, középen erkély, melynek két-
szárnuas üvegajtaja nyitva van. Az erkélyen túl 
látszik a holdfénytől ragyogó tenger és a csillagos ég. 
XV. Lajos korabeli bútorok. Egy asztalkán ék-
szeres kazetta, tele ékszerekkel. Mikor a függöny 
felmegy, a szín egy pillanatig sötét és üres. Lentről, 
a bárból halkan felszúródik a zene. Kintről kulcs-

csal kinyitják az ajtót. 
Lilian (balról be. Felgyújtja a villanyt. Meg-

lepetten) : Maga már itt van? 
John (egy fotelben kényelmesen Ül) : Amint 

látja. 
Lilian: Érthetetlen ! Az ajtó be volt zárva... 

(Hirtelen a nyitott erkélyajtóra tekint.) Ja úgy I... 
(Bezárja kulccsal az ajtót, majd az erkélyajtót is 
bezárja és mindkét kulcsot lehúzza. Mosolyogva). 
És most a foglyom 1 Nem fél? 
• John (feláll) : Mitől? Ez nagyon elegáns, 
komfortos börtön. Itt igazán élvezet fogolynak 
lenni. 

Lilian (a szervizasztalkát kinyitja) : Tessék 
konyak, cigaretta, szivar. (Tölteni akar ko-
nyakot.) 

John : Oh, ne fáradjon í (Nyúl az üveg után.) 
Lilian: Pardon, itt én vagyok a házigazdal 

(Tölt két pohárral.) 
John : Milyen figyelmes börtönőr. Egész-

ségére I (Koccintanak.) 
Lilian : Szeretnék átöltözni. Kérem, foglaljon 

addig helyet. Egy perc az egész. Addig gyújtson 
rá. (Jobbra el.) 

John (rágyújt, óvatosan körülnéz, mindent ala-
posan szemügyre vesz, aztán az erkélyajtóhoz megy 
és álkulccsal kinyitja. Most megpillantja az asztal-
kán Lilian ékszerdobozát. Óvatosan körülnéz, majd 
kinyitja és kiemel belőle néhány csillogó ékszer-
darabot). 

Lilian (hangja jobbról) : Unatkozik? 

Osz hajszálainak iïSLffU' 
női fejes Schneeweiss 

ha/regenerátor. A w a. St f* a n g B. 
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John (felkapja a fejét, jobbra tekint. Pici szü-
net után) : Nem mondhatnám. 

Lilian (hangja) : Mit csinál? 
John: Nézelődöm. 
Lilian (hangja) : Talált valami érdekeset? 
John : Igen. Nagyon szép a kilátás. (Az éksze-

rekre.) Egyenesen csábító 1 
Lilian (hangja) : Hát Istenem, Montecarló !... 
John (m. f.): Igen, Montecarló 1... Többet 

nyújt, mint amennyit reméltem. 
Lilian (hangja) : Vigyázzon, itt veszíteni is 

lehet ! 
John : Az igaz, de nyerni is ! Minden attól 

függ, hogy milyen passzban van az ember. És én 
most azt hiszem, jó passzban vagyok. (Leko-
pogja.) 

Lilian (hangja) : Gyorsan kopogja le ! 
John : Már megtörtént. 
Lilian (hangja) : De ne bízza el magát ! A sze-

rencse nagyon szeszélyes I 
John (hirtelen becsapja a kazetta fedelét. Gyana-

kodón) : Hogy, érti ezt? 
Lilian (jobbról be. Igéző pongyolában) : No 

látja, már itt is vagyok. Ugy-e, elég gyorsan 
öltöztem át? 

John : Sőt, gyorsabban, mint ahogy vártam. 
Lilian : Nagyon siettem. 
John: Talán félt, hogy megszököm? 
Lilian (nevetve) : Nem. Nálam vannak a kul-

csok. (Rátekint a nyitott erkélyajtóra. Megdöb-
benve) : Kinyitotta? 1 

John (hanyagul) : Igen. Egy kicsit meleg 
volt itt. És kintről olyan jó, illatos levegő jön 
be. Érzi? 

Lilian: Kezdek félni magától 1 (Tekintete az 
ékszerkazettára esik. Odasiet és ijedten kinyitja.) 

John: Remek ékszerei vannak! Fejedelmi 
darabok ! Ebben a kazettában egész kis vagyon 
hever — és csak így... szabadon. Még szeren-
cséje, hogy ezek között maga a legszebb és a leg-
értékesebb ékszer. 

Lilian : És — ha választhatna? Mit vinne el : 
az ékszereket, vagy engem? 

John : Magát. 
Lilian : De persze, előbb vegyem fel az éksze-

reimet is? Ugy-e? 
John : Hát Istenem, egy előkelő úrinő nem jár 

ékszerek nélküL 
Lilian: Praktikus ember! Egy csapásra két 

legyet. 
John (öngúnnyal) : Hát mit vár egy kalan-

dortól? 
Lilian : Amit egy mai gentlemanben már nem 

lehet megtalálni : egy kis romantikát. Maguk 
egy nőért sok mindenre képesek. Ott van pél-
dául a maguk legendáshírű vezérigazgatójuk. 
Az a Rinaldo Rinaldini, az egy csók miatt egye-
nesen az akasztófára került. 

John : Köszönöm ezt a gyengéd célzást. 
Lilian : No, ez nem vonatkozik magára. Maga 

gentleman. 
John: Hogy' érti ezt? 
Lilian : Bocsásson meg, nem akartam meg-

sérteni. De meg vagyok győződve, ha a gyöngy-
soromat például maga lop... pardon, ha maga 
vitte volna el, maga most visszaadná nekem. 

John : Nincs kizárva. 
Lilian (egészen közel megy Johnhoz) : Hát 

akkor remélhetem, hogy visszakapom a col-
lier-met? 

John : És mit adna érte cserébe? 
Lilian (forrón) : Mit akar? 
John: Magára bízom. 
Lilian : Az sok. 

(Vihar közeledik. Az erkélyajtót becsapja a szél.) 



John (a zajra Ijedten összerezzen. Riadtan) : 
Mi volt ez ? ! 

Lilian (Johnhoz simul) : Semmi, semmi. A szél 
becsapta az ajtót. 

John (megkönnyebbülten): Persze.., a szél... 
csacsiság ! 

Lilian (melegen) : így fél? 
John (habozik) : Nem félek, csak... 
Lilian (m. t.) : Csak? 
John : Ne faggasson. Nem mondhatok többet. 
Lilian (forrón) : Ne is mondjon. Nem akarok 

semmit tudni. 
John (melegen) : Köszönöm. Hálás vagyok 

magának ezért. Végre egy asszony, akinek nem 
kell hazudnom ! 

Lillán : Ne is hazudjék ! Mit bánom én most, 
hogy maga kicsoda ! Érdekes ember ! 

John: Maga meg egy ragyogó asszony! Az 
első asszony az életemben, akiért a legnagyobb 
bolondságot is el tudnám követni. Tudja, hogy 
én most mennyit kockáztatok? 

Lilian: Tudom. De tudja, mit adok érte 
cserébe? — Ezt az éjszakát. 

John (magához öleli Liliant és meg akarja 
csókolni). 

Lilian (ügyesen kisiklik John öleléséből, de 
ezalatt már kiemelte John zsebéből a revolvert és 
most hirtelen ráfogja Johnra) : És most szépen 
adja vissza a collier-met ! 

John (nyugodtan) : Szóval, csapda ! Tőrbe-
csalt ! 

Lilian: Igen. 
John: És volna bátorsága rámsötni ezt a 

fegyvert? 
Lilian : Volna. Maga engem nem ismer. 
John: És volna hozzá szíve is? 
Lilian : Kérem, adja vissza a gyöngysoromat, 

mert... ! 
John : Ne blamálja magát ! A golyókat én 

már kiszedtem 1 
Lilian (dühösen elhajítja a revolvert. Megvetés-

sel) : Gazember I 
John (gyorsan felkapja a revolvert. Kicsit 

ijedten) : Az Istenért, vigyázzon ! (Kis szünet.) 
Meg van töltve 1 (Zsebrevágja a revolvert.) És 
kérem, máskor ne csináljon ilyeneket 1 Maga 
ehhez nem ért ! Viselkedjék úgy, ahogy egy 
rendes áldozathoz illik ! Üljön szépen le ! 

Lilian (leül/, majd hirtelen felugrik) : Hogy mer 
nekem parancsolgatni? 

John (nagyon kedvesen) : Én nem paran-
csolok, én csak kérem. No, jöjjön ide. Üljön 
le mellém. 

Lilian (mint egy mártír) : Mit csináljak?... 
Magánál van a revolver!... (Leül John mellé.) 

John : Közelebb ! — Még közelebb ! 
Lilian (szorosan John mellé ül. Megadással) : 

Most ki vagyok szolgáltatva!... 
John : És most hajtsa ide a fejét l 
Lilian (John vállára hajtja a fejét. Sóhajtva) : 

Most erőszakoskodjék ! 
John (forrón szájoncsókolja Liliant). 
Lilian (csók után) : Még ! (Ujabb csók.) 
(Ének) : 

Még, még, még! 
Mit tudja azt a szív, mikor elég? 
Egyetlen bolond szeszély 
Bárminél többet ér. 

(Balról erélyes kopogás.) 
Lillán: k i az? 
Gray (kívül) : A Scottland Yard ! 
Lilian: A Scottland Yard! 
John: A Scottland Yard. 
Gray (újra kopognak, kívülről) : Kinyitni 1 

John : Nyissa ki ! 
Lilian : Elfogják. Meneküljön ! 
John : Már késő. 
Lilian : Akkor bújjon el ! Gyorsan ! 
John: Lehetetlen... i t t ! Magánál? 
Lilian: Ne törődjék vele — bízza rám! 

(Megint kopognak.) 
(Johnt kituszkolja az erkélyre.) 

Gray (kívülről) : A törvény nevében azonnal 
nyissák ki ! 

Lilian (kinyitja az ajtót). 
Gray (be) : Hol van? 
Lilian : Kicsoda? Kit keresnek? 
Gray : Őt ! (A hálószobára.) Megengedi Lady, 

kötelesség. 
Lilian : Kérem, tessék. 
Gray (jobbra Liliannal). 
John (kijön és balfelé menekülni akar. 

Játék). 
Hemmingway (balról be). 
John (visszabújik a függöny mögé). 

(Lilian és Gray visszajönnek.) 
Hemming. : Nos? 
Gray: A hálószobában nincs. 
Hemming i : De itt kell lennie. 
Gray : De mennyire. (Körülnéz, majd az 

erkélyhez megy. Felrántja a függönyt). 
Lilian (visszafojtott lélekzettel figyel). 
Gray (csalódottan): Jó ugró lehet. Sikerült 

megugrani. De nem előlem ! (El balra.) 
Lilian : De előlem sem, míg a gyöngysoromat 

vissza nem szerzem ! 
Hemming, (az erkélyről jön vissza és kezében 

magasra emel egu gyöngysort) : Lilian ! Ide nézz 1 
Az erkélyen találtam ! 

Lilian (felkiált) : A collier ! Az én collierem. 
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Hemming. : Bizonyára menekülés közben 
ejtette el a gazember ! 

Lilian : Mindegy ! Fejedelmi ajándék ! Ugy 
látszik vannak még igazi gavallérok Monte-
carloban, akik játszani tudnak, de vesz-
teni is. 

Hemming.: Remélem Lilian, most már elég ?l 

Lilian : Elég? ő vesztett I És én revanssal 
tartozom. 

(Ének) : 
Ez montecarlo, az élet itt játszma, 
Ha vesztesz is játsz ma, 
Mert játszani szép 1 

(Függöny.) 

MÁSODIK FELVONÁS 
Sein: Boudoir Lilian Hotel de Paris-beli 
lakosztályában. Nagy toilettetükör a bal-
oldalon. A jobboldalon hatalmas ablak. 
Balra elöl ajtó, mely a szalónba vezet. A 
középen kis francia garnitúra, az asztalkán 
telefón, Az egyik fotelen Lilian hermelin-
belépője. Az ékszerkazetta most a toilette-
tükrön van, fedele nyitva. Idö: aznap este 

kilenc óra. 
Mikor a függöny felmegy, Lilian estélyi-
ruhában a tükör előtt ül és arcán az utolsó 

ecsetvonásokat végzi. 
Lilian: Az ékszereimet Yvonne. 
Yvonne : Igen, hozom I (Hozza az ékszert.) 

Tessék asszonyom I Ha szabad kérdeznem, 
Mylady, milyen drága volt ez az ékszer? 

Lillán » Ez? Ez a legdrágább 1 Mert ezt kap-
tam. Jegyezd meg fiacskám : ékszert csak kapni 
drága I Te még nem tudod ml az : az Asszony 
és az ékszer 1 

A férfiszív öröme kétszeres 
egy szép kicsi nőt, ha felékszerez, 
mert drágább és még szebb lesz 
Ami az övé. 
A női szív titka a holmié, 
s oly sokra tanít meg egy kolié, 
ha nőnek férfi fűzi 
A nyaka köré. 
Vesződni kár a nővel 
Ha sírsz, ő nevet 1 
de díszítsd drágakővel 
S ő minden egyebet — hm — levet 1... 

Refr. : 
Ha valódi az ékszer s a nő hamis, 
Nem mondhatom elégszer : ez veszedelmes is 
Ha ékszert adsz a nőnek, mert szíved ég, 
te őt szereted főleg s a nő az ékszerét ! 
Doktor Fauszt, mint mondiák, szép szerével 
főzte meg Margarétát az ékszerével. 
S ha tán hamis az ékszer s a nő igaz, 
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Ő az igazi ékszer, ami rajta van, az mind 
játékszer 

és szent igaz, ez már vig&z 
Nem igaz? 

(Az ajtón kopogás.) 
Lillán: Ki az! 
Zozo (bedugja a fejét): Én vagyok. Sza-

badi (Belép.) Ne haragudjék, kérem, hogy 
öltözködés közben zavarom. Tudóm, »» 
Sporting Club estélyére készül ön is és ez 
nem a legmegfelelőbb időpont, de csak egy 
pár percre fogom igénybevenni az idejét. 
Én tudniillik azért j ö t t e m . . . jaj , de cuki 
ez a flepzsek! Párizs, ugye? Mindjárt gon-
doltam, Remek! És ez az illat! (Szaglász.) 
Isteni! Meg ne mondja! Ki fogom találfoii 
Ohanelle, ugye! 

Lilian: Guierlain. Egyébként, kihez van 
szerencsém? 

Zozo: Ja j , bocsánat a pimaszságért, Zozo 
vagyok. 

Lillán: Csak így egyszerűen: Zozo! 
Zozo: Igen. Így egyszerűen: Zozo. Engem 

így ismer mindiehki. Ez a név már szinte 
fogalom. Mint pé ldául . . . 

Lilian : Nagy Katalin vagy Cleoptara. 
Zozo: Körülbelül. 
Lillán: Értem. És ezekután minek köszön-

hetem a látogatását? 
Zozo : Jaj , még nem mondtam meg? Érdekes, 

milyen szórakozott vagyok az utóbbi években ! 
Hát kérem, rövid leszek. 

Lilian : Erre nagyon fogom kérni, mert ha így 
folytatja, végetér a montecarlói szezón. 

Zozo : Én tudniillik az ön volt férjének az... 
izéje voltam... hogy is mondjam csak... 

Lilian : Értem : az izéjç,volt. Egész világosan 
fejezte ki magát. 

Zozo : Hát igen. Még hozzá két teljes eszten-
deig. És ezekután érthető ugyebár, hogy szegény 
Phílipnek a sorsát a szívemen viselem. Mert sze-
gényke nagyon oda van. 

Lillán (szájfestés közben a tükörbe) : Igen, 
tudom. Nagyon sajnálom őt. 

Zozo: Napról-napra jobban fogy a szeren-
csétlen. Erősebben fogy már, mint a saját kon 
zervje. És ennek csak ön az oka, kedves Lady. 

Liliam (nem zavartatja magát a sminkelésben) : 
Szóval ? Mit óhajt? 

Zozo : Nagyon kérem, térjen vissza hozzá ! 
Lilian : Ja ugy ! Hát, kedves kis Zozo, ezért 

kár volt magának idefáradnia. Engem Philip, 
mint férfi egyáltalán nem érdekel. 

Zozo : Ezt megértem. Na — és mint férj? 
Lilian : Sajnálom, de még ebben az enyhébb 

formában se kívánom igénybevenni. 
Zozo : Ezt is megértem. De kérem, ha már 

nincs Philipre tekintettel, hát jó, egye fene. 
De legalább rám legyen tekintettel! 

Lilian : Magára? ! Hát mi haszna lenne 
magának ebből? 

Zozo : Húszezer frank. 
Lilian: Szenzációs! Én Philipet sose tar-
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tottam túlzottan nagy lángelmének, de hogy 
éppen a barátnőjét bízza meg házasságközvetí-
téssel. Ilyen marhaságot mégsem tételeztem 
fel róla. 

Zozo : Bocsánat, a dicséret engem illet, 
ez az én ötletem volt. O ugyanis egészen más 
trükköt talált ki. 

Lilian : Még ennél is butábbat? 
Zozo : Sokkal. Képzelje, azt akarja, hogy én 

ezdjek ki azzal a bizonyos úrral. 
Lilian: Miféle úrral? 

Hemmingway (felkacag és megsimogatja Lilian 
fejét) : Kedves vagy. Es nagyon örülök, hogy 
végre visszakaptad a régi jó kedvedet. Ugy 
látom, hogy hála Istennek túl vagy már az 
éjszakai kalandokon. 

Lillán : Gondolod? 
Hemmingway: Szeretném. El kell felejteni 

Zozo : Hát, aki önnek annyira tetszik. Azzal 
a csirkefogóval. Bocsánat a helyes kifejezésért ! 

Lilian (nevetve) : Szóval maga azért kapná 
azt a pénzt, hogy lekösse azt az urat ? 

Zozo: Még hozzá húszezer frankot. 
Lilian: Hát nekem volna egy kontra-

ötletem. 
Zozo: Halljuk, halljuk! 
Lilian: Kösse le Philipet, hogy én egy kis 

levegőhöz jussak — és megkapja tőlem a 
húszezer frankot. Bár tudom, nem a leg-
korrektebb dolog... de, hát Istenem, nők 
vagyunk ! 

Zozo : Ugy van. Ez a kis aljasság sokat már 
úgysem ronthat rajtunk. 

Lillán : És gondolja, hogy sikerülni . fog 
magának lekötni Philipet? 

Zozo : Hogyne ! Annyira biztos vagyok 
ebben, hogy mérget, sőt : előleget mernék rá 
venni. 

Lilian: És mennyit merne rá venni? 
Zozo î Legalább a felét. 
Lillán : Tessék. (Kiállít egu csekket.) 
Zozo (közben) : Nagyon szégyenlem magam, 

hogy ilyen anyagias vagyok. Ennyire gyarló 
és esendő. (Átveszi a csekket és megnézi.) Köszö-
nöm, stimmel. (Keblébe rejti.) 

Í Az ajtón kopogás.) 
Illan: Ki az? 

Hemmingway (hangja) : Én ! 
Lilian : Bujj be, öregem ! 
Hemmingway (belép. Frakkban van.) : Oh, 

bocsánat ! 
Zozo : Nem akarom tovább zavarni. Én most 

megyek. 
Lillán : Hát, aztán csak ügyesen, kis Zozo ! 
Zozo (ellibeg Hammingway előtt és mélyen a 

szemébe néz. Az ajtóból visszaszól, Hemmingwayre 
kacsintva) : Megnyugtathatom, az ügy nem 
reménytelen ! 

Hemmingway (utánanéz Zozónak és kihúzza 
magát). 

Lilian (a tükörből mindent látott) : öregem, 
ne strapáid magad, ez nem neked szólt I 

Hemmingway (kis zavarral) : Ki ez a hölgy? 
Mit keresett itt nálad? 

Lilian : Ez nem tartozik rád ! Ezek asszonyi 
titkok ! 

Hemmingway : Kérlek, Lilian, már kilenc óra 
és te még mindig nem vagy felöltözve 1 

Lillán: Papa, hát nem látod, hogy az új 
estélyi ruhámban vagyok? 

Hemmingway: Hol? Én csak dekoltázst 
látok I 

Lilian : Ehhez te nem értesz ! Hanem hogy 
te milyen fess vagy! Ebben a frakkban leg-
alább húsz évvel fiatalabbnak látszol. 

Hemmingway : (kihúzza magát) : Igazán? 
Lilian (kedvesen) : óriási sikereid lesznek a 

nőknél. Csak azután vigyázz, el ne csábítsanakl 
Ilyen fiatal tacskónak könnyen elcsavarhatják 
a fejét ! 

azt a fickót. Közönséges kalandor. 
Lilian : Papa. nem illik a mások foglalkozá-

sát ennyire lenézni. Valamiből csak meg kell 
élnie ! Te szoktad mondani, hogy mindegy, 
mivel foglalkozik az ember ; fő, hogy szor-
galmas és törekvő legyen ! És ez a fiú az ! 

Hemmingway : Lilian, ez a hang ! Kétségbe 
vagyok esve I A legfőbb ideje, hogy végre 
megkomolyodj ! 

Lilian : Na, most jön a régi lemez. Szóval 
menjek férjhez? ! 

Hemmingway : Még pedig sürgősen ! 
Lilian : És persze, a mérnöködhöz. Ahhoz 

a derék, becsületes fiatalemberhez. 
Hemmingway : Kérlek, ne gúnyolódj ! Azért, 

mert valaki derék és becsületes, még nagyon jó 
férj lehet! 

Lilian : Papa, ha nem hagysz békét a mér-
nököddel, én azonnal beülök az autómba és 
világgá megyek ! 

Hemmingway: így, félmeztelenül? 
Lillán: Ha nem hagyod abba, még ezt a 

csekélységet is levetem! 
Hemmingway: Jó, jó! Csak ne vetkőzz 

most, hanem öltözz inkább ! Már itt lenne az 
ideje, hogy menjünk ! 

Lillán: Hagyj magamra, mert idegesítesz! 
Várj meg a hallban ! Na, szervusz ! (Jobbra 
tuszkolja.) 

Hemmingway : Te terrorista ! (Jobbra el.) 
Lilian (visszaül a tükör elé, jókedvűen dúdol, 

helyrehozza a haját, puderozza és rúzsozza magát. 
Az ablak zajtalanul kinyílik. Utána pillanatnyi 
csend, majd a nyitott ablak keretében hirtelen 
feltűnik John. Gyors lendülettel belép és megáll. 
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Lilian (a tükörből meglátja Johnt. Egy pilla-
natra megdermed, majd hirtelen felugrik és meg-
fordul). 

John (meghajol, mosolyogva) : Jóestét ! 
Lilian (halk ijedtséggel) : Szent Isten ! 
John t Bocsásson meg, hogy ebben a szokat-

lan időben teszem tiszteletemet. 
Lilian » Nem csak az idő, de . . . (Az ablakra 

mutat.) ... Nem gondolja, hogy az út is kissé 
szokatlan? 

John : Számomra nem. Én ezt az utat már 
meglehetősen ismerem. Hiszen az éjszaka is 
ezen az uton távoztam. Remélem, emlékszik 
még rá? ! 

Lilian i És maga vissza mert ide jönni? Nem 
fél, hogy itt elfoghatják? 

John : Én mindennel számoltam. 
Lilian : Imponáló ez a vakmerőség, de most 

az egyszer rosszkor jött. Én a Sporting Club 
estélyére készUlök. 

John : Mondja le I 
Lilian Í Már nem tehetem. 
John 2 Hozza meg ezt a kis áldozatot. 

A kedvemért. 
Lillán : Lehetetlenség. És most kérem magát, 

menjen t Minden pillanatban értem jöhetnek 
és magát itt találhatják ! 

Johns Ennyire félt? Hát akkor mégsem 
jöttem hiába ! 

Lilian : Kérem, most ne udvaroljon, hanem 
meneküljön, amíg nem késő ! 

John : Nem olyan sürgős. 
Lilian: És rám sincs tekintettel? 
John (keserűen) : Ja úgy . . . Szóval maga 

nem engem félt 1 Maga önmagát félti ! 
Lilian : Talán. 
John : Szóval minden csak egy kis hangulat 

v o l t . . . szeszély? . , . 
Lilian : Lehet. Magam se tudom. 
John : Persze, erre számítanom kellett volnál 

(Keserűen felnevet.) No lá t ja ! Ezek maguk, 
romantikus asszonyok 1 Persze, baldachinos 
ágyban könnyű álmodozni izgalmakról és veszé-
lyekről, kalandorregényeket olvasni, reszketni 
az üldözött hős sorsáért Î . . . (Keserűen nevet.) 
Ennyit igen Î De amikor itt van, akkor meg-
ijednek 1 Bocsánat, Madame l Jó mulatást t 
(Az a/tó felé indul.) 

Lilian (ijedten az ajtó elé áll): Megőrült?! 
Az ajtón akar kimenni? ! 

John : Most már mindegy l 
Lilian : Nem engedem ! Itt nem mehet ki ! 

A vesztébe rohan I 
John (az ablak felé mutat): És ha ott me-

gyek ki, esetleg kitörhetem a nyakam. 
Nem minjd'egyí 

Lilian : Szörnyű ember... ! Micsoda hely-
zetbe tud hozni egy védtelen nőt 1 Hát, most 
mit csináljak magával? 

John : Szeressen ! (Magához öleli IAliant.) 
Nagyon... úgy, ahogy én magát!.. . (össze-
csókolja.) 

I. 
Lilian : 

Mit ön kíván az túlmerész 
S azonfelül ez oly nehéz 
A szív nem engedelmes, nem hat rá szó. 

John : 
A nyári éi s a holdvilág 
Majd ád egy kis romatikát 
A többi úgyis már csupán illúzió. 

Refrén : 
Egy hangulat 
Egy furcsa, mámoros kis hangulat 
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Egy könnyelmű, bolondos pillanat 
S a józan ész már messze jár. 
Egy félpohár 
Reservé gyöngye már a szívre száll 
Körülvesz egy kis enyhe félhomály 
S az emberajka csókra vár. 
A szív egy nyári éjjel száz veszéllyel 

szembe néz. 
S egy édes, forró csóknak ellenállni oly 

nehéz. 
Egy hangulat 
Egy furcsa mámoros kis hangulat 
Egy könnyelmű bolondos kis pillanat 
S már messze ^ár a józan ész. 

Lillán : 
Most menjen, mert az ajkam ég 
Ne szóljon, mert egy szó elég 
Egy női szív ilyenkor sajnos oly szerény. 

John : 
A szél a pálmafák alól 
S a tenger is nekünk dalol. 
Ez százszor szebb most, mint a legszebb 

költemény. 
Refrén. 

Lilian (küszködik magában) : Ne folytassa !... 
John: Hát így akarja leélni az életét? 
Lilian: Nem! 
John : Megint férjhez akar menni egy gaz-

dag és fáradt üzletemberhez? 
Lillán : Nem ! Soha ! 
John: Hát volna bátorsága velem jönni? 
Lilian : Volna ! 
John: Becsavarogní a világot? 
Lilian : Igen ! 
John : De nem csekkönywel a retikülben 

és szabályos útlevéllel a zsebben, hanem úgy, 
ahogy én : ezer veszély és izgalom közepette 
— de szabadon ! Nos, volna kedve? 

Lilian (lelkesen) : Volna ! 
John: Itt tudna hagyni mindent? 
Lilian : Mindent ! 
John: Kényelmet, jólétet, nyugalmat? 
Lilian : Mindent ! Nem kell semmi l 
John (az ékszerkazettára) : Ez sem? 
Lilian : Ez sem ! (John kétkedő mosolyára.) 

Nem hiszi? 
John (egyszerűen) : Nem. 
Lilian (kigyulian) : Hát — ide nézzen ! 

(Belemarkol a kazettába és a nyitott ablakon 
keresztül kidobálja az ékszereit.) 

John : Mit csinál? 
Lilian: Vigye, aki akarja! 
John : Megőrült? ! 
Lilian: Nem kell semmi! (Miután kidobta 

a kazettában lévő ékszereket, a nyakán lévő gyöngy-
sort is le akar/a tépni.) 

John (lefogja Lilian kezét) : Ezt ne 1 Ez az 
én ajándékom ! Ezt az egyet tartsa meg ! 
(Visszacsatolja a gyöngysort Lilian nyakára.) 

Lilian (Johnhoz simul. Szerelmesen) : És 
most vigyen, ahová akarl 
(Lent, az erkély alatt éles fütty hangzik fel.) 

Lilian (riadtan fefigyel) : Mi volt ez? ! 
John (palástolt idegességgel) : Semmi... semmi! 

(A fütty megismétlődik.) 
Lilian (gyanúsan nézi Johnt, aztán hirtelen 

az ablakhoz szalad és lenéz, majd lassan vissza-
jön. Gúnyosan és keserűen) : Bravó ! Ez re-
mek ötlet volt 1 A cinkosa már ott menekül 
a zsákmánnyal! El kell ismerni, ezt ügyesen 
csinálta 1 Gratulálok ! 

John (nyugodtan) : Köszönöm. 
Lillán (megvetően) : Na — és most távozzék ! 



De már is l Szabad utat engedek magának. 
Csak ne lássam többé J J a j de szégyellem 
magam t 

John (karbatett kezekkel, fölényesen mosolyogva): 
Köszönöm a nagylelkűségét — de én nem 
megyek 1 

Lilian ( frapptrozva) : Nem megy? I 
John : Nem I 
Lilian (ijedten) : Hát mit akar még? ! 
John : Magát ! 
Lilian: Nem elég, hogy meglopott, hogy 

kifosztott, mint egy... egy... 
John.' Gazember. Mondja ki bátran I 
Lilian : Igen I Mint egy közönséges úton-

álló I És ezekután még engem is akar? ! 
John : Igen ! 
Lilian: Ha azonnal nem távozik... 
John : Nem megyek 1 — Értse meg, maga 

kell nekem 1 Vágyódom maga után 1 Tudom, 
hogy minden perc veszélyt jelent a számomra 
és én most mégse megyek I 

Lilian : Azonnal takarodjék, mert becsen-
getem a személyzetet ! 

John (közeledik Lilianhoz) : Maga ezt nem 
fogja megtenni 1 

Lilian (egy lépést a csengő felé tesz) : Nem? 
John : Nem i 
Lilian : Hát idenézzen 1 (Csengetni akar.) 
John (villámgyorsan ráfogja a revolvert) : 

Egy lépést se 1 
Lilian (dermedten) : Még ez is...?! 
John : Ha maga nem ismer kíméletet — 

én sem ! 
Hemmingway (nesztelenül megjelenik a bal 

ajtóban. Meglátja a helyzetet, megdöbben és 
gyorsan revolvert ránt). 

Lilian (meglátja Hemmingwayt, megkönnyeb-
bülve) : Jó, hogy jössz ! 

John (háttal áll Hemmingwaynek és nem 
vette észre, hogy az bejött. Fölényesen és moso-
lyogva) ; Oh, ezt a trükköt ismerem. A sa-
játom. 

Hemmingway (John vállára teszi a kezét 
és ráfogja a revolvert) : Jóestét 1 

John (egy pillanatra megdermed, de aztán 
fölényes nyugalommal, lassan Hemminaway felé 
fordltja a fejét. Mosolyogva) : Jóestet ! 

Hemmingway : George Hemmingway va-
gyok. 

John : örvendek. — ön mindig revolverrel 
szokott bemutatkozni? 

Hemminaway (élesen): Hát.. . az ez illető 
személyétől függ. 

John : Ez a megkülönböztetés minden-
esetre nagyon megtisztelő. (Lilianhoz fordul ; 
a kezében lévő revolverre értve.) Hát, hogy foly-
tassam Madame, ez a kis fegyver valóban 
kitűnő gyártmány, de húsz lépésen túl már 
nem biztos. Egyébként csinos jószág és egé-
szen jól megfér egy női retikülben a rúzs és 
a púderdoboz között. (Átnyújtja Liliannak a 
revolvert.) Parancsolton. 

Lilian (leplezett dühvel elfogadja és egy moz-
dulattal a fotelre dobja a revolvert). 

Hemmingway: Hogy, kerül ide ez az úr?... 
És hol vannak az ékszereid? 

Lilian (idegesen): Hol vannak! Igazán, 
olyan furcsa kérdéseid vannakl Hát hol le-
hetnének! A . . . kazettában! (Hirtelen.) De 
most már menjünk papa, mert elkésünk! 

Hemmingway (belenéz a kazettába) : De hi-
szen a ^-kazetta üres ! 

Lilian (m. f.): Üres?... Ja persze! Most 
jut eszembe!... Ma délelőtt leadtam a széfbe! 

Hemmingway (nyugodtan, de hangsúllyal) : 
Ez nem valószínű 1 

Lilian (felveti a fejét) : Papa, te kételkedsz 
az én szavamban? 

Hemmingway (nagyot nyel és lassú mozdulat-
tal zsebrevágja a revolverét. Johnhoz) : Bará-
tom, magának nagy szerencséje van a nőknél. 

John: A legnagyobb... Ma például az a 
kitüntetés ért, hogy én kísérhetem el a Ladyt 
a Sportling Club estélyére. Ugye, Lady? 
(Mélyen Lilian szemébe néz.) 

Lilian (küzd magával) : Igen. 
(Mindhárman el.) 
(Gyors függöny.) 

2. kép 
(Szín : a Sporting Club palotájának tengerre 
néző terrasza. Balra elől nagy üvegajtó, mely 
a díszterembe vezet. Itt folyik tulajdonképpen 
a bál. Jobbra elöl ugyanolyan üvegajtó, mely a 
klub egyéb helyiségébe vezet. Hátul ballusztrád, 
melyet a középen lépcsólejárat szakit meg. A 
terraszon túl látszik a montecarlói öböl látképe. 

(Este 10 óra.) 
Hemmingway (bálról be). 
Gray (Hemmingway nyomában) : Meglátja, 

Sir, ebből skandalum lesz ! 
Hemmingway: Igen, igen... magam is úgy 

látom. De hogy, lehetne ezt elkerülni? 
Gray: önnek erélyesen kellene fellépnie a 

lányával szemben. 
Hemmingway : Akkor nem ismeri az én 

lányomat. Azzal nem lehet beszélni ! 
Gray: Ez baj. Mert mégis csak a Lady 

felelős azért, hogy itt, ezen az előkelő estélyen 
ez az ember megjelenhetett. 

Hemmingway: Igen, igen. És tetejébe itt 
vagyontérő ékszerek vannak jelen. Itt úgy-
szólván minden hölgy egy mozgó ékszerkirakat. 

Gray : És most képzelje el, Sir, ha az a csir-
kefogó belenyúl egy ilyen kirakatba 1 

Hemmingway : Még gondolatnak is szörnyű ! 
Kérem, lépjen közbe, amíg nem késő. 

Gray: Tárgyi bizonyítékok nélkül nem 
tehetem. Hiszen a collier is megkerült teg-
nap este. 

Hemmingvay: Ezzel szemben egy órávai 
ezelőtt eltűntek a lányom összes ékszerei. 

Gray: Ejha!. . . És ön jelentette ezt már 
a hoteldirekciónak? 

Hemmingway : Nem tehetem. Nem kompro-

nohfroiai-tea 
kiváló hashajtó, 
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mlttálhatom a saját lányomat ! Ez a csirke-
fogó a bizalmába férkőzött. A lovagja. Két-
ségbeejtő ! Mi lesz ennek az estélynek a vége? 

Gray: Szerpentincsata és lampionos csónak-
korzó. 

M. d'Hotel (középről izgatottan be. Hemming way 
felé meghajol) : Bocsánat Sir, hogy zavarom 
önöket. Mister Gray, nagyon kérem, jöjjön 
azonnal ! 

Hemmingway és Gray (egyszerre) : Mi tör-
tént? 

M. Hotel: Szörnyűi... A Hotel de Paris 
presztízse 1 

Hemmingway: Mi történt? 
M. Hotel : Uraim, meg kell őrülni ! Kifosz-

tották a dardzsillingi maharadzsát ! 
Hemmingway: Nos, Mister Gray? Még 

mindig habozik? 
Gray: Uraim, hidegvér I..* Nekem előbb 

helyszíni szemlét kell tartanom. 
M. Hotel : Nagyon helyes I De kérem, 

máris jöjjön, mert minden perc drága ! 
Gray: Megyek... Csak arra kérem, tartsa 

szemmel azt az urat... Hiszem tudja! . . . 
Hemmingway: Legyen nyugodt! Vigyázni 

fogok minden lépésére!... Apropo... Direktor 
úr tud arról, hogy a lányom ékszerei állítólag 
a hotel széfjében vannak? 

M. Hotel: Erről nincs tudomásom. 
Hemmingway: Akkor jól nézünk ki! 
M. Hotel: Talán történt valami? 
Hemmingway : Egy kis csekélység : a lá-

nyom ékszerei eltűntek. 
M. Hotel : Szent Isten ! Még ez is? ! 
Gray: Mozgalmas szezónjuk van az idén, 

direktor úr... Na, menjünk, mert még ellopják 
a szálloda épületét is ! A viszontlátásra, Sir ! 
(M. Hotellel együtt el.) 

Hemmingway : A viszontlátásra ! (Rágyújt. 
Mosolyogva) : Montecarlo I... (Jobbra el.) 

Zozo (balról be, nyomában Philip) : Köszö-
nöm, ebből nekem elég volt I Engem te nem 
fogsz tovább gyötörni ! 

Philip : Zozo, hát ne csodálkozz, hogy türel-
metlen vagyok ! Már huszonnégy órája, hogy 
akcióba léptél és még meg sem ismerkedtél 
azzal a gazemberrel ! Hát hogy akarod lebonyo-
lítani ezt az ügyletet? 

Zozo : Te Philip, ha én most a szívemből 
beszélhetnék, azt kellene mondanom, hogy te 
egy nagy marha vagy. De én ezt nem mondom, 
mert ismersz, én egy finom hölgy vagyok. Hát 
hogy képzeled, te ló, te ökör? ! Ez nem olyan 
egyszerű, mint a konzerv ! Az ember vesz egy 
plehdobozt és belenyom egy borjúlábat, leól-
mozza és kész a libamájpástétom ! Egy férfi 
megszédítéséhez manapság már magasabb tudo-
mány kell, mint a csillagászathoz ! Pedig az 
elég magas ! A legmagasabb a világon 1 Igaz, 
hölgyeim? 

Zozo : 
Szörnyű mesterség ! 
A férfit örökké főzni kell ! 

Philip : 
Nem vaçy mester még 
Hisz annt elérsz, csak félsiker, 

'Zozo : 
Mondd meg hát, hogy mit tegyek? 
Mondd, hogy milyen legyek, megteszem 1 

Philip : 
Légy bátor s éjfél felé 
Hirtelen állj elé kedvesem — s mondd 

azt, hogy: 
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Refr. : 
Oly szerelmes vagyok, bevallom önnek 

édes 
Ugy tüzel most a szám, hogy az már 

tűzveszélyes. 
Egyre csendesítem csacska szívemet. 
Egyre mondom néki : Hallgass kicsi 

szívem, mert ebből még nagy baj lehet. 
De sajnos, 
Oly szerelmes vagyok, akár egy fűzfaköltő 
Sőt, szerelmem ma már naponta egyre nő 
Percről-percre jobban, 
Érzem azt, hogv szívem dobban 
S lánggal ég, 
Beléhalhatok még! 

II. 
Zozo : Mindent értek már ! 

A férfi nehézkes, gyáva nyúl 1 
Philip : 

Sok munkával jár 
Amíg a szerelmünk lángra gyúl. 
Nem használ a praktika, 
A régi taktika már idén. 

Zozo : 
Nézd meg hát, hogy mit teszek, 
Hogy milyen vamp leszek máma én : 

Monsieur én... 
(Refr.) 

Philip: Na látod, így képzelem. De nekem 
az az érzésem, hogy te rossz mederben 
haladsz! 

Zozo : Hát, ezt kikérem magamnak ! Eddig 
még senkinek se volt kifogása az én medrem 
ellen 1 És engem te ne taníts ! Én ebben a szak-
mában aranykoszorús mester vagyok ! De ha 
nem vagy velem megelégedve, már abba is 
hagyom az egészet ! 

Philip : De Zozo, ezt te nem teheted velem. 
Zozo : Hát cselekedj te, ha nincs türelmed 

várni ! Tagadd meg egyszer önmagad és légv 
férfi, a kutyafáját! 

Philip : Igen... férfi leszek 1 cselekedni fogok ! 
Olyasmit csinálok, amit magam is meg fogok 
bánni ! (A hátsó zsebét tapogatja ) 

Zozo (ijedten) : Te Philip, csak nem akarsz 
valami bolondságot elkövetni? ! 

Philip : Eressz el ! Én el vagyok szánva a leg-
végsőre ! Odaállok az elé a csirkefogó elé és... 
(A hátsó zsebébe nyúl.) ...felajánlok neki egy kis 
készpénzt ! (Kihúzza a pénztárcáját és sietve 
jobbra el.) 

Hemmingway (jobbról be. Meglátja Zozot, 
kihúzza magát, szeretné megszólítani, de nincs 
hozzá bátorsága). 

Zozo (rutinirozott szeme rögtön észreveszi az 
idősebb férji gyáva érdeklődését, ezt még jobban ki 
akarja élvezni, előveszi ilepzsekjét, puderozza 
magát és közben biztató pillantásokat küld Hem-
mingway félé). 

Hemmingway (többször próbál közeledni, de 
mindannyiszor elhagyja a bátorsága, Zavartan 
köhécsel). 

Zozo (halkan felsikolt és gyorsan megnézi a 
harisnyáját, mintha egy szem szaladt volna le). 

Hemmingway (szeme mohón rátapad Zozo 
lábára, de amikor tekintete találkozik Zozoéval, 
zavartan elkapja a fejét) : Bocsánat ! 

Zozo : Jaj , Istenem ! 
Hemmingway: Történt valami? 
Zozo: Képzelje, leszaladt egy szem a haris-

nyámon ! 
Hemmingway: Ne törődjék vele! Helyette 



viszont felszaladt az én két szemem! Meg-
engedi! 

Zozo : Nem szoktam könnyen ismerkedni, de 
megengedem ! 

Hemmingway : Ha nem tévedek, mi már 
találkoztunk ma. 

Zozo s Nem téved. (Kacéran.) No és? 
Hemmingway: És, ha újból nem tévedek, 

maga Philip van Kampen volt barátnője. 
Zozo : Ismeri Philipet? 
Hemmingway: Csak úgy futólag. Tudniillik 

a vőm volt. 
Zozo : Hát. akkor — ön Sir George Hemming-

way, ha én se tévedek ! 
Hemmingway t ön se téved ! 
Zozo : Mondja, nem kaphatnék egy kis infor-

mációt? 
Hemmingway: Philipről? 
Zozo : Nem. Magáról, kedves t Hogy áll 

anyagilag? Hallom, nagyon jól. 
Hemmingway: Jó hallása van, kisasszony. 
Zozo : Hát istenem, a szakmámhoz tartozik. 
Hemmingway: Énekesnő? 
Zozo : Lejebb ! 
Hemmingway : Zongoraművésznő? 
Zozo : Még lejebb ! 
Hemmingway : Csak nem? ! 
Zozo : De igen. Táncosnő. Szereti? 
Hemmingway : Nagyon. Mindig a gyengém v o l t -
Zozo (hozzásimul) : Éreztem. És, aki a táncos-

nőt szereti, rossz ember nem lehet. 
Lilian (be) : Pardon ! Zavarok? 
Hemmingway (zavarban): Oh dehogy!... 

Épp jókor jöttél!... 
Lilian : Igazán? Talán már éppen üzenni is 

akartál értem? ! 
Zozo : No, annyira nem volt sürgős ! 
Lillán : Kisasszony, maga itt enyeleg az 

apámmal és közben rámszabadítja Philipet? 
Hát erre adtam én magának megbízást? 

Zozo : Bocsánat, ezt privátszorgalomból csi-
nálom ! 

Hemmingway : Milyen megbízatásról van 
szó? 

Lillán: Felfogadtam a kisasszonyt Philip 
mellé, hogy ne lábatlankodjék annyit körü-
löttem, de a kisasszony a munkaidő alatt ú j 
gazdasági orientációt keres. 

Zozo (sokat ígérően Hammingwayra tekint) : 
Hát Istenem, mi franciák mindig szívesen ke-
restük az angolok barátságát. 

Hemmingway : Bravó ! Ez csak a kisasszony 
fejlett békeszeretetét bizonyítja. 

Zozo : Igen. A legfőbb ideje, hogy a népek 
közeledjenek egymáshoz. Én a magam részéről 
máris megkezdtem. 

Lilian : Látom. De a kisasszony forszírozza 
csak a holland-barátságot ! Ez most a béke, 
főleg az én békém szempontjából sokkal fon-
tosabb ! 

Zozo : Igen — igen, de mi franciák elsősorban 
diplomaták vagyunk. Mi mindenkivel jóba 
akarunk lenni. Es ez nekem többnyire sikerülni 
is szokott. (Diszkréten Hemminawayre kacsint.) 
Ha nem most — hát később. Au revoir ! (El.) 

Lilian : Mondd papa, nem szégyenled magad? 
Te szoknyavadász ! Te nőcsábász ! Te mersz 
nekem erkölcsprédikációt tartani? ! 

Hemmingway : Kérlek, ne értsd félre a szi-
tuációt — és főleg ne gyanúsíts ! Ez egy sze-
gény, jobb sorsra érdemes teremtés, akin segí-
teni kell, akit fel kell karolni egy jóérzésű 
embernek. 

Lilian: De ha egy perccel később jövök, te 
nemcsak fel, hanem át is karoltad volna »a sze-
gény teremtést« ! 

Hemmingway : És ha igen? Én elvégre néha 
férfi is vagyok. 

Philip (be, nyománan Zozo. Idegesen Zozóhoz) : 
Kérlek, hagyj magamra ! Folyton a sarkamban 
vagy, mint egy pótkocsi ! Hát arra adtam én 
neked előleget, hogy az én tengelyemre akasz-
kodj? ! Távozz tőlem sántán-énekesnő ! 

Zozo (Lilianhoz) : Kedves Lady, csináljon 
valamit az exférj ével, mielőtt még kitör a 
botrány ! 

Lilian (ijedten): Mi történt?! 
Philip : Semmi. Csak tárgyalni akarok 

azzal a gangszterrel. Már attól se riadok visz-
sza, hogy felajánljak neki egy lelépés! díjat. 

Lillán: Micsoda lelépési díjat?! . 
Zozo (Lilianhoz) : Hogy lelépjen kegyedről. 
Philip : Ugy van. (Hemmingwayhez.) Hi-

szen te tudod, hogy... 
Hemmingway: Tudom... ötvenezer kon-

zerv... vegyesen... gyümölcs, máj és... 
Philip: Marha, vagy esetleg... 
Hemmingway: Nem esetleg! Egészen biz-

tosan marha vagy! (Jobbra el.) 
Philip (Lilianhoz) : Kérlek, itt arról van 

szó... (Hirtelen a távozó Hemmingway után 
pillant.) Most jut eszembe : én alaposan 
meg vagyok sértve ! Hallottad, miként nyi-
latkozott rólam apád? Mit szólsz hozzá?l... 

Lilian: Nekem, mint jó és engedelmes 
gyermeknek, kötelességem osztani... sőt szo-
rozni atyám véleményét. A viszontlátásra ! 
(Indul bal Jelé.) 

Philip (Lilian elé áll) : Lilian, te most nem 
hagyhatsz itt engem ! Te nem tudod, hogy 
bennem most mi fő, mi sistereg és mi dübörög ! 

Zozo : Jó Isten ! Biztosan megint nem tar-
tottad be a diétát! Mit ettél? 

Philip: Zozo kérlek, hagy j magunkra! 
Négyszemközt akarok beszélni volt hitve-
semmel! 

Lilian : A kisasszony csak maradjon itt ! 
Nekem nincs előtte semmi titkolni valóm... 
különösen veled kapcsolatban 1 

Philip : De hátha nekem van? 1 
Lilian: Neked még kevesebb titkod lehet 

előtte ! (Zozora mutat.) Hiszen a múlt sok 
mindenre feljogosítja a kisasszonyt! 
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Zozo (lesütött szemmel) : Két felejthetetlen 
esztendő !... 

Philip (ránéz Zozora, ellágyulva): Hát tó, 
maradion itt. (Lilianhoz.) D e . . . akkor mi 
menjünk máshova! 

Lilian : Nem. És most kérlek, gyorsan mondd 
meg, hogy mi sistereg és dübörög benned. 

Philip : Hát kell ezt mondanom? Hiszen 
tudod 1 Tele vagyok családalapítási tervek-
kel. Szeretnék újfent megházasodni 1 

Lilian î Bravó ! Ennek nagyon örülök ! 
Philip s Igazán? 
Lilian : Igen. (Zozóra mutat.) íme, egy jobb-

sorsra érdemes teremtés. Vedd el 1 
Zozo (szemérmesen lesüti a szemét) : Oh, 

mily zavarban vagyok 1 A legszívesebben 
elsüllyednék most... 

Philip (Zozóhoz) : Tedd ezt, óh I (Lilianhoz.) 
Lilian, én válságos pillanatokat élek át és te 
élcelődöl velem? 

Lilian : Én komolyan beszélek ! A kisasz-
szony neked adta a legszebb éveit..., a fiatal-
ságát, a tisztességét. Igaz, kisasszony? 

Zozo (lesütött szemmel) : Részben. 
Lilian (folytatva) : A kisasszony ismeri már 

az ízlésedet, a gondolataidat, a gyengéidet... 
Hidd el Philip, ő ideális feleség lesz. 

Philip (végre szóhoz jut. Kitörve) : De Lilian, 
amikor én téged szeretlek 1 

Zozo î Ne törődj vele ! 
Lillán s Ugy van. A házassághoz nem sze-

relem kell... sokkal több. Szerencse, mint a 
hazárdjátékhoz. Mert a házasság a legvesze-
delmesebb hazárdjáték. 

Philip: Olyan mint a rulett. Ki tudja hol 
áll meg, kit hogyan talál meg. 

Zozo : A nő forog ide, forog oda, amíg bele 
nem szédül egy férfi. 

Philip : És a férfi amilyen marha, azt hiszi, 
hogy ő nyert, 

Philip: 
Nyertem I 

Lilian : 
Hogyan? 

PhiUp : 
Ruletten l 

Zozo : 
Ugyan I 

Lillán : 
S a tét? 

Philip : 
Tizet tettem I 

Zozo : 
Nagy ég 1 

Lilian : 
Hihetetlen I 

Philip: 
Tizet tettem, 
százat nyertem, 
raj ta hagytam, 
elvesztettem, prompt I 
No de sebaj, 
kihevertem, 
százat tettem, 
ezret tettem, 
kivettem és besepertem, pont f 

Lilian : 
Mennyit? 

Philip : 
Ennyit I (Nagy csomó bankót mutat.) 

Lillag: 

Zozo : 
Ó t 

Philip : 
Ól 

20 

Lilian : 
Hogy lehet ez, mondjad? 

Philip : 
A titok egy mondat... 

Zozo : 
Míg meg nem tudom, várok szomjan-

étlen I 
Philip : 

Kétlem l 
Zozo : 

A válasz éppen rád vall ! 
Lilian : 

Egy új szisztémával? 
Zozo : 

Halljuk, mi a titka? 
Lilian : 

Mi a titok nyitja? 
Zozo : 

Súgd megl 
Philip : 

Az úgy megy... 
Lilian : 

Hogyan? 
Zozo : 

Hogyan? 
Philip: « 

Ugy hogy... 
szisztémám nem titok ! 
Csak arra a számra kell tenni... 

Lilian : 
Melyikre? 

Philip : 
Arra... 

Zozo : 
Melyikre? 

Philip(: 
Arra... 

Liii-Zozo : 
Nos? 

Philip : 
Amelyik nyerni fog l 

(Nagy elképedés. Dühösen fordulnak Philip 
felé, aki erre lenyomja a képzeletbeli rulett-
gép rúgóját. Zenében megindul a pergés.) 

Philip : 
Vörös és fekete 1 
a tétjét tegye be l 
Faites vos jeux I 
Mesdames, Messieurs 1 
Zsetonért aranyat I 
ad itt egy pillanat 1 
Faites vos jeux 1 
Mesdames, messieurs ! 

(Rulettjátékot markíroznak.) 
Lilian : 

Fut a golyó t 
Most nyerni volna jó 1 
A vakszerencse forgandó l 

Zozo : 
Ez az egész : 
ma hátha önre nézi 
s jön ezrivel a sok bankó ! 

Együtt : 
Vörös és fekete 1 
a tétjét tegye be I 
Faites vos jeux 1 
Mesdames, messieurs I 

Philip: 
Rouge et noir 1 

Lilian (izgatottan) : 
• Nyerek, vagy vesztek? 
Philip : 

Aranyat kínál l 
Zozo : 

Maradj hát veszteg l 



Lilian ; 
Nem szóbeszéd, se adoma, 
Itt könnyen lehet vagyona, 
ne legyen olyan türelmetlen már! 

Philip : 
Sorsunk bolond 1 

Zozo : 
Páratlan? Páros? 

Philip: 
Pereg a korong 1 

Lillán : 
Izgulni káros ! 

Philip : 
Hisz azt mondja babona : 
itt csak annak lesz vagyona, 
kit egy percre sem gyötör meg a gond ! 

Zozo : 
Mit mond? 

Lilian t Csend 1... 
Philip : 

...és ponti 
Együtt (hárman, halkan, groteszkül) : 

Rouge et noir.../ 
Philip : 

Egy pillanat s megáll! 
Lilian : 

De melegem van, phüül. . . 
Zozo : 

Szerencse, most légy hű i 
Philip : 

Rien ne va plus-1 (Zenei pergés elhallgat.) 
(Csönd. Játék. Philip elveszti a tétjét. Zozo 

kárörvendően Philiphez.) 
Lilian: 

Uram, önnek elveszett a tétje I 
PhlUp: 

Peches ember ne menjen a jégre I 
(Zene bevág refrénnel.) 

Együtt : 
Vörös és fekete ! 
a tétjét tegye be stb. 

Lilian j És most szívből gratulálok neked, 
Philip és remélem, hogy ezentúl nem fogsz 
más nők után sza ladgálni . . . legkevésbbő 
utánam! 

Philip : De Lilian !... Csak nem képzeled? ... 
Zozo (közbevág) : Szívem, ne magyarázz 

annyit I Te már vőlegényem vagy, te most 
élvezed ezt az állapotot ! 

Lilian : Ugy van. Csak legyen vele erélyes ! 
A házasságban legalább az egyik fél legyen 
férfias ! 

Philip : Hát ez borzasztó l Ugy érzem magam, 
mint egy üdvözlet, amit egyik nő csak úgy 
átad a másiknak ! És mindez amiatt az utolsó 
csir... 

John (megjelenik a balajtóban). 
Philip (halkan) : Már megint itt van ! Ha 

csak meglátom, elakad a Iélekzetem ! Nem 
kapok levegőt ! 

Lilian észrevétlenül int Zozónak, hogy tűnjék 
el Philippel). 

Zozo (belekarol Philipbe) : Hát gyere le a 
tengerpartra, ott annyi levegőt kaphatsz, 
hogy nem győzöd kapkodni ! 

Philip (ingerülten) : Nem megyek ! 
Zozo (húzza Philipet balfelé): Gyere, 

mert itt botrány lesz! 
Philip: Ám legyen! 
Zozo: Philip, légy józan! Én ismerlek 

téged 1 Amilyen rabiátus ember vagy, kap-
hatsz két olyan pofont, hogy leesik a fejed ! 

Philip: Ebben viszont neked van igazda. 
CZozóval gyorsan el.) 

(Kis szünet.) 
John (közben rágyújtott) : Ugy látom, maga 

szándékosan kerül engem. 
Lilian : Csak alkalmat akarok adni magá-

nak, hogy észrevétlenül távozzék. Stílszerűb-
ben : hogy megszökhessék. 

John : Ha gazembernek tart, miért nem hív 
rendőrt? 

Lilian (szótlanul végigméri Johnt). 
John : Nos, miért nem válaszol? 
Lilian (előkelő büszkeséggel) : Nem akarok 

egy botrány középpontjába kerülni. Nem 
akarom, hogy a nevemet... a magáéval emle-
gessék. 

John : Csak ezért? 
Lilian: Hát mit gondol maga?!... Lehet 

egy nővel így elbánni? ... Meglopott, kira-
bolt, kifosztott 1... Nem az ékszerek!... Fü-
tyülök rájuk !... De az a mód, ahogy csinálta ! 
Ahogy a közelembe férkőzött és azután vissza-
élt a jóhiszeműségemmel. 

John: És mit gondol, miért történt mind-
ez! (Lilian mögé kerül, közel hajlik hozzá.) 
A magamfaj ta embernek tudnia kell, hogy 
mennyi áldozatra képes érte a nő. NekiinK 
meg kell győződnünk, hogy tud-e tűrni, 
tud-e h a l l g a t n i . . . és tud-e megbocsátani. 
(Megragadja Lilian csuklóját és mélyen a 
szemébe néz.) Ügy mint maga! 

Lilian: Mint ént 
John: Igen! Azt hiszi, nem érzem, nem 

látom. 
Lilian (küszködik): Nem igaz! 
John: De igaz! Belül már régen megbo-

csátott. Most már csak a büszkesége tilta-
kozik. (Magához öleli Liliant és megcsó-
kolja.) 

Lillán (a csók alatt): Nem i . . . (Kitépi 
magát John karjaiból.) ... gaz. 

John (erőszakkal magáhozöleli Liliant): 
És most jöjjön! Jöjjön! 

Lilian (megszelídülve): Hovát 
John: Ne kérdezze Ne törődjön semmivel. 

Ez a pillanat olyan ritka, olyan szép. Ez a 
pillanat most a miénk. Jöjjön, édes! (Li-
liant balfelé viszi.) 

Gray (balról be, nyomában M. Hotel és 
rendőrök. Johnhoz) : Egy lépést se ! 

John (elengedi Liliant) : Mit akar tőlem? 1 
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Gray : A törvény nevében letartóztatom I 
John : Milyen alapon? I 
Gray (felmutat egy írást) : A prefektura vég-

zése alapján ! 
John (Lilianra tekint. Halkan) : Hát... 

mégis? ! 
Lillán (Grayhez) : Kérem, tudni szeretném, 

hogy miért tartóztatják le ezt az urat? !... 
Mert én nem tettem ellene fe l je lentés t . . . . 

Hemmingway (jobbról be. Rögtön átlátja a 
helyzetet) : Na, tessék ! It t a botrány I 

Lilian (Hemmingwayre mutat): ...és tud-
tommal az apám sem ! 

M. Hotel : Bocsánat Lady, mi tettünk fel-
jelentést. A maharadzsa őfensége nevében. 

Lilian : Mi köze ehhez a maharadzsának? I 
Grays Őfenségét ma este kifosztották. 
Lilian (Johnra tekint) : Ja úgy... Ezt én 

nem tudtam 1... És... hogy, történt? 
M. Hotel : Amíg őfensége az étteremben 

vacsorázott, ellopták az összes ékszereit. 
Hemmingway : Róla? 
Gray : Dehogy I Kifosztották a lakosztá-

lyát. Még az imaszőnyegeit is elvitték. 
Lilian (Johnhoz) : Nem is tudtam, hogy 

ennyire vallásost És... mikor történt ez? 
M. Hotel : Ma este, kilenc és tíz óra között. 
Lilian (megkönnyebbülten felsóhajt) : Hát 

akkor ez az úr ártatlan ! 
Hermingway : Lilian, kérlek, ne avatkozz 

bele ! Ez a hatóság dolga ! 
Lilian: De hiszen ez lehetetlen I (Johnhoz.) 

Hát maga most miért nem beszél? ! 
John : Nekem nincs mondanivalóm. 
Lilian : Én felhatalmazom rá. 
Hemmingway (erélyesen) : Lilian ! 
Lilian s Kérlek, ez az én ügyem 1 (Johnhoz.) 

Beszéljen 1 
John : Ismétlem, nekem nincs mondani-

valóm. 
Lilian : Hát, ha nem beszél maga, majd be-

HARMADIK 
(Szín : A Hotel de Paris halljának egy részlete. 
Jobbra-balra lépcsős fel járat az elképzelt lakosz-
tályokba. Balra üvegajtó az étterembe , jobbra szin-
tén üvegajtó a terraszra. A fenékfal végig üvegezett, 
melyet középen nagy ajtó oszt ketté. Azontúl látszik 
a hotel foyerje. Kényelmes fotelek, asztalkák, dél-

szaki növények stb.) 
(Mikor a függöny felmegy, a színen boyok, pin-
cérek sietnek át poggyászokkal, tálcákkal stb.) 

Lilian (jobb lépcsőről le, elegáns utcai ruhában. 
Mögötte Hemmingway útiruhában) : Én nem 
bánom, papa, te utazhatsz, de én innen el nem 
mozdulok, amíg te azt a fiút ki nem szabadítod. 

Hemmingway: Én? 
Lilian : Te. Mert te vagy az oka az egésznek. 

Te letagadtad, hogy azzal az emberrel este 
kilenc és tíz között nálam találkoztál. 

Hemmingway: Egy apának kötelessége a 
lánya hírnevét megvédeni, még hazugság 
árán is. 

Lilian : Férfi ne hazudjék, mert abból mindig 
baj lesz. A hazugsághoz itt vagyunk mi, nők. 
Mi ehhez jobban értünk. 

Hemmingway : Lilian, hát végre mondd meg, 
mit akarsz attól az embertől? 

Lilian : Ne légy annyira kíváncsi. Egy apának 
nem kell mindent tudni. 
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szélek én ! Ez az úr ma este kilenc és tíz óra 
között — nálam volt 1 

John : Ez nem igaz 1 
Lilian: Semmi értelme, hogy ebben a szi-

tuációban lovagiaskodjék ! 
John : És semmi értelme, hogy miattam 

hírbe hozza magát. Ezt az alibit a rendőrség 
úgy se fogadja el I 

Lilian : De, ha igaz ! 
John : De nem igaz ! 
Lilian (kétségbeesetten Hemmingwayhoz fordul): 

Papa, hát miért nem beszélsz? ! Hiszen te 
tudod... 

Hemmingway : Én nem tudok semmit 1 
Lilian : De hiszen láttad 1 
Hemmingway : Én nem láttam semmit 1 
Lilian : Papa, — hát nem emlékszel? 1 
Hemmingway : Én nem emlékszem semmire! 
John (Lilian felé meghajol): Asszonyom!... 

(Hemmingway felé.) Sir !... (Grayhoz.) Mehetünk, 
uraim ! ( Gray vei, M. Hotellel és rendőrökkel jobbra 
el.) 

(Kis szünet.) 
Lilian (nagy belső indulattal) : Ez a legna-

gyobb igazságtalanság ! 
Hemmingway : No, csak ne túlozz ! 
Lilian: És hogy viselkedett! Mint egy tö-

kéletes «entlemaín! 
Hemmingway : Gentleman? És az ékszereid? 

(Kis szünet.) ...Hová lettek?... 
Lilian (hazudik) : Hát.. . ha éppen tudni aka-

rod... — eladtam őket! 
Hemmingway: Lilian!... 
Lilian : Igen, eladtam ! Veszítettem a ru-

letten... és kellett a pénz... és nem akartam, 
hogy tudjad, hogy játszottam ! (Lesüti a szemét.) 

Hemmingway : Lilian, nézz a szemembe ! 
(Gyengéden felemeli Lilian állát.) Hát te már 
i t t tartasz? Te már hazudsz is azért az ember-
ért? ! 

Lilian (elfordul) : Ez a legkevesebb, amit 
egy asszony egy férfiért tehet ! 

(Függöny) 

FELVONÁS 
Hemmingway : De miért szabadítsam ki? 
Lilian : Miattad tartóztatták le igazságtalanul 

és emberi kötelességed, hogy ezt most jóvá-
tedd. 

Gray (középről sietve jön) : Jóreggelt. 
Hemmingway: Jóreggelt, Mister Gray. No, 

mi van a mi barátunkkal? 
Gray : Ép most jövök a rendőrségtől. 
Lilian : Él még? 
Gray : Ezt az embert nem lehet agyonütni. 

Egész éjszaka vallattuk s már csak percek kér-
dése, hogy beadja a derekát. 

Hemmingway : Hát én ezt már nem fogom 
bevárni. Én utazom. 

Gray : ön még nem utazhat. A rendőrség 
ragaszkodik az ön kihallgatásához. 

Hemmingway : Nem lehetne ezt elkerülni? 
Gray : Sajnos, nem. Különben is az ön kihall-

gatása csak informatív jellegű. 
Hemmingway : Hátha muszáj, akkor essünk 

túl rajta minél hamarabb. (Gray-el közép felé 
indul.) 

Lilian (utánuk szól) : Papa, most itt az alka-
lom, hogy a lelkiismereteden könnyíts. Mondd 
meg az igazat. 

Hemmingway (középen Gray-el el). 



Zozo (bal lépcsőn le). Jóreggelt asszonyom. 
Már fent van? 

Lilian : Amint látja. 
Zozo: Ilyen korán? Persze, biztosan nem 

aludt egész" éjszaka. 
Lilian : Miből gondolja? 
Zozo : Egy kicsit látszik a szemén. 
Lilian : Olyan meleg volt... és a jazz is fel-

hallatszott a" szobámba... és a tenger is olyan 
erősen hullámzott !... 

Zozo s Igen. Én is kibőgtem volna a két sze-
mem ezért a fiúért. 

Lilian : Ugy-e? 
Zozo i Pedig higyje el, nem érdemes sírni a 

férfiakért. Egyik nagyobb gazember, mint a 
másik. És az a legnagyobb. 

Lilian : Mondja kisasszony, maga most vigasz-
talni akar engem, vagy le akar róla beszélni? 

Zozo : Én inkább lebeszélem 1 Csupa izgalom 
lenne mellette az élete. Ez egy csirkefogó. 

Lilian : Na és? Nekünk, úrinőknek nem lehet 
részünk egy kis izgalomban? Nekünk férjhez 
kell menni egy cvikkeres, pocakos gentleman-
hez, aki mellett halálra únja magát az ember? 
Nem drágám, mi is boldogok akarunk lenni egy 
kicsit. 

Zozo : De ez iszik, kártyázik, éjszakázik, ez 
meg fogja magát verni, Lady drága. Ez naponta 
letöri a derekát. 

Lilian : Angyalom, ne fájjon magának az én 
derekam. Csak bízza rám ezt a fiút. 

Zozo : Hát ez úgy látszik, reménytelen I 
Maga olyan szerelmes, mint egy ágyú 1 

Lilian : Ezt én már maga nélkül is tudtam. 
Na és hogy áll maga édesem? Mi újság a holland 
piacon? Remélem, Philip már beevezett a bol-
dogság révébe? 

Zozo. Be. Szegény az evezésbe úgy belefá-
radt, hogy azt hiszem, napokig fog egyfolytába 
aludni. 

Lilian : Ezért külön hálás vagyok magának. 
Végre nyugtom lesz tőle. És ha maga most okos, 
remek partit csinálhat. Philip nagyon jó fiú. 
Nyugodt élete lehet mellette. 

Zozo : Kell a fenének a nyugalom. Nekem egy 
olyan izgalmas fiú kellene, mint a magáé ! 

Lilian : Ugy látom, édesem, nekünk egyforma 
ízlésünk van. 

Zozo : Ugy látszik. Tudja, hogy tudnak 
ezek a csirkefogók ölelni, csókolni, hogy tudnak 
ezek szeretni? 

Lilian : Felesleges, hogy engem még animál-
jon is. 

Zozo : Csak azért mondom, mert én jól isme-
rem őket. Legutóbb is volt egy Scliöberl-
grófom. 

Lilian : Mi az 
Zozo : Nappal soffőr, este gróf. Édes, aranyos 

pofa volt, hogy a ménykő csapjon bele, ott 
ahol van I Kifosztott mindenemből a gazember ! 
Nem maradt más belőle, csak a keresztneve : 
Flórián. (Pityeregve.) Hogy én milyen szeren-
csétlen vagyok ! (Lilianra "borul.) 

Lilian (megsimogatja) : Nagyon szerette? 
Zozo (sírva) : Azt néni merném ilyen határo-

zottan állítani, de már éppen kezdtem meg-
szeretni, amikor otthagyott. Ugy eltűnt, mint 
egy álom. 

Lillám : Ne sírjon. Minden szép álom eltűnik 
egyszer. Nekünk nőknek már ez a sorsunk. 
Mindig mást kapunk, mint amit várunk. És 
amit várunk, azt nem kapjuk. 

Lilian : 
Van bundám, autóm, palotám, 
Patou tervezte a ruhám, 
s a yachtom vár reám, 
a yachtom vár reám 1 
Mindennap ékszert kapok én, 
és tíz nagy estélyt adok én 
a szezón közepén, 
a szezón közepén ! 
Van mindenem, ami csak kell, 
a pénzem sohase fogy el, 
amire nézek, mind enyém, 
de mégis néha olyan furcsa vágyat érzek 

én ! 

Refr.: 
Ugy vágyom egy kis jó polgári életre! 
Berendezkedni kétszoba-konyhás mé-

retre ! 
Felébredni a vekkerrel, 
piacra menni cekkerrel 
és sose vágyni nagyvilági fényekre I 
Kinézni néha délelőtt a konyhára ! 
A mindeneslányt úgy noszogatni dolgára ' 
Míg a tűzhelyen, mely rostélyos, 
ebedre fő a rostélyos, 
nézni, hogy mily piros a parázs, 
mert van abban valami varázs, 
amit úgy hívnak, hogy — háztartás i 

II . 
Zozo : 

Az én világom csak a bár, 
vár Nizza, Cannes és Miramare, 

s oly mindegy tél, vagy nyár, 
oly mindegy tél, vagy" nyár ! 
Amíg a földön pali lesz, 
jut nékem bőven, ami szesz, 
s csak nékem szól a jazz, 
csak nékem szól a jazz I 
Van mindenem, ami csak kell, 
a flörtöm sohase fogy el, 
s akire nézek, mind enyém, 
de mégis néha olyan furcsa vágyat érzek 

én : 
Együtt : 

Ugy vágyom egy kis jó polgári életre î 
stb. 

(Mindketten el.) 
Mnharadzsa (jobb lépcsőről le. Fején turbán, 

drágaköves forgóval. Sűrű. szakáll és bajusz. 
Egyéb ruházata európai). 

M. Hotel (jön jobbról, mélyen meghajol) : 
Fenség ! 

Maharadzsa : Nos, kedves direktor úr, van 
valami jelenteni valója számomra? 

M. Hotel : Az éjszaka letartóztattak egy fia .al-
embert, aki erősen gyanúsítható ennek a minő-
síthetetlen gaztettnek elkövetésével. 

Uíímann 
gumifüzök, 

divatfüzök 
VI,, Nagymező-utca 28. s z . 
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Maharadzsa : Nagyon helyes. És a drága-
ságaim, a kincseim" is megkerültek? Hiány-
talanul ? 

M. Hotel : Sajnos, fenség, még egyáltalában 
nem kerültek meg. 

Maharudzsa : Nagyon fájdalmas, hogy ilyesmi 
megtörténhetett. 

M. Hotel : Mi fájlaljuk a legjobban, fenség. 
De remélem, hogy rövid időn belül teljes ered-
ményről számolhatok be. 

Maharadzsa : És meddig tarthat ez? 
M. Hotel : Ez a hatóságtól függ. 
Maharadzsa : Kínos, felette kínos. 
M. Hotel s Ha nem is kerülnek meg fenséged 

értékei, a hotel biztosítva van ilyen gyalázatos 
esetek ellen is. 

U ^ t ű k o k u a 
K u t y a n y a r a l t a t á s 

Penzió, tanítás, szobatiszta-
ságra nevelés, t r i m m e 1 é s, 
állatorvosi felügyelet. XI., 
Bikszádi-út 19. T. 26-85-76. 

ÁGYNEMŰRE 
FEHÉRNEMŰRE 

ARANYEGYPT 

Felülmúlhatatlan ( A szücsszalón. 
V & i n U Városház-u. 6. 
Tel.: 1-895-24. Szőrme-
bundáik, Átalakítás. Javí-

tás. 

K ^ l é r e i í m e n l e -
™ s i t i l a K á s á i . 

házi állatait. Nem mérgező, 
szagtalan. Ezt kérj» minden«». 

( A szücsszalón. 
V & i n U Városház-u. 6. 
Tel.: 1-895-24. Szőrme-
bundáik, Átalakítás. Javí-

tás. 

K ^ l é r e i í m e n l e -
™ s i t i l a K á s á i . 

házi állatait. Nem mérgező, 
szagtalan. Ezt kérj» minden«». 

f l Í m m a n<5i fehérnemű, 
Ü l O . l a kelengye, pizsa-

ma, blúz. VI. 
ker., Andrássy-út 13. szám. K ^ l é r e i í m e n l e -

™ s i t i l a K á s á i . 
házi állatait. Nem mérgező, 
szagtalan. Ezt kérj» minden«». 

î ï a f raHt é S e t t ' molyrágott, 
U C i m i ruhák, texti lek el-
ismert szakszerű, legtöké-
letesebb láthatatlan mű-
vészi beszövése legol-
csóbban': »Dres s tog«, 
VIII., Baross-u. 41., üz-

let a kapu mellett. 

»Divatkutyák«, luxus ebek, 
patkányfogók, haszomebek 
megrendelése (válaszíbé-
lyeg), párosítása: Köz-
ponti Állatorvosi Rendelő, 
Vilmos császár-út 65. T.: 

1-245-98. 

î ï a f raHt é S e t t ' molyrágott, 
U C i m i ruhák, texti lek el-
ismert szakszerű, legtöké-
letesebb láthatatlan mű-
vészi beszövése legol-
csóbban': »Dres s tog«, 
VIII., Baross-u. 41., üz-

let a kapu mellett. 

»Divatkutyák«, luxus ebek, 
patkányfogók, haszomebek 
megrendelése (válaszíbé-
lyeg), párosítása: Köz-
ponti Állatorvosi Rendelő, 
Vilmos császár-út 65. T.: 

1-245-98. 
« . í készen és mór-A I l i m ték után jól 

v á s á r o l h a t 

Tömegbélyeget 
veszek Werner, Budapest, 
Károly-körút 10. Valódi meg-

szállás kapható. 

öyöngyl cipöáruházábam, 
IX., Üllői-út 59. Tömegbélyeget 

veszek Werner, Budapest, 
Károly-körút 10. Valódi meg-

szállás kapható. 
Magyar ötvösé'kszerek, 
saját készítmény. Ezüst-
és ara(n)yáruban nagy vá-
laszték. Billig N. L„ 

Kossuth Lajos-uí'ca 3. Szemfelszedés 
„Ancsánál" Akácfa-u. 61., 
Király-utcánál, gyorsan, ol-
csón, jól. Kötöttáruk alakí-

tása, javítása. 

Magyar ötvösé'kszerek, 
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Kossuth Lajos-uí'ca 3. Szemfelszedés 
„Ancsánál" Akácfa-u. 61., 
Király-utcánál, gyorsan, ol-
csón, jól. Kötöttáruk alakí-

tása, javítása. 
CIÁNOZ! 
SEJT Mezey Vacuum 
engedélyes vegyészmérnöki 
vállalat. VI., Jókai-tér 9. Tel.: M30-96. Művészi falradiro-
zás. Szakszerű lakástakarítás. 

Gallwitz iv:: KigyV-u.4 
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Gramofonok és lemezek 
használtak közismert leg-
olcsóbb szaküzlete: Köz-
ponti Gépraktár. Rákó-
ezi-út 80. udvarban. Táuc-
és müvészlemezek 80 fil-

lértől. Lemezcsere. 
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SZŐ N YEQJAVlTÁST 
művésziesen házaknál is vál-
lalok, T a k á c s I lus , Kál-
vária-tér 14. Tel.- 13-57-17. 
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Ára 1 0 - P 

Hasz- C 1 T T * A " 
náljon > 9 « 
í r ó g é p s z a l a g o t ! 
Kérje mindenütt ! Ára P 1.50 

Maharadzsa : Oh azok, pótolhatatlan kincsek Î 
Felbecsülhetetlen értékek 1 És ami a legfájdal-
masabb : a csekkönyvemet is ellopták. 

M. Hotel : Borzasztó ! 
Maharadzsa (égre emelt szemmel) : Csak Siva 

Isten tudja ott fenn, hogy miiven elvetemültek 
itt lent az emberek 1 Még a pénzemet sem kímél-
ték. Most itt állok teljesen kifosztva. Egy cen-
time nélkül. 

M. Hotel : Vigasztalhatatlan vagyok. 
Maharadzsa : Mi is. Mondja kérem, nem ad-

hatna tanácsot, hogy ebben a kínos helyzetben 
mitévő legyek? 

M. hotel : Sajnos fenség, tanácstalan vagyok. 
Maharadzsa : Akkor kénytelen vagyok az 

egyetlen megmaradt drágakövemet pénzzé 
tenni. (Leveszi turbánjáról a nagy smaragdot.) 
íme, értékesítse, ahogy tudja. 

M, hotel (átveszi. Elragadtatással) : Gyönyörű! 
Maharadzsa î Igen. A szent krokodílus-sma-

ragd. Hagyományaink szerint varázsereje cso-
dálatos : aki viseli, nem csalhatja meg szerel-
mesét. 

M. hotel : Oh, akkor ennek a kőnek itt nálunk 
Európában kettős az értéke. 

Maharadzsa : Én megelégszem a szimpla 
értékével is. De minél hamarabb. Várjuk a 
jelentést. 

M. hotel (meghajol) : Fenség ! 
Maharadzsa (kegyesen int) : Kegyünkről biz-

tosítjuk önt. (Balra el.) 
Philip (bal lépcsőről le. Szájában hatalmas 

szivar. Vidám és jókedvű. Mintha kicserélték 
volna) : Halló, direktor úr 1 

M. hotel : Parancsoljon, Monsieur ! 
Philip : Nekem ezentúl ne küldjenek diétás 

kosztot. Mától kezdve rostélyost akarok enni, 
sertéskarajjal körítve. 

M. hotel (jegyez): Igenis. De bocsánat, 
nem fog ez megártani az ön gyomrának! 

Philip : Micsoda kérdés ! Képzelje, ma éj-
szaka kiderült, hogy nem is a gyomrommal volt 
a baj. Apropo 9 órakor küldjenek 10 óraira 
4 darab tükörtojást és valami szendvicset. 
Tegyenek két bécsi szelet közé egy kis fasï-
rozottat és hintsenek rá kaviárt. 

M. hotel (jegyez) : Csodálatos 1 Monsieur meg-
enged egy kérdést? 

Philip : Tessék csak egész bátran. 
M. hotel : Nem ajánlhatná nekem is azt az 

orvost, aki önt ilyen radikálisan rendbehozta? 
Tudniillik nekem is kicsit gyenge a gyomrom. 

Philip s Sajnálom, nem tehetem. Engem 
ugyanis a menyasszonyom gyógyított meg. 

M. hotel: Oh, bocsánat! 
Philip (lelkesen) : Uram, a nő a legjobb házi-

orvos. És az én menyasszonyom, direkt spe-
cialista ebben. A receptje ugyan a régi, de a 
kezelési módjai egészen új. Rengeteget fejlődött 
az utóbbi két évben. 

M. hotel (tágrameresztett szemekkel) : Lady 
Hemmingway? ! 

Philip : Ja, persze maga még nem tudja. Az 
éjszaka eljegyeztem a volt barátnőmet. 

M. hotel: On revient toujours !... Gratulálok 
Monsieur ! És ez alkalommal szabadna felhív-
nom figyelmét egy nagyon előnyös vételre. 
Nászajándéknak igen alkalmas volna. 

Philip : A nászajándék egyelőre még nem 
aktuális, de ha olcsón vehetnek valami szépet, 
nem mondom, megnézném. 

M. hotel : Parancsoljon, Monsieur 1 (Átadja 
a követ.) Különleges smaragd. 

Philip (nézegeti) : Impozáns ! Levélnyomó-
nak is sok. 

M< hotel : őfensége, a darzsilingi maharadzsa 
turbánjáról való, 

4 » ! 



P h i l i p : (iyönyörű î De mit kezdjek ezzel 
a rnánkü nagy kővel? A menyasszonyom nem-
igen hord turbánt. 

M. hotel : Méltóztassék talán brosstűt csi-
náltatni belőle. Ennek a kőnek csodálatos a 
varázsereje : aki viseli sohasem csalhatja meg 
a szerelmesét. 

Pliilip (felfigyel) : Nem csalhatja meg a sze-
relmesét? 1 Biztos ez? 

M. hotel : A hindu hagyományok szerint 
biztos. 

Philip : Mondja ,nincs belőle még egy? Félek, 
hogy egy darab az én kis menyasszonyomnak 
kevés lesz. 

M. hotel : Ne féljen, Monsieur. Amíg az ön 
kedves menyasszonya ezt a követ viseli, a va-
rázs alól nem szabadulhat. 

Philip : Amíg viseli. Na és ha leveti? 
M* hotel : Ez ellen Indiában sincs orvosság. 
Philip: Hát akkor le fogom vele nyöletni. 

Ami biztos, az biztos. Mibe kerül ez a csuda 
kavics î 

M. hotel : Azt hiszem nem volna sok érte 
ötvenezer frank. 

Philip : Huszonötezer. 
M.' hotel : Lehetetlenség. 
Philip : Hát adok harmincat, de kérek ga-

rancialevelet a varázserőről. (Pénzt ad át.) 
M. hotel : Csak feltételesen fogadhatom el. 

Nem tudom mit fog szólni ehhez őfensége. 
(Elveszi a pénzt és átadja a követ.) 

Philip : Mondja meg neki, ha a varázserő be-
válik, megtoldom még tízezerrel. A viszont-
látásra. (Középen el.) 

Lilian (jobbról be) : Direktor úr 1 
M. hotel : Parancsoljon, Lady 1 
Lilian : Visszajött már az apám? 
M. hotel t Még nem, Lady. De a poggyászai 

már útrakészen állnak. 
Lilian : Az én poggyászaimhoz ne nyúljanak, 

amíg én nem intézkedem. 
M. hotel : Parancsára, Lady. (El.) 
Hemminflway (középről be). 
Lilian : No, papa, mi van? 
Hemminflway ï Elintéztem. Megmondtam az 

igazat és kiengedték. 
Lilian (megcsókolja Hemmingwayt) : Mégis 

csak rendes ember vagy, pápa. És hol van most? 
Hemminflway : A szobájában. Csomagol. 
Lilian : Csomagol? Miért? 
Hemminflway : Szavát adta nekem, hogy 

azonnal elhagyja Montecarlót. 
Lilian : Papa kérlek, azonnal hivasd le azt 

az embert. Nekem még van vele egy kis el-
számolni valóm. 

Hemminflway : Ne törődj most az eltűnt 
ékszereiddel. Majd veszek neked újakat, csak 
hagyd már elutaznil 

Lilian : Nem papa, én azzal az emberrel be-
szélni akarok. Most. > 

Hemminflway: De miért? 
Lilian : Mégis csak felháborító, hogy így akar 

elutazni 1 Ilyen egyszerűen 1 Szó nélkül. Szem-
telenség ! No majd megkapja tőlem a magáét ! 

Hemminflway : Megőrültél? 
Lilian : Mit tagadjam — egy kicsit. 
Hemminflway : Lilian, csak nem akarsz 

valami bolondságot elkövetni? 
Lilian : Attól függ, hogy mire gondolsz? 
Hemminflway : Amilyen meggondolatlan 

és szeszélyes vagy» tőled még az is kitelik, hogy 
feleségül mégy hozzá. 

Lilian: Egy kalandorhoz?! (Felkacag.) Nem 
papa ! Ilyen aggályaid ne legyenek ! Csak nem 
Képzeled, hogy hozzá kötöm az életemet. 

Hemminflway: Hát akkor mi ez az egész? 
î Lilian : Egy kis hangulat. Egy pohár kokl ail, 
ami pillanatnyi mámort ad. 
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Ilciiimiiifivvay : Non több? 
Lilian : Hát mondjuk, egy kis játék. Egy 

izgalmas kaland, amire minden asszony vágyik 
egyszer az életben. 

Hemmingway : Én még mindig félek,Lilian. 
Lilian: Ne félj, papa. különben is a kalan-

dorok nem szoktak nősülni. Ezek ki tudják 
fosztani a nőt — házasság nélkül is. 

Philip (középről be) : Szervusz, Lilian ! Jó-
reggelt öregem! No mi újság, mi újság? 

Hemmingway: Mi az Philip? Mi bajod, liogy 
olyan jókedvű vagy? 

Philip : Tegnap óta egészen úi ember vagyok. 
Mintha kicseréltek volna ! 

Lilian : Ez a csere már nagyon rád fért. 
Philip : üldöz a szerencse. A gyomrom feno-

menális, a közérzetem piramidális és az esküvőm 
aktuális. 

Hemmingway: Ej ha ! És ki a menyasszony? 
Lilian : A kis Zozo. 
Ilcmminjjway : Bravó. És mikor volt az el-

jegyzés? 
, Philip : Az éjszaka. Igen szűk családi körben. 
Éppen csak az érdekeltek voltak jelen : én és 
Zozo.* 

Lillán: Hallom, hogy nagyon jól sikerült az 
eljegyzés ! 

Pliilip : Kitűnően. Többször meg is fogjuk 
ismételni. Már meg is vettem a nászajándékot. 
Ide nézz öregem és csodálkozz ! (Előveszi a 
smaragdot.) 

Hemmingway : Gyönyörű ! Mennyiért vetted? 
Philip : Potom áron. Harmincezer frankért . 
Hemmingway (szakértelemmel nézegetb a követ): 

Megéri. A dupláját is megéri. 
Philip : A szent krokodílus-smaragd. A dar-

zsilingi maharadzsáé volt. 
Zozo (be, Philip nyakába ugrik) : Szervusz 

Kutyukám ! Hát te már fent vagy? Kialud-
tad már magad? 

Phil ip: Sőt: már ajándékot is vettem 
neked. 

Zozo: Ja j , mutasd gyorsan, olyan kíváncsi 
vagyok ! 

Philip : Majd négyszemközt. írásban adom, 
hogy el fogsz ájulni a meglepetéstől. Gyere! 
(El balra.) 

Maharadzsa (balról be. Meglátja az ugyan-
akkor belépő Grayt. Egy pillanatra meghökken, 
át akar sietni a színen). 

Gray : Bocsánat fenség, szabad egy pillanatra. 
Mahuradzsa (idegcsen): Mit kíván tőlem? 
Gray : Egy alázatos kérésem volna fenség I 
Maharadzsa : Gyorsan kérem, gyorsan ! 
Gray : Fenség, legyen kegyes átfáradni velem 

a prefekturára. Az ön személyes kihallgatása 
nagyban elősegítene a nyomozást. 

Maharadzsa : Kérem, ne vonják bele az én 
magas személyemet ilyen alacsony dolgokba. 

Gray : Sajnos fenség, ez törvény. 
Maharadzsa : Én törvényen felül állok. En-

gem nem lehet ilyesmire kényszeíteni. 
Zozo és Philip (egyik kezében kis kanál, rajta 

a smaragd, másik kezében egy pohár víz, jönnek 
balról) : Vedd be drága angyalom ! Vedd be ! 

Zozo : Philip, meg vagy őrülve? (összeszorítja 
a száját.) 

Gray (Maharadzsához) : Ne okoskodjunk, 
öregem. (Lehúzza a maharadzsa álszakállát.) 

Zozo : Szent Isten, Flórián, te vagy az? 1 

A r a i u j s z ö k e l e s z • Eau Radieuset használja 
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Maharadzsa : Sajnos én vagyok. 
Zozo : Rögtön elájulok ! Az én Schöberl 

grófom ! 
Gray : Jelen pillanatban Maharadzsa. Az a 

trükkje, hogy felforgatja Jakosztályát, mintha 
kirabolták volna és utána kártérítést követel 
a hoteldirekciótól. Fenség! Szabad a kezét? 
(Megbilincseli.) 

Philip : Szent Isten, ha ez a kő tőle származik, 
akkor megette a fene a varázserejét. Köpd ki ! 
Vagy be. se vetted? Hé, fenség, adja vissza 
a pénzemet ! 

Maharadzsa (visszaszól) : Nem tehetem, uram> 
ebben az ügyben sajnos meg van kötve a kezem. 

Gray : Fenség — mars előre ! 
Maharadzsa : Siva veletek ! 

(Gray Maharadzsával középen el.) 
Zozo: Micsoda hotel! Philip azonnal végy 

feleségül még mielőtt engem is ellopnak. 
Philip: Tudtam, hogy ez lesz a vége. Bár 

maradtam volna benne végig I 
Zozo : Hol? 
Philip : A kanálisban. (Elmennek.) 
John (be. IJliruhában van) : Lady, Sir, en-

gedjék meg, hogy búcsúzzam. 
Hemmingway: Maga utazik? 
John : Szavamat adtam önnek, Sir 1 
Lilian: Ugy ! És számomra nincs semmi 

mandanivalója. 
John : Nincs, Lady. De a kedves papájához 

lenne. (Hemmingway felé.) Ha megengedi, Sir. 
Hemmingway : Tessék. 
John : Van szerencsém tisztelettel megkérni 

a leánya kezét. 
Lilian (a meglepetéstől halkan felsikolt). 
Hemmingway: Puff neki! (Lilianhoz.) Na, 

tessék ! 
Lilian (Johnhoz) : Megőrült maga? ! 
John : Miért? Mert nősülni akarok? 
Lillán : Hát hogy képzeli maga ezt? Felesége 

legyek egy... egy... Hiszen azt sem tudom, 
hogy kicsoda ! 

Hemmingway (Johnhoz) : Tökéletesen igaza 
van a lányomnak. (Lilianhoz.) Engedd meg, 
hogy bemutassam neked : Mister John Smith. 
(Kis szünet.) A transvaáli bányáim főmérnöke, 

Lilian (dermedten áll a csodálkozástól). 
Hemmingway : Igen. Akiről te hallani sem 

akartál. 
Lilian (felkacag) : A, ez nem igaz ! 
Hemmingway : De igen. Itt vannak az ék-

szereid, amiket tc az este kidobáltál egy abla-
kon (Előadja.) 

Jolin (elneveti magát) : És amiket a kedves 
papa volt 8'/.íves összeszedni az ablak alatt . 

Lilian (dühösen) : Ilyen komédiát játszottatok 
velem? 

Hemmingway : Hátlia neked romantika kell, 
hát tessék. (Rámutal Johnra.) Itt a romantika. 

Lilian : Abszurdum ! Hát már a kalandorok-
ban sem lehet megbízni? (Johnhoz simul.) 

Hemmingway : Fiam, Monte Carlóban va-
gyunk ! 

Jon : Itt még a kalandorok sem valódiak ! 
Lilian : Hát persze. 

Ez Monte Carlo — 
Ugy csillog a tenger ! 
Itt boldog az ember ! 
Itt érzi, hogy él ! Ó, Monte Carlo I 
Az élet itt játszma ! 
IIa vesztesz is, játsz ma, egy szebb 

holnapért! 
Mind a pálma, álma a szíveden átég ! 
S a szív romantikája, amitől a szád égi 
Csak játék ! Monte Carlo ! Én köszönöm 

(néked, 
Hogy van ilven élet, s hogy játszani szép. 

FÜGGÖNY. 



IRTA' 
(11, folytatás) 

XXV. 

KMfofadoi 

EGY PÁHOLY 
IS EGY EMBER ELETE 

REGÉNY 

öreg Otthon-tagok manapság is emlegetik» hogy Lehár Ferenc, a 
katonakaranester milyen kitartóan tudott üldögélni az olvasó szobában, 
várakozva Beöthy Lászlóra . . . Bizony, az igazgató úr gyakran vérig 
elkeserítette a 'becsvágyó katonakarimestert..., Szegény már kora délután 
feljött a klubba és néha éjfél felé járt az idő, amikor az igazgató felállt 
a partitól és megkérdezte Lehár Ferenctől, na, mi az újság? A Király 
Színház igazgatói irodájában gyülekeztek az urak, akik megcsinálták a 
modern operettet. Gyakori vendég voit ott HuszJka Jenő, Leháx Ferenc, 
Fali Leó és a fiatalok, Jacobi Viktor, Szirmai Albert és Kálmán Imre. 

A három fiatal együtt jár t Zeneakadémiára. Kössler, a zeneszerzés 
tanára volt a professzoruk. Amikor kérdezték tőle, melyik tanítványától 
várja a legtöbbet, rövid megfontolás után így válaszolt: 

— A legtöbbet tud Szirmai Albert; a legtöbbre viszi Kálmán Imre; a 
legzseniálisabb ; Jacobi Viktor» 

A tanár úr*' nem tévedett. Szirmai Albert közben ügyvédlbojtár 
is volt, egészen addig, míg Faludi Sándor nem szerződtette az induló 
Andrássyúti Színiházhoz. Jacobi Viktor hamar elköltözött. De azért körül-
belül minden úgy vált be, ahogy Kössler tanár előre megállapította. 

Beöthy imádta Jacobit. Ez a csodálatos muzsikus, aki melódiákiban 
gondolkozott, olyan finom volt mintha egy abbét és egy 18. századbeli 
vicomte-ot összegyúrtak volna. . . Soha senkit nem bántott, őszintén szelíd 
és tisztalelkű volt. A pálffytéri ház ötödik emeleti lakásában zongorázta 
el először Jacobi Viktor a Szibillt. A vendégek konyakot és pezsgőt kap-
tak. Hajnal felé Molnár Ferenc, akit Jacobi Vici imádott, kezdte dirigálni 
a Szibillt. Aztán ugyancsak Molnár eljátszotta, elénekelte és eltáncolta az 
egész operettet. . . Az »Illúzió a szerelem« valcert Paulay Erzsivel járta 
el és tulajdonképpen az operett valamennyi táncát Molnár Ferenc kreálta... 
Szép éjszaka volt . . . , Beöthy egyetlen próbára sem ment el, a színészek 
először a házi főpróbán láttak igazgatójukat. 

Beöthy a nézőtér utolsó socrában ült, Molnár Ferenc és Jacobi Viktor 
társaságában. Amikor az első felvonás véget ért, Beöthy stentori hangon 
felkiáltott a színpadra: 

— Vissza a függönyt! 
Beöthy előre rohant a színpadig. Arca elkékült. 
— Micsoda szamárság ez . . . — csapkodott — nem jön be az első felvo-

násban Király Ernő? Hol van Martos? 
Keresték Martost, a libretti stát, de az akkor már nem volt található. 
— Micsoda halvaszületett idea ez, — dohogott Beöthy — az első felvo-

násiban be kell jönni ;a nagyhercegnek ! Ezt nem vették észre? Ha nem jön 
be a nagyherceg az első felvonásban, akkor az egész darab zagyva és 
értelmetlen. Tehát bejön a nagyherceg, megszagolja a zsebkendőt, persze 
kifejező arcjátékkal és azat mondja: ez nem a feleségem zsebkendője. 
Ekkor ébred fel benne a g y a n ú . . . Ugyanide szánkócsilingelést kérek. 
Vieil Hod van Vici? 

Jacobi a nézőtér utolsó sorában jelentkezett. 
— I t t vagyok., 
— Ideírsz azonnal egy szánkóosilingelést. 
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— Muai nem tudóit, — szabadkozott a zeneszerző — de holnapra meg-
lesz. 

— Semmi holnapra. . . A s zánk óc s i 1 i n gelé s t azonnal kérem. Ne főzzük 
egymást: ehhez nem kell ihlet, ehhez csak le kell ülni. Kérem a saánkó-
csüingelést! 

Dermedt csend következett. Aztán. . . Jacobi felszaladt a zenekari 
szobába és a zongora mellett Öt perc alatt megkomponálta a szánk ócsilin-
gelést. Lehozta, átadta a zeneikarnak, eljátszottak, tetszett. 

Következ'hetik a második felvonás . . » 
Beöthy átgyúrta, kijavította, megfoltozta a darabot, vicceket írt bele, 

jeleneteket cserélt fel és amikor végetért a házi főpróba, a színészek meg-
állapították, hogy egészen más darabot próbáltak, mint tegnap. . . 

* 
Színésze, Sebestyén Géza, sárga arccal járt, minden éjjel ivott, mélye-

keit sóhajtozott, jövőjéről elkeseredetten nyilatkozott és negyedóránként 
előleget kért-. 

Egyszer, amikor kiment az igazgató szolbájából, Beöthy utána nézett 
és így szólt Lázár Ödönhöz: 

— Lázó.. . , Ezzel a fiúval ba j van. Azt hiszem szerelmes. 
— Igazgató úr csak hiszi. Mi tudjuk is. 
— Azt is, hogy kibe szerelmes? 
— Azt i s . . , 
Lázár megmondta. A Magyar Színház egyiik művésznőjébe volt sze-

relmes Sebestyén Géza, halálosan és reménytelenül. A színész némán, 
hangtalanul szenvedett. A kollegáik csak jelekből sejtették azt a dúló 
vihart, ami Gézában pusztított. 

Másnap délután Beöthy a Fészekben kártyázott, amikor együk színésze 
hozzáhajolt és félrehívta. Beöthy tudta, hogy nincs az a színész, aki őt 
kártyapartitól elhívni merészelje. Bizonyára nagy oka vau, ha erre vete-
medik. 

Felállt és az egyik sarok felé ment a színészével. Ott az így szólt: 
— Sebestyén Géza most ment ki a toalettre. Pisztoly van. nála. Attól 

féléik, h o g y . . . 
Beöthy az utolsó szavakat már nem is hallotta, hanem rohant Sebes-

tyén Géza után. 
Bekopogott hozzá. 
— Géza, maga az? • 
— En vagyok, igazgató úr . 
— Azonnal jöjjön ki! , 
— Nem megyeik. • 1 

— Azonnal jöjjön ki! 
Géza hangja erélyesen csengett: 
— Nemi Főbe lötvöm magam. 
— Nézze Géza, nem törődöm azzal, mit fog esinálmi. Magánügyekbe 

nem ártom bele magamat. De fontos dolgot akarok lüizölni.,.. Jöjjön ki, 
beszélgetőink, azután tegyen, amit akar. 

Erre a felszólításra belülről nem hangzott el válasz. TTgylátszik Sebes-
tyén Géza gondolkozott. Talán három perc, három dermedt, izgalmas perc 
következett ezután. Akkor hallatszott a kulcs csikorgása. Végre kinyi-
totta az a j t ó t . . 

A nagyerejű Beöthy László rátámadt Sebestyén Gézára és egyetlen 
mozdulattal kicsavarta a kezéből és zsebre dugta a pisztolyt. 

— Most pedig jöjjön vielem. 
Levitte az utcára, nem szólt hozzá egy szót sem. Bementek egy divat-

áruüzletbe és kiválasztott Sebestyén Gézának tizenkét komplett selyem 
fehérneműt. Egy tucat harisnyát. Kalapot., Fehér nyári ruhát. Aztán 
elvitte a suszterhez, vett Gézának két pár cipőt. Az utolsó út a drogé-
riába vezetett, ahol kölnivizet, szappant, fogkrémet és két darab fogkefét 
vásárolt. 

— Fogkefét magamnak is veszek — mosolygott Selbestyén Gézára. 
Ez volt az első szava hozzá azóta, hogy a revolvert kicsavarta a kezé-

ből. Hazavitte Sebestyén Gézát a lakására, ott becsomagolt és egy másik 
bőröndbe berakta azokat a friss holmikat, amiket Sebestyén Géza számára 
vásárolt 

Azután elutaztak Abbáziába autón. 
Amikor megérkeztek, azt kérdezte Sebestyén Gézától. 



— Ügy-e, maga még nein járt az ország határán kívüli 
— Nem. 
Be vonultaik a szállodába, átöltöztek. Elegánsan, fehér ruhában sétál-

tak, aztán Beöthy kivitte a tengerpartra Sebestyén Gézát, egyszerű, kéz-
mozdulattal a nagy víz felé mutatott és csak ennyit mondott: 

— Látja, Géza, ez a t e n g e r . . . 
Élvezte a színész izgalmát, meglepetését és örömét. Aztán hurcolta 

tovább. Bemutatta elegáns fiatalasszonyoknak, elvitte kártyázni a kaszi-
nóba, együtt volt vele ébredéstől elalvásig. Nem pergett le egy perc sem 
az Idő orsóján, aminek ne lett volna valami íze vagy illata. Átmentek 
Velencébe és régi íbolthajtásos kocsmában, 0reg olasz borokat ittak. Meg-
mutatta neki az Excelsior-szállót, a Lidót, az unatkozó milliomosokat és 
a résen levő kalandorokat. Sebestyén Géz& ámuldozott, izgult, élvezte az 
úgynevezett nagy életet egész pompájában. Kinyitotta a színész szemét, 
megmutatta neki, hogy mennyi minden gyönyörűség van még az életben 
azon az egy nőn kívül, aki nem szereti az embert., 

Két hétig élt együtt a színészével. Akkor megkérdezte tőle: 
— Mondja Géza, szereti még azt a nőt! 
Géza legyintett: 
— Ugyan, igazgató ú r . . . , Hol van az márJ 
Beöthy hangja, amely két hétig lágyan és behízelgően csengett, hir-

telen szárazra keményedett.«. 
— Hát akkor pakolunk és megyünk. A kúra véget ért! 

* 
Az Est ebben az időben röppent fel, mint szikrázó rakéta. Remek fia-

tal .hírlapírók ültek a szerkesztőségiben : Kemény Simon, Adorján Andor, 
Kéri Pál, Fényes László, Pásztor Árpád, Pesta Frigyes, Tar ján Vilmos... 
Valamennyi versenytársát legyűrte az ú j déliutáni újság, amelynek pontos 
volt a hírszolgálata, friss a hangja, újszerű a beosztása. 

Beöthy egy délután így szólt Rákosi Jenőihöz: 
— Jenő bácsi. . . Én a maga Esti Újságjából megteremteném az Est 

méltó versenytársát. Adjon egy íróasztalt a szerkesztőségben, ahonnan 
dirigálhatok. Meglátja, leverjük Az Est-et. 

Jenő 'bácsi szelíden mosolygott. 
— Lehetetlen feladatra vállalkozol fiacskám. Az Estnek pénze van . . . 
— Maguknak is van pénzük. 
— Van . . . De Zilahy Siimon kétszer is megnézi a fillért, mielőtt 

k iad ja . . . Aztán két színházad van. Mit csinálsz a Király Színházzal és a 
Magyar Színházzal! 

— Nem nagy munka a színházvezetes. A Király is, a Magyar is sínen 
van. Azok mennek már mozdonyvezető nélkül is. 

Addig gyúrta Jenő bácsit, amíg az beszélt Sajó Aladárral, a felelős 
szerkesztővel. Elhatározták, hogy Beöthy László minden délelőtt féltizen-
egy és tizenkettő között bejön a szerkesztőségibe, ötleteket ad, megváltoz-
tatja a lap beosztását, szóval résztvesz a szerkesztőség munkájában. 

így is történt. Beöthy megjelent a szerkesztőségben, kar ján Erényi 
Nándorral. 

— Elhoztam Az Est színházi rovatvezetőijét. Bizonyára nektek is fel-
tűnt, milyen friss és érdekes Az Est színházi rovata. Erényi úr csinálja. 
Nos, Erényi úr mától kezdve az Esti Újság munkatársa. A kedvemért. 

Beöthy nagy fába vágta a fejszéjét, ezt már az első héten látta. 
Az Estnél nem volt probléma kiküldeni a munkatársat Tokióba. Az 

Esti Újságnál azért is harcolni kellett, hogy valamely nagyobb esemény-
hez Szegedre küldjenek tudósítót. 

De Beöthy becsvágyát nem lankasztották ezek a kiesinyességek. Har-
colt a kiadóval, tüzelte a riportereket, magyarázott a nyomdának. Ismét 
olló volt a kezében,, csirizestál az íróasztalán, kefelevonat nedvesedett 
előtte, ú j ra írhatott újságot, szerkeszthetett, korrigálhatott. Még azzal sem 
törődött, — holott két nagy színház tulajdonosa volt — hogy Miklós 
Andor, Az Estnek akkor már nagyhatalmú főszerkesztője, megharagu-
dott rá. ö t csak a lapcsinál ás izgalma fűtötte. . 

KÜLFÖLDI HÖLGYEK TÖKÉLETES KOZME-
TIKAI KIKÉPZÉSE 

Teréz-körút l | a . Telefon« 11-40-18. 

Rapid amerikai szőrvesztő hónapokig 
megakadályozza a szőrzet visszanövését. Készlet 
ára 20 P. Egyedüli Magyarországi képviselet 
Dr. K ö r n e r n é Teréfc-körút 1/a. 



Eélév után kedvszegetten, fáradtan hagyta abba a munkát. Csalódott. 
Azzal a kiépített rendszerrel, áldozatkészséggel és felkészültséggel, ame-
lyet már akkor Az Est jelentett, nem tudta felvenni a versenyt. Hóna-
pokig imorózus volt. A kéit színház minden este tele volt. Még ez sem 
vigasztalta. Fá j t neki az a kudarc, amelyet az Esti Újságnál szenvedett. 

* 
Barahhiány volt a Magyar Színháziban és kényszerűségből próbálni 

kezdték Schnitzler Arthurnak egyik kevéssé ismert gyenge darabját. 
Beöthyt nem érdekelte a ványadt színmű és nem ment be egyik próbára 
sem. A rendező egyik reggel telefonált, hogy ma jöjjön be, miért házi-
i'Őpróba van. 

Beöthy megjelent a házifőpróbán. Végignézte figyelmesen az első és 
a második felvonást. 

A rendező és a színészek lesték, mit fog szólnil 
O azonban egyetlen megjegyzést sem tett. 
Amikor a második felvonás végén lement a függöny, előre jött a szín-

padig és ott hangosan így szólt: 
— A harmadik felvonásra nem kell bedíszletezni. A darabot többé nem 

próbáljuk. A darab nem fog színre kerülni. 
Egy másik Sohnitzler-darabnál az Elet szavánál kalamitás történt. 

Pártos Dezsőnek revolverrel le kellett lőni Haraszti Micit a színpadon., A 
revolver csütörtököt miondott, Haraszti Mici várt, várt, de minthogy a 
lövés nem dördült el, mégis csak összerogyott. A közönség a vérfagyasztó 
drámai jelenetnél kacagott és a nevetőorkán viharosabbá vált, amikor a 
kellékes, hogy mentse, ami menthető, két perccel később, a színfalak mögül 
hatalmas lövést adott le. 

Végzetes este volt. 
Beöthy falfehéren rohant fel a színpadra és a kulisszák mögött rá-

támadt Pártos Dezsőre. 
— Tönkretett maga szerencsétlen! 
A színész hebegve védekezett. 
— De kérem, direktor úr . . . En lőni akartam . . . A pisztoly 

csütörtököt mondott. 
Beöthy kikapta kezéből a fegyvert és elsütötte. Hatalmasat dörrent, 

úgy, hogy a nézőtéren még ezt a pisztolylövést is meghallották. A publi-
kum úgy mulatott, mintha valami Bisson-bohózatot játszottak volna. 

Szörnyű este volt 
Pártos Dezsőt annyira elkeserítette a szerencsétlen revolverjelenet, 

hogy elbujdosott, harmadnap találták meg Győr mellett egy erdőben. De 
Beöthyt úgy meghatotta Pártos lelkiismeretfurdalása, hogy a színésznek 
levelet írt, amelyben kérite, ne bánkódjék a kínos dolog miatt, dolgozzék 
tovább, a Beöthy-színpadokon mindig ott lesz a helye . . . 

* 
1914 tavaszán mind a két színház rosszul imént. A színházak népszerű-

ségének és /hatásának szintén van olyan hullámelmélete, amilyent Bodnár 
tanár úr az egyetemen az irodalmi irányok változásaira törvényként fo-
gadott el. A Magyar Színház újjáépítése is rengeteg pénzbe került. Sok 
kiadás, semmi bevétel. Végveszélyben Marton szerzett Beöthynek hatvan-
ezerkoronás kölcsönt. Beöthy finomművű ezüst cigarettatárcával köszönte 
meg a segítséget. A tárcába ezt a szöveget graviroztatta: »60.000 köszönet. 
Beöthy László.« Sajnos, a kölcsönnel csak néhány lyukat tudott betömni; 
a helyzet súlyos maradt a kölcsön felvétele után is. 

Beöthy bárhogy is próbálta injekciózni a közönség érdeklődését ér-
dekes vendégjátékokkal, merész bemutatókkal, igyekezete mit sem. hasz-
nált. Akkor már a levegőben remegett az elkövetkező rettenetes évek ár-
nyéka. Az ország zsírjában fuldoklott. Bőség volt termésben, az áruhá-
zak olcsón kínálták finom portékájukat. Minden volt, csak pénz hiány-
zott. Pesten a háziúr és a lakók úgy álltak egymással szemben, mint a 
legádázabb ellenségek. Az úgynevezett »bojkottok«, amikor a lakók tün-
tettek a háziúr ellen és a háziúr jólsikerüt fotográfiáját akasztófára tűzve 
vitték végig az utcákon, ezekben az években lettek népszerűek. Egészen 
bizonyos, hogy >a kínossá vált pénzhiány is hozzájárult a színházak ked-
vezőtlen üzletmenetéhez. Beöthy néhány hónap alatt súlyos összegeket fi-
zetett rá a színházaira. Ebben az időben három ingatlanja volt. A Csen-

130 



gery-aitca 28., az IzabeLLa-tér 6., és a Király-utca 71. Ezekre a házakra 
tábláztatott be kölesönöket, hogy fizetni tudjon tagjainak. 

Olyan elkeseredett volt, hogy Lázár Ödönnek azt mondta: kár volt 
annakidején megvenni a Magyar Színházat. 

— Hiszen olyan kevésbe kerültek a részvények — védekezett Lázár. 
— Mindegy, — dühösködött az igazgató — most meglenne az a pénz. 
Lázár mélyen szemébe nézett a vezérnek és jelentős hangsúlyozással 

ezt kérdezte: 
— Meglenne! 
Beöthy hirtelen a padlót nézte. Nem is vette le szemét azokról a 

vonalakról, amelyek a padlón (végigfutottak. 
— Talán meglenne... Azt hiszem, nem lenne meg. 
Barátainak sokat panaszkodott arról a csömörről, amelyet most már 

minden izében és rostjában érzett. 
— Meguntam az egészet — magyarázta gyakran, — amiig az ember 

fiatal és kezdeményező, addig örömet találhat a küzdelemben. A kocká-
zatban. Abban, hogy egy lapra tesz fel mindent. De az én koromban már 
szereti az ember a síimább, tövistelenebb utakat. Szörnyű az, 'hogy a szín-
házban minden nap újra kell kezdeni elölről. Ha tíz évig sikeresen vezeti 
az igazgató színházait, a tizenegyedik évben három hónap alatt mindent 
rá lehet fizetni. Ügy érzem, hogy az idegeim <már nem olyan frissek és 
rugalmasak, hogy színházat vezessek. 

Gyakran volt lehangolt és kedvtelen. Még a kártyapartík. sem vonzot-
ták úgy képzeletét, mint azelőtt. Látszott raj ta , hegy a legizgalmasabb 
játékban sem tud egészen felolvadni, elbódulni, felejteni. Azt tervezte, 
hogy elutazik hosszabb időre és idegen környezetben, ismeretlen arcok 
között majd csak visszanyeri lelki békéjét, utikönyveket vásárolt, pro-
spektusokat nézegetett, nagy kedvvel és örömmel készült útjára. 

Egy délelőtt éppen indult a menetjegyirodába, hogy a vasúti jegyet 
megvásárolja. Ekkor tudta meg, hogy Ferenc Ferdinándot és feleségét 
meggyilkolták. 

Kitört a háború. 
XXVI. 

Beöthy neon készült fel a háborúra. A láz elkapta, hirtelen nem tu-
dott tájékozódni. Mi is történt? Annáik a nemzedéknek volt tagja, amely 
soha nem járt háborúban. Az ú j életet, a megváltozott világot meg kellett 
tanulni. Ebben az időben annyira undorodott a színházvezetéstől, hogy 
volt benne egy kis megkönnyebbültség is. Végre nem kellett színházat 
vezetni, színészeket igazgatni, darabokat vásárolni, szerzőkkel és ügynö-
kökíkel vitatkozni. Végre egy kicsit k i fújhat ja magát. 

Megjelent a rendelet arról, hogy a szerződések nem érvényesek és itt 
volt a moratórium. Beöthy összesen nyolc emberét tartotta ímeg. Lázárt, 
akit imár régebben igazgatónak nevezett ki, az iroda és a gazdasági hiva-
tal néhány alkalmazottját. Kijelentette, hogy színházat pedig nem fog 
játszani. 

— De miért? — kérdezte itőle valaki. 
— Csaik nem gondolják, hogy most színházat lehet játszani? Minden 

épkézláb ember kimegy a harctérre. Ez már modern háború, ahol az ag-
gastyánokra éppen úgy szükség lesz, mint a tejfelesszájú tacskókra. Ilyen-
kor nem játszanak színházat. Inter arma silent musae . . . . 

Zoli fia bevonult és huszárönkéntes lett. Finonnarcú, fess, elegáns le-
gény volt. Beöthy kedvtelve nézegette. Visszaidézte imagában .ifjúságát, 
amikor ő is huszárönkéntes volt, a régi pajtásokra gondolt, a murikra, 
a huszonegyes partikra . . . Hová tünt az a világ, milyen.(messzire, nyom-
talanul, örökre . . . 

Jelentkezett katonai szolgálatra. 1902-lben Bákosi Jenő főszerkesztői 

C I T R O M O S A R C A P O L A S 
A citrom nedve és> olaja TERMÉSZETES »0«-VITAMIN. Serkentőleg hat a vérkeringésre, etm«li a 
bőrmirigyek kiválasztását, ezáltal az öeszea börseépséghibák megjavulnak. Megóvja a* «rcbftrt 
hidegtől, naptól, érdességtől. ráneosodáftól Az arcizom rugalmas lesz. ÜDÍT FRISSÍT. Tör*, védve 
ClTROM-kenöcs, zelrog, éjjelre, nagy tubus p 3.— CITROM-olaj arctlsztitásra, nagy üveg P 2.50 

„ kenőcs, nedvdús, púder alá, nagy tub. P 2.— „ rámctalanitó olaj, nagy üveg P 2.— 
„ kenőcs szeplő ellen, nagy tégely . , P 5.— ,, szappan . . . . . . . . P l»-~ 
„ arcviz zsirosság, mitesszer ellen, n. llv. P 2.— „ púder P 3.80 

Vidéki szétküldés költségmegtakarí tásért , az összeg előzetes beküldését kérem (faláda és portó 1.80) 
SCHADEK ANTALNS kozmetikai intézetbe, IV., Váct-utoa 9. I . 3. fCorao mosthás.) 
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szobájában írott levelében lemondott tiszti rangjáról. így most huszár-
őrmesternek vonult be. Kernek mundért csináltatott és amit azelőtt soiia 
nem tett, a déli órákban fiával sétálgatott a Váci-utcai korzón. A sétálók 
megfordultak a két huszár után. Beöthy pokolian élvezte ezt a szituációt. 

Kedveltjét, Lázár Ödönt, a háború kitörése Olaszországban találta. 
Ott nyaralt feleségével, Környei Bélával és Szamos sy Elzával. Azonnal 
csomagoltak, de Trientben megrekedtek. A mozgósítás napjaiban ebben a 
városkában éltek. Négy-öt napi kényszertartózkodás után végre haza-
jöhettek. 

Lázár Ödön furcsa világot talált idehaza. Az utcán találkozott 
Csortos Gyulával, akit a leggőgösebb és legzárkózottabb színésznek is-
mert. Csortos mélyen megemelte a kalapját előtte s azután szerényen azt 
kérdezte, nem tudna-e valamifaj ta szerződést szerezni neki, akárcsak 
olyasmit is, amivel naponta öt koronát lehet keresni? 

Lázár rábámult Csortosra, kezét füléhez illesztette és így szólt: 
— Nem értelek . . . Mit mondasz? . . . 
Csortos megismételte kérését. 
— Szeretnék valami szerződést, vagy munkaalkalmat, amivel öt ko-

ronát kereshetek naponta. 
— Talán ötven koronát? 
— ö t koronát, kérlek alássan, öt koronát. 
Lázár fogta a fejét és zavarában nem is válaszolt, hanem tovább 

ment. Azt (hitte, hogy vagy Csortos kergült meg, vagy ő. Felment a Fé-
szekbe és ott érdeklődött, hol vannak a fiúk. Már egy hónapja nem 
látta Törzs Jenőt. 

Az egyik színész kis irigységgel a hangjában válaszolt, 
— A Törzs! . . . Jó dolga van! 
— Mit csinál? 
— Az a szerencséje volt a Jenőnek, —« magyarázta a színész — hogy a 

bátyja bennvolt a Phöbus Villamossági Vállalatnál. Most odavette az 
öccsét. A Törzs Jenő napidíjas ott. 

A színész hangjában elismeréssel mondta: 
— Tudja mennyit keres a Törzs Jenő? 
— Mennyit? 
— Hat koronát naponta. 
Lázár látta, hogy itt a világ valóban felfordult. Mert az semmi, hogy 

dörögnek az ágyúk. Mert az samimi, hogy anyák nitolsó csókot váltanak 
fiukkal, menyasszonyok vőlegényükkel, feleségek férjükkel. De az, hogy 
a Csortos Gyula ötkoronás állásért könyörög és a Törzs Jenő egy boldog 
ember, mert a Phöbusnál elhelyezkedett hat korona nap id í j j a l . . . Hát ez 
a világ tényleg felfordult. 

Lázár gyorsan megtudta, ihogy Pajpp Miskára rámosolygott a sze-
rencse istenasszonya. Hűvös Iván személyi titkárának szerződtette. 0 
jelenti be a vendégeket . . . 

— Na és Stoll Károly mit csinál? 
— Cccc . . . Bekerült a népkonyhára és ott felíró lett. Boldog ember. 
Soha színészek annyi küzdelmen nem mentek keresztül, annyit nem 

viaskodtak a napi gondokkal, mint ezekben a napokban. A színházak 3nem 
tartottak előadást. Kölcsönt nem lehetett szerezni, mert moratórium volt 
és ezért a legelszántabb uzsoraszövetkezetek is megtagadták a néhány ko-
ronás kiutalásokat. Amellett olyan vészes idők voltak, hogy nem illett 
panaszkodni anyagi bajokról. Ha valaki előhozakodott azzal, hogy nem 
evett két napja, rárivalltak. 

— Az én testvérem kinn fekszik a lövészárokban, — cserélne magával! 
Lázár próbált Beöthyvel beszélni. Nyissa meg a színházakat. Beöthy 

különböző okokra való hivatkozással kereken megtagadta ezt a kérést. El-
sősorban úgy vélte, hogy hazafias kötelesség ilyenkor nem játszani szín-
házat. Aztán úgy gondolta, 'hogy nem is menne be senki a nézőtérre. Köz-
ben a színészek rágták Lázárt, akiről tudták, hogy befolyásolni tudja a 
gazdát. A vége az lett, hogy Lázár kijelentette, konzorciumos előadásokat 
fog rendezni a Király Színházban. Amikor ez a terv megvillant benne, 
feliment Beöthyhez és csak azt kérte tőle, engedje át a Király Színház 
épületét. 

H E L Y I F O G Y A S Z T Á S 
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— Nehogy ilyen marhaságba belekezdjen — dühöngött Beöthy —, óva 
intem ettől az ostobaságtól. • • 

— Már pedig én megcsinálom a konzorciumot. Fizetünk az igazgató úr-
nak tíz százalékot a napi bevételből. 

— Hát én nem bánom.. . — merengett Beöthy. — Bár nem jósolok 
semmi jövőt a vállalkozásnak. 

— Igazgató úr, tartson velünk — kérlelte Lázár. — A házakra most 
nem tud kölcsönt kapni. Tudom, hogy a mult héten az ékszereit, e héten 
pedig az ezüstjeit küldte zálogházba. Mi lesz, ha megeszi azt a pénzt, amit 
tegnap kapott a zaciból? El kell kezdeni dolgozni. Nem lehet tétovázni. 

Beöthy gondolkozott. Aztán csendesen, megfontoltan így válaszolt. 
— Nézze Lázár, én nem ellenzem, 'hogy imaga konzorciumot csináljon, 

mert ha csak a legszerényebb bevételei lesznek, akikor is tud enni adni az 
éhező színészeknek. De én nem tartok magukkal. Elfogadom a tíz száza-
lékot, mert átadom a színház épületét. Egyéb közösséget a színházzal nem 
vállalok. De figyelmeztetem arra, hogy vannak itt alapköltségek is: 
rendőrség, tűzoltóság, vi l lany. . . Ki vállalja ezt a költségeti 

— Én! Korábban kellett hazajönnöm a nyaralásból, és maradt négy-
száz koronám^ Az első három nap költségeit fedezni tudom belőle. Ha 
megy a színház jó, ha nem megy a színház, úgy is jó. Három nap alatt 
minden eldől. 

Beöthy bólogatott. Aztán így szólt. 
— Érdekes . . . Maga még mindig ilyen tüzes . . . En már elfárad-

tam. A legszívesebben eladnám a színiházakat, az ingatlanokkal együtt. 
Próbáljon vevőt találni. Ezennel megbízom színházaim és ingatlanaim 
eladásával. 

Amikor Lázár távozott Beöthytől és már becsukta maga mögött az 
ajtót, Beöthy még utána kiáltott. 

— Még egyszer óva intem attól a marhaságtól, hogy konzorciumos 
alapon megnyissa a színházat. 

Lázár egy percig sem Ibabozott. Volt egy ötlete. Háborús darabot kell 
íratni. Címe is volt hozzá: »Ferenc József azt izente . . .« Elhatározta, 
houy mozibelyárakkal, mozirendszer szerint rendez előadásokat. A leg-
drágább hely, zenekari ülés, első sor, három korona lesz. Naponta két 
előadás. 

Azt tervezte, íhogy Molnár Ferenccel í rat ja meg a hazafias darabot. 
Molnár szívélyesen fogadta Lázárt. 

— Van egy cíimem: »Ferenc József azt izente . . .« Ehhez a címhez í r j 
nekünk egy darabot. Megmented a társulatot, megmented a színházat. 

Molnár mélyet szívott a cigarettájából és elgondolkozva válaszolt 
— Mindenben szolgálatodra állok. Neked is, színészeidnek is. De a da-

rabot miem írom meg. Miért? Mert én nem tudok ilyesmit írni. Szaladj el 
Pásztor Árpádhoz, ő három nap alatt megcsinálja. Én azonban támo-
gatni foglak. 

Pásztor megírta a darabot és Molnár Ferenc is beváltotta ígéretét 
Molnár Ferenc tervei szerint 'lobogózták fel a színházat és a nézőteret 
teleaggatták a vármegyék címerével. Ez is Molnár ötlete volt. Az 
író egész nap benn ivolt a Király Színházban és tanácsaival szolgálta a 
színház és a színészek ügyét. 

A megnyitási revü a segesvári csatatéren kezdődött A segesvári 48-as 
honvédet Törzs Jenő játszotta. A revűben résztvett a Magyar Színház és 
Király Színház valamennyi tagja. Az volt a cél, (hogy mindenki részesed-
jék a jövedelemből. Ne akadjon egy tag sem, akár a Királynak, akár a 
Magyarnak a művésze, aki éhezik. Mindenki kapjon részesedést a színház 
bevételéből. Több nevezetes színésznő és színész, így például Gombaszögi 
Frida, Aczél Ilona, Fényes Annuska és mások csak az utolsó jelenetben, az 
apotheózisban statisztáltak. 

A darab kitűnően ment. Az első napon a két előadásban mozihelyárak 
mellett háromezerhatszáz koronát vettek be. Es aztán is szép bevételek 
voltak . . . 

Beöthy nagynehezen elhitte, hogy háborúban is lehet színházat ját-
szani és visszavette a színházat. A Magyart is megnyitotta. De a kezdeti 
ä l A I € 7 A I J l I f végleges kiirtása ezidőszerint a legkomolyabb, •n M J 3 & I I IL M Irn gyors, biztos eredménnyel. Angol módsrdrrel. 
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sikereket lanyha esték váltották fel. Az igazgató ismét visszaesett abba 
az apátiába, amelyben a háború előtti hónapokban szenvedett Mérgesen 
rámordult Lázárra. 

— Megkértem, ihogy szerezzen vevőt a színházakra. Ha nem szerez, 
akkor majd én szerzek. De akkor maga kimarad az egészből. 

Beöthy annyira kedvtelen volt, hogy Lázár végre rászánta magát arra , 
hogy tárgyaljon a színházaik eladásáról. Felkereste Molnár Ferencet és 
Kálmán Imrét. Előadta tervét. Beötliiy meg akar válni a színházaktól. 
Vegyék meg ők háriman, Molnár, Kálmán és Lázár. Fedák játszana a Ki-
rályban, Molnár-darabot adnánk elő a Magyanban. A terv kivihetőnek 
és átgondoltnak látszott. 

—• Szívesen társulok — mondotta Molnár —, szólj Kálmánnak. Zsazsa 
és én »benne vagyunk«. De azt előre megjósolom, hogy az utolsó percben 
Beöthy nem fog megválni sem a Királytól, sem a Magyartól. 

Kálmán Imre azonnal ráállt az a l k u r a 
— Molnárral együtt szívesen beltársulok a színházaikba — jelentette 

ki határozottan. — De azt megjövendölöm, hogy Beöthy az utolsó percben 
vissza fog táncolni. Nem í r j a alá a szerződést. 

A tervezet értelmében Molnár Ferenc, Kálmán Imre és Lázár Ödön 
megvásárolják a színházakat a hozzájuk tartozó ingatlanokkal hatszáz-
ezer koronáért. 

Amikor Lázár Ödön hozta Molnár és Kálmán hozzájárulását, a Király 
Színházban a Lengyelvért próbálták Petráss Sárival, a Magyar Színház-
ban Bródy Sándor háborús hátterű színművébe, a Lyon Leára készülődtek. 
Bródy Sándor és Beöthy László ebben az időben haragban ivolták. Valami 
fontos kérdésen vesztek ölssze. Olyasmin, hogy rezón-e rögtön ütni a nagy 
kaszinót, ha az embernek olyan lapjai vannak, amivel hat lapot, köztük 
két ászt is lelhet ütni? Ezen olyan mérgesen összekaptak, hogy a 'kibékülés 
reménytelennek látszott. Bródy Sándor Lázárnak és a színészeknek ígérte 
meg, hogy megí r ja . a Lyon Leát. 

Szó szerint ezt mondta: 
— Fiúkák, háborús hátterű darabot írok. A oseletaiény Lengyelország-

ban játszódik. Zsidókák játszanak 'benne. 
Színrekerült a Lengyelvér is, a Lyon Lea is. Lyon Leát Gombaszôçi 

Fr ida játszotta. Partnerei Odry Árpad, Törzs Jenő, Virányi Sándor es 
Tarnay Ernő voltak. Gombaszögi Fr ida ebben a szerepében jutott a kivé-
teles színészepyéniségek első arcvonalába. Szerepének minden árnyalatát 
finoman dolgozta ki. A kritikusok ódákat zengtek ró la Lénye megneme-
sedett; alakítását tökéletesnek találták. A darab ©satát nyert. Hatvan-
három táblás házat csinált. Ugyanekkor a Király Színházban sem lehetett 
jegyet kapni, a Lengyelvér jegyeit elővételiben kapikodták el. 

Lázár a torkát reszelte és így szólt Beöthyhez: 
— Hát kérem igazgató úr, találtam vevőket. 
— Kik azok! 
— Molnár Ferenc, Kálmán Imre és én . . . Ha tetsziik, akár holnap 

délelőtt i«s összeülhetünk tá rgyalásra 
Beöthy felállt az íróasztalától és azzal a jellegzetes mozdulatával, 

ahogyan nagy tenyerét r á szokta tenni a Lázár Ödön vállára, így szólt: 
— Hát Lázó . . . Most adjam el a színházakat, amikor így mennek? 

Amikor ilyen remekül jövedelmeznek? Amikor a Magyar Színházban a 
Lyon Leát játsszuk, a Király Színházban pedi® a Lengyelvórt? Mondja 
meg az uraknak, hogy a színJházak nem eladók. 

Lázár boldogan szorongatta gazdája kezét. 
— Higyje el igazgató úr, örülök, hogy így történt. 
Az igazgató mélyen belenézett Lázója szemébe és megfontoltan, hang-

súlyozottan csak ennyiit mondott: 
— Elhiszem, hogy örül . . . 

(Folytatjuk) 
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J"Z<L ÖUddwTZTV : 
« » i D i i m i c t f i v 

M<ÍQNÖU. 

M O N D Á S O K . 
Beküldendő vízsz. 1., 45. és függ. 1. 11. 

VÍZSZINTES: 
í . A jezsuitáik jelmondata 

majorem Del Glóriáin) 
14. Elpusztította _ latinul 
15. E g y i k kezünk 
16. Fafúvós hangszer 
20. Vörös — angolul 
21. Ipar i növény 
22. Vissza: olvashatat lan í rás 
23. Abesszin tar tomány 
24. Török bíró 
26. Betű fonet ikusan 
27. A valódi bátor fér f i 
28- Négyen (!) 
29. E . A. 
30. A telelő 
3CU A. T . 
32. Többes rag 
33. Csinos 
38. Határozó szó 
37. Cimzés rövidítve 

39. Tölteél 
(Ad 41. Fiz ikai mér tékegység 

42. A Balaton Jegén észlelhető 
néha 

43. D a c á r a — f ranc iám 
44. Gyilkolja 
45. Kert i v i rág 
46. Kát R 

FÜGGŐLEGES: 
1. Emlékmüvet ezért á l l í tanak 

(Ad perpotuam rei memoralm) 
2. Dunamellet t i nyaraló 
3. Leánynév 
4. T e n g e r — angolul 
5. T . A. 
6* Vállá« rövidítve 
7. Vissza: tiszta — németül 
8. N. T . 

10. G. J . 
11. Angol ki rá lyi ház t ag j a 

13. IKY h ív ja a német a pincért 
15. a főzőedény 
17. A, E . Z. 
18. Térd — németül 
19. Nyaraló Abbázia mellett 
20. E szerint öltözködünk (névelő-

vel) 
22. Euek — falusiasán 
24. Akadályoz 
23. Gyilkoló (ék. hiány) 
29. Kis színház-taj ta (ék. fölös-

30. Vékonyra gyártott anyagda-
rab, névelővel 

3«. Ezeken já rok 
33. T i tkon odanézek 
35. Af r ika i folyó — f ranc iásan 
36. S. N. 
38. Négy R 
40. Idegen búcsúszó 
41. Régi sú lymér ték 
43. Z. 



Utazás a föld körül (XI.) 
Ázsia 2. 

Megfejtésül a képekkel meghatározott földrajzi neveket kell beküldeni. 

i. 
VÍZSZINTES: 16. An + dem 

17. Verdi operája, melyet a Szuezi-
csatorna megnyitására irt 

18. Vissza: szibériai folyó 
19. Kocsonyában van 
20. A sisakvirágban előforduló al-

kaloida 
2L Ruhán van 
22. Mondat része 
23. Nyeles szemüveg; egy szemre 
25. Európai pénz — ék. hiány 
26. Az olasz-abesszin háború ki-

induló pontja 
27. Betegség 
29. Francia hercegség, mely 162(1 

óta Franolaországhoz tartozik 
30. Ravel világhírű müve 
31. Azonos betűk 
32. Étrend — névelővel 
34. Beszéd — Jassznyelven 
35. Ez:otlkus állat 
37. Cselekedet 
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7. Mohamed mellékneve — meg-
bízható 

8. Az Alkony köntöse Írója 
9. A Rhone mellékfolyója 

10. Atlari nád 
11. (Ionosa 
12. Passió]átékairól hires bajor falu 
13. 

39. Armee Ober-Kommando röv. 
41. Mondat része 
«2. Olasz folyó 
i3. Sziliciumdioxid 
U. Község Baranya megyében 
<5. »Oroszlánszívű* angol király 
47. Női név 
48. így is nevezik Atillát 
49. 0 . M. S. 
50. Nikkel jele 

39. Eeeee 
40. Ercpéni 
ili- Kínai tartomány 
42. Az üzleti életben általában az 

értékpapírokra adott kölcsö-
nök neve 

43. Spulni 
44. Zománc 
45. Germán Isten 
46. I. K. K, 
47. Zacskó 
49. Területmérték 
50. Hím állat 
51. 

89. Helium jele 
70. Gárdonyi népszínmüve 
71. Sereg 
72Í Erkély — névelővel 
73. Asszony 
74. A Száva mellékfolyója 

FÜGGŐLEGES: 
1. Húszoldalú poliéder 
2. A Windsor! víg nők zeneszer-

zője 
3. Menni — angolul 
4. Görög hősnő, aki kérőit ver-

senyfutásra hivta ki. amíg 
egyszer Hlppomenes le nem 
győzte 

5. Lucifer birodalma 

30. Görög szerzetes-állam 
3L A. A. M. 
33. Állóvíz 
34. Osztrelonka véres csillaga 
35. Az Operaház építésze 
36. Díszítés 
37. Arab város 

56. Rém 
57. Spanyol hős 
59. Samarium jele 
60. Ütőkártya 
61. Reggelihez tartozik 
62. Perzsia uralkodója volt 
63. E. J . O. 
64. Fűszer 
65. Csapadék 
86. Háziállat 
67. Léecr&mb 

16. Arany — franciául 
17. Spanyol város 
18. Francia folyó 
19. Hímzett köpenyféle viselet. 
81. Ellentétes kötőszó 
33. Orvosi eszköz 
24. Tönkretevée 
25. Német prepozíció 
27. Rt ndeUenség 
28. 

54. Rege 
56. Liplnakaja keresztneve 
57. Finn kikötőváros 
58. Idegen női név 
60. Egy — angolai 
64. Tegnapután 
65. Jegyez 
66. Feltétele» kötőszó 
67. Tág 

Bársony János 
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l ia a lentiek tetszenek önnek, küldjön be hasonlókat! Nevével közöljük. 

MifWihacuvg^ágjah 
í. 

Két férj túllicitálja egymást: 
— Az én feleségem olyan sovány, 

hogyha ráül egy kétpengősre, ötven 
fillér kilátszik alóla. 

— Az semmi — mondja a másik, 
— az én feleségem olyan sovány, 
hogyha a zuhany alá áll, ide-oda 
kell szaladgálnia, hogy egy vízsu-
gár ráessen! 

2. 
A rettegett tigrisvadász meséli: 
— Mikor legutóbb tigrisvadásza-

ton voltam, remek ötletem támadt. 
Éjjel megbújtam egy fa mögött s 
mikor előbukkant egy villogó szem-
pár, felkaptam a puskámat s a két 
világító szem közé lőttem. így 
ment ez egy hétig, sajnos, a nyol-
cadik napon már egy tigrist sem 
ejtettem. Ugyanis a tigrisek rájöt-
tek a trükkömre és ezentúl párosá-
val jártak egymásmelleit — a két 
szélső szemüket pedig lehunyták... 

(XttaíáímánifoA 
í. 

Folyó, melyben a víz áll s csak 
a partok folynak. 

2. 
Wekkeresendesítő. Ez egy olyan 

készülék, amelyiket közvetlenül el-
alvás előtt a m!ár felhúzott ébresztő-
órára szerelünk. A készülék reggel, 
mikor az átkozott óra csengetni 
kezd, automatikusan elfogja a han-
got, mely legszebb álmában szokta 
oly kellemetlenül zavarni az óra tu-
lajdonosát. 

3. 
Mütyúk&zemi. Epúgy fáj, mint az 

igazi. 
4. 

Gombostű, melynek mindkét vé-
gén gombja van. 

5. 
Egy automatán van egy gomb, 

melyet ha megnyomok, kijön egy 
másik ugyanolyan gomb. Ezt szin-
tén meg lehet nyomni. 

Jjíüftá 
Barna bácsihoz, a nyugdíjas csendőr 

höz egy elegáns úr állit be: 
T— Hallottam, Barna uram, hogy ház-

mesterséget keres. Hát én meg éppen 
X. őexcellenciája (ismert volt minisz-
ter) részére keresek házmestert. Már 
informálódtam is magáról, fel is veszem. 
Kauciót nem kér az excellenciás úr, 
csupán csak a költségekre kell jogtaná 
csosának, Y. úrnak (előkelő fővárosi 
ügyvéd) 50 pengőt beküldeni. 

Barna bácsi persze boldog és még há-
lásabb, mikor a finom úr levélpapírt, 
borítékot is ad és segít neki az ajánlott 
levelet, melyben a pénzt küldik, az ügy-
véd úrnak megcímezni, mert nagyon 
nehéz neve van ám az ügyvéd úrnak! 
Együtt mennek a postára, a pesti úr 
Barna bácsi szemeláttára adja fel az 
ajánlott levelet. 

Ki gondolná ilyen kedves úriemberről, 
hogy már előre lapult a zsebében egy 
másik ugyanolyan boríték is, ugyan-
annak az ügyvédnek megcímezve, üres 
lapokkal kitömve, s hogy mikor Barna 
bácsi egyszer félrenézett, a finom úr 
az 50 pengővel bélelt levelet eltüntette 
és azt az előre elkészített másikat vette 
elő helyettel 

MyjeùtyjyMxéb 
ön is tudja, hogy többféle tor van, 

például 
•Halotti tor. 
Disznótor. 
Traktor. 
Bakator. 

EZEKUTAN MICSODA MUSSO 
LINIf 

Diktátor. 
• 

ön is tudja, hogy többféle tyúk 
van, például 

Jcotlóstyúk. 
Benzintyvk. 

EZEKUTAN Ml TÖRTÉNJEN 
AZ ELROMLOTT ÉTELLELf 

Kidobhatjuk. 
És ha önök ezekhez hasonlókat 

küldenek be, 
Polytattyuk. 



M A G Y A R F E S T Ő K 
Beküldendő: Vízszintes 1., 54. és függőleges L, 12. 

VÍZSZINTES: 
Í. LEGTERMÉKENYEBB MŰ-

VÉSZEINK EGTIKE VOLT A 
LEGNAGYOBBAK KÖZÖTT, 
AKINEK EGYIK ÖNARCKÉ-
PÉT A FIRENZEI UFFIZI-
KÉPTAR ŐRZI. KIVÁLÓAK 
VÉGTELENÜL FINOM PASZ-
TELLKÉPEI, RÉZKARCAI ÉS 
ELSŐRANGÚ PORTRÉI 

13. Véd 
14. Levegő — franciául 
15. Német számnév 
16. Szorosan fölé 
17. Irányt jelez 
18. Lakaifaj ta 
19. Ab ovo — magánhangzótlanul 
21. Túlságosan bövérfi 
22. Esni — de leestek a magán-

hangzók is belőle 
24. . . . életét és meghala 
26. Vizisport igetöve 
27. Első hires némafilmje Eliza-

beth Bergner és Conrad Veidt-
nak 

28. EXPRESSIONIST A FESTŐ-
MŰVÉSZ, — KIÁLLÍTÁSAI 
EURÓPASZERTE NAGT FEL-
TŰNÉST KELTETTÉK 

29. Szelet — németül, fonetikusan 
30. Egyforma hangzású három ma-

gánhangzó 
31. Igekötö 
32. A KÉPZŐMŰVÉSZETI FŐIS-

KOLA TANARA, A PLAIN-
AIR EGYIK LEGKIVÁLÓBB 
MESTERE. ELSÖRANGUAK 
NÉPÉLETKÉPEI, BIBLIKUS 
AKTJAI, A BALATON-CIK-
LUSA STB. 

33. Isme 
34. KETTŐS NEVŰ KIVÁLÓ FES-

TŐ ÉS GRAFIKUS EGYIK 
NEVE. UJABBAN EGYHÁZ-
MŰVÉSZETI KÉPEIVEL 
ARAT IGEN NAGY SIKERE-
KET 

35. A vizsz. 16. megkettőzve 
36. KERESZTNEVE MIHÁLY, — 

A OARl UDVAR HIRES FES-
TŐJE VOLT. IGEN NEVEZE-
TESEK AKT-TANULMÁNYAI, 
MAGYAR TÖRTÉNELMI 
FESTMÉNYEI ÉS MADÁCH, 
ARANY, STB. ILLUSZTRÁ-
CIÓI. MINT RAJZOLÓ UTOL-
ÉRHETETLEN ÉS CSAK DÜ-
RERREL HASONLÍTHATÓ 
ÖSSZE 

37. Rangjelző 
41. Német helyealél 

42. P o r t - . . . egyiptomi kikötő a 
szuezi csatorna bejáratánál 

44. Valamivel többet iszik, mint 
amennyit elbir. 

45. . . . -bota 
46. Igeképző 
47. ERŐTELJES KOMPONÁLÓ 
KÉSZSÉG ÉS SAJÁTOS SZIN-

PROBLEMATIKA JELLEMZI 
MÜVEIT 

48. Magához intené 
49. Tagadás — több idegen nyel-

ven 
50. Rátestálni 
51. Gazdagság 
52. Érdemrend 
53. A MAGYAR TÁBLABIRÓKOR 

EGYIK LEGJOBB ARCKÉP. 
FESTŐJE VOLT; — A SORS 
HÁNYATTATÁSAI FOLYTAN 
MŰVÉSZETÉT ABBAHAGYTA 
ÉS ELŐBB FÉNYKÉPÉSZ, 
MAJD KOCSMÁROS LETT 

54. MUNKÁCSY MELLETT A 
LEGJELENTŐSEBB MAGTAR 
FESTŐ. A NAGYBÁNYAI IS-
KOLA ALAPÍTÓJA, HIRES 
PLEIN-AIR FESTŐ, — A M3N-
TARAJZISKOLA IGAZGATÓ-
JA. 1904-BEN KÉPVISELŐ 
IS VOLT. (Az »n« betűjét 
szándékosan duplán, tehát hi-
básan irtuk, mert sokan így 
hibázzák el.) 

FÜGGŐLEGES: 
1. A NAGYSZEBENI GOLGOTA 

FESTŐJE — ZSIGMOND KI-
RÁLY IDEJÉBEN ÉLT — AZ 
ISMERT MAGYAR FESTŐK 
KÖZÜL EGYIKE A LEGRÉ-
GEBBIEKNEK 

2. A NAGYBÁNYAI MŰVÉSZTE-
LEP EGYIK MEGALAPÍTÓJA 
KETTŐS NEVÉNEK EGYIKE. 
FRESKÓIT KORÁBBI IM-
PRESSZIONIZMUSÁT ÖSSZE-
FOGLALÓ STÍLUSBAN FESTI 

3. A MULT SZAZADBAN ÉLT 
NEVES FESTŐ, — NAGY HA-
TÁSSAL VOLT MUNKACSY-
RA. MŰVÉSZETE ERŐSEN 
ROKON A BARBIZONI IS-
KOLÁVAL 

4. Shakespeare k 'rály — foneti-
kusan 

5. Azonos mássalhangzók 
6. így kell nevezni a gyermeket 
7. Német kettős magánhangzó 
8. Német prepozíció 
9. Vissza: kegyetlen hírnévben 

álló költő rémai császár 

10. Csuk 
11. Ebesről származott — egyebet 

nem tudok róla 
12. NAGYMÉRETŰ TÖRTÉNETI 

ÉS VALLÁSOS KÉPEKET 
FESTETT. LEGISMERTEBB 
KÉPE A »MAGYAROK BEJÖ-
VETELE« C. KÖRKÉPE 

15. EXPRESSZIONISTA FESTŐ — 
A NYOLCAKKAL TŰNT FEL. 
ISMERT PLAKÁTTERVEZÖ 
(Az utolsó betű fölösleges I) 

17. FIATALKORÁBAN ASZTALOS 
VOLT, NAGYON SZERÉNY 
SORBÓL KÜZDÖTTE FEL 
MAGÁT - BÉCS, MÜNCHEN 
STÁCIÓN KERESZTÜL VI-
LÁGHÍRRE. PÁRIZSBAN TE-
LEPEDETT MEG ÉS ITT ÉLT 
1870-TÖL HALÁLÁIG. LEGHÍ-
RESEBB KÉPEI: SIRALOM-
HÁZ, MYLTON, ECCE HOMO, 
KRISZTUS PILÁTUS ELŐTT 
STB. Vezetékneve után kereszt-
nevének kezdőbetűje 

19. Talál 
20. Tekintve, nézve 
21. Vendéglői lap 
23. MOSZKVÁBAN ÉLŐ MAGYAR 

FESTŐ 
24. A LEGNAGYOBB MAGYAR 

PORTRÉTISTAK EGYIKE. PI-
LOTY - TANÍTVÁNY VOLT 
MÜNCHENBEN. PÁLYÁJA 
ELEJÉN DRÁMAI TÁRGYÚ 
TÖRTÉNETI KÉPEKET IS 
FESTETT. HIRES MUNKÁI: 
VAJK MEGKERESZTELÉSE, 
HUNYADI LÁSZLÓ STB. 

25. Híres katolikus pap és politi-
kus nevének mássalhangzói 

26. Ezek képezik egy könyvnek az 
oldalát 

31. Kereszttel smelt zenei bsng 
32. Hamis 
34. ISMERT MODERN FESTŐ 
35. Ellentétes kötőszó 
36. A formátlan, az alaktalan 
37. A lóversenyekkel kapcsolatosan 

világhírnévre tett szert angol 
lord neve 

38. Angol prepozíció 
39. Dolog — franciául 
40. Fejérmegyei község — ékezet-

fölösleggel 
42. Fiú* vagy lánynév becézése 
43. Kicsike emberkécske 
44. Nevetni — franciául 
48. Jövendőmondó 
50. Fehér fém 
51. S. R. I 
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Képtelen viccek 
Megpróbálunk egy-két jó viccet képek nélkül leadni. Tessék kitalálni a képet 

hozzá s azután jót nevetni. 

I . 3. 

Erzsi: Ah, édesem, ha látnád az Az öreg: Nem értlek téged! A te 
új kalapomat, hogy milyen bájos... korodban én faltam a klasszikusokat. 
Most is egész sereg ember áll körü-
löttem és gyönyörködik benne. 

2. 4. 

Tom: Csak azon dühöngök, hogy Sok bajom volt a hatóságokkal, 
három fonttal többet fizettem a ka- Először házadót vetettek rám, most 
jütért, hogy kilátásom legyen a ten- pedig felírtak gyorshajtásért, 
gerre. 



E G Y K I S Z E N E 
Beküldendő: vizsz. 1 , 39. és függ. 1., 15. 

TÍZSZINTES: 
1. Zeneszerző és karnagy 

13. Radirgumi márkája 
14- Német személyes névmás 
15. Gaál Franci fi lmje volt 
16. . . . a bokor, mert madárka 

szállott rá (Petőfi) 
17. Nem lát szegény . 
18. Étien Erkel 
19. Ha megnő, férjhez megy 
20. Határozószó 
22. Apácák laknak benne 
23. Neves művészettörténeti iró 
24. Kiváló magyar arcképfestő; 

Londonban él (ék. hiba) 
28. H.alott — angelul 
29. Az álarcos lovag 
30. N. F . G. 
32. Oszlp Dymov drámája, a Víg-

ben adták 
34. 16 éven jóval aluli 
35. Ő. Ó. N. 
36. Elgondolás 
38. Éghaj la t 
39. A vizsz. 1. zenekari műve, a 

Rádióban gyakran játsszák 
41. Itt — németül 

42. Koblenz része 
44. Vigyázz! Ez a kutya harap! 

(2 szó) 
45. Jut tat 
46. Ez a pásztor: magyarkártya-

figura 
52. Zenekari szerzeménye a vizsz. 

l -nek 
53. A dalbóll fecske fészkel itt 
54. Dunántúli megye 

FÜGGŐLEGES: 
1. Nem tud magyarul, a Tomika 

(Lacika, Tibike, Gyurika stb.) 
nagy bosszúságára 

2. Koszorús költőnk 
3. Lykt része 
4. Gondozott nagy kert 
5. A másik oldalra meneszt 
6. Csokonai ideálja 
7. Pályaudvari esemény 
8. Román pénz többese 
9. Híres sláger kezdete ( . . . adj 

egy kis kimenőt!) 
10. Kötőszó 
11. Menyecske felére való 
12. A Szentháromság tagja 

18. 
21. 
24. 

25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
31. 
34. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
43. 
44. 
46. 
47. 
«8. 
50. 
51. 

Izlám közepe 
Strauss János müveiből kom-
ponált zenét ehhez az operett-
hez a vizsz. 1. (Szöveg: K. Ha-
lász—Kristóf) 
B u l . . . Ima 
Ilyen kút is van 
Közlekedési eszköz; ráz ós nem 
olcsó 
Rokona a »jogosít« igének 
Északi zeneszerző CPeer Gynt) 
A Volga baloldali meliókfolyója 
Csibész 
Etlenül kerek 
Grammatica keresztneve 
Pásztordal, Vergilluséi híresek 
Kórház a fővárosban 
Német prepozíció 
Helium vegyjele 
Idegen hölgy 
Afrikai tó 
N. R. L. 
Kirakat magánhangzói 
F e . . delem 
Pánt fele 
De — latinul 
Be pár ja 
Capone keresztneve 

io 11 12 

4 8 4 9 1 5 0 5 7 

fi' 1 

142 



MEGFEJTÉSEK 
az 1937. 22. számiból: 

Kiskeresztre] tvény (134) : Kiakereszkrejtvény 
B ITKAÁMAFEHÉB MÁRMÁSV IHAROK 
Ö R E G S Z I K KOCH IROMBA TALPRA 
VAR ZORO OTTO TÍMEA K A J A AT 
I N C L U S I V E T L T S A M ILOR I I 

DY EB A l HELL AT INTA O S I R I S 
SOM LO DZ ANNO NOP I R I S KELL 
ÉZ ERK IRT A IMOGEN T N IÁ 
GAST OLLOZO F T L E F E T Y E L KT 
A S T HP 0 TBÖ VÉGRE KEKETET 
Z E AOK HATOL £ AE KOSMOS A 
HABANG NEHADD NOBNÁK EN EM 
O B I O N TABA Z ö T I DB BÁTKA i f i 
MÁLYAZ ÍRÁSBAN ASZAKALLTALAN 

Ráér pár órára?: 1. Ponty 2. Debóra. 3. Kép-
mutató. 

Ki a gyi lkos? A kertész. Tudta, bogy Komlós 
fél ötkor ment el é s rá akwrta ihAritaai, a gyanút, 
de nyilvánvalóan hazudott, mikor az,t mondta, 
hogy letörölte a párát az ablakról. Egy meleg 
szolba ablaka ugyanis nam kívül, hanem belül 
párás . 

A máltai kereszt : 

k J S H 

T 
Irodalom: Wilde. Eötvös. Lagerlöf. London. 

Szép — Wells. 
Bonyolult számtan: 

55 + S 56. 
Utazás ( I 'M: 

BÁRSONY JÁNOS 
IRKUCK BOLERO 

KU ES MATADOR 
AHO KEAN Ü S T 
VÁRNA IDOM ZO 
IZA YU E E L I Z 
A NK TORERO 
D JOE H IDALGO 
AVERSA LENAU 
L I OPTÁL O ME 

HA AY SEN S M 
FASODA R f i G I B S 
IB INA KOVÁCS 

Kettő, három, n é g y . . . (140—141): 
ADAT HOMOKI JUTA 
KÖVETEL GBÁNÁTALM 
ABALATON AZ ITAL IA 
IBBEN M ÁT ES AGH 

B E S ZOLA EB ZAJ Á 
ONOB MÁMOBOSOK BZ 

T 0 ABAK KATONA 
LE IBT OT BU T BTK 
G IOVANN IBOCCACC 10 

G IKÁJ LO AMA KB -, a o T . 
LÁTBA ÁTOK SABDOU 1 r e g é n y e 
ÉB ÁB BON MAKO LN Z' £ e J V ? g y l r á s 

LONGOBÁRDOK ELLÁK I" 89- Ossendowszki 
EBE S ZO L A K Z I S 
K ON KEN G AfiNV T 
ELNÉMULTHAR V A I N E 
Z I M IK LA S AKE L A 
A V I O N E L L E N Á L L Á S 
J I M E N N I BGD IGA L 

ÏU KA LEO Á POLO 
S SENDOw SZK I OSON 

N OHE IM LÉ DAT IM 
SHE VAAL STAB TEM 
E ME RAB ARAGO U 
BOG Z S DO MENY SZ 
E R E S Z F E J V A G Y I R Á S 
SE ZEBU KÖZÉPKOR I 
EGYÉLET OR NA M IK 
KO LEPANTO YR AKO 
INNÉK M E T S Z E T NAK 

N 
Fligg, 86. Eh 
Vizsz. 96. She 
V. 26. Zola 
V. 68. Ellák 
V. 61. Sardou 
V. 114. Egy élet 
F. 94. Muzsikok 
V. 81. Mámorosok 

V. 17. Gránátalmaház 
F. 2. Döhren tel Gábor 
F. 66. Minek nevezzetek 
V. 60. Elnémult haran-

gok 
VI 4i3. Giovanni 

caecio 
F. 10. Játszottam 

Bével 
F. 6. ólomlábon jár az 

ellen 
F. 44. Lélek ez ajtón «e 

be se ki 

Boe-

ke-

Tessók nyomozni): A betörő (fekete lábnyo-
mok) a kutya gyors megjelenésére ész nélkül el-
rohant. El sem érte a p'énzszokrény ajtaját. A 
részvényeket a fehér lálbnyomú igazgató vett» ki, 
aki a betörő ehnenek ülése után odament a safe-
it ez, kivertte a papírokat s visszament lijrn a szo-
'uájába, ahelyett, hogy a benörö után rohant volna. 

Szórészek: 1. Rembrandt. 2. Auber. 3. Chopin. 
4. Isaye. 5. Nerva. 6. Edison = Racine. 

I rodalom: Calderon. Asch. Rolland. Mann. Er-
dős, Nietzsche = Carmen. 

ALLANDÓ HETI JUTALMAK 
(Postán küldjük el) 

DREHER MAUL luxuskeverék, díszdoboz: 
8CHWARCZ ENDRÉNÉ, Jász árokszállás. 
TURNLIGHT PALABA komplett zseb-

lámpa (Pála és Isa, Váci-út 66): 
PALLAY IVÁN, Bp., Kisíaludy-köz 4. III. 1. 
1 pár GFB arany virág harisnya: 
SZIRMA Y LÁSZLÓNÉ, Bp., Szondy-u. 19. f. 6. 
Eary nagy doboz világhírű NIVEA créme: 
KLEIN SiZÍLÁRDNÉ, Jástórokszáüás. 
Egy nagy doboz VALÉRY púder: 
TAKÁCS ANNA, Bp., Kr esz G-éaa-u. 24. 
dr. Noseda OSMO púder: 
T)R. BARDÓCZ ÁRPÁDNÉ, Vác, Mária Terézia-

rakpart 4. 
GE-VI la azsúros selyemharisnya: 
ACHFALVÜ IPOLYNE, Bp., Felsőerdösor Ö. II. 21. 
10 GLADIATOR Super Fine penge: 
GESCHEIT ALADÁR, Dombóvár. 
VELLESZ Illatszertár (Vilmos császár-út 

47.) Mar vei Chlpre, Tnft-púder: 
8CHMIDEG JÓZSiEFNÉ, Bp., Paula y-Ede u. 1. 

II. 80. 
BOON'S kakaókülönlegesség, V. kg: 
NYÍR Y KORNÉLIA, Bp., Rákóozi-út 18. 
2 DIANA sósborszeszszappan és fogkrém: 
DR. BRICHT LÁSZLÓ, Pécs, Szécíbenyi-tér 1. 
2 nagy doboz SULFAMYL kénpúder: 
DR. TAUSSIGiNÉ Varsa Lili, Bp., Görgey A.-

utica 24. 
dr. Noseda COLOSSAL szappan: 
OZV. THÜR MIIHALYNÉ, Bp., Erzsébet királyné-

útja 4l/a. f- 3. 
PIATNIK: MATYÓ BRIDZSKARTYA: 
DR. PAPP SÁNDOR, Kiapes*. 
DARVAS BRIDZSKÖNYV: 
IRITZ PIRI, Jugoszlávia. 

KÖNYVEKET NYERTEK: 
GERDA ISTVÁN. Románia. 
KULKA IRÉN, Románia . 
KLA8 RUDOLF, Csehszlovákia. 
HODÁCS LALO, RomAnia. 
ENGEL ERNA. Csehszlovákia. 
FADRUkSZ IRÉN, Jugoszlávia. 

REJTVÉNYÜZENET: 
Az állandó heti j u t a lmakra pá lyázók beküldés i 

ha tár ideje a Színházi Éle tnek az illető he lyre 
érkezésétől számított 10 nap. 

A postán beküldött levelekre vagy levelezőlapokra 
ráírandó: »FEJTORNA«. — Megfejtések a Színházi 
Élőt Bolt (Erzsébet-köriit 7.) levélszekrényébe is 
bedobhatók. Már egy helyes megfejtéssel is lehet 
pályázni, de több megfejtéssel raaigyobb az esély. 

S a k k : 1. Fa4—b8. 

Iritz Piry: Ha keresztrejtvényt toHsíik bekül-
deni, kérjük azt megszokott formáink valame-
lyikébe készíteni, 13X15 kockás ábrát nem tudunk 
használni. Fekete kocka helyett vastagaJbb fekete 
vonal sem szokott a mi ábráinkban szerepelni. 
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M O N D Á S O K . 
ReQräldon.d.0 vízsz. 1., 38. ós függ. 1., 7. 

VÍZSZINTES: 
1. Angol emlékérem fel irata, mely 

a r ra vonatkozik, hogy 1588-ban 
az ellenséges gpanyol ha jóha-
dat a v ihar szétszórta. (Affla-
vit Deus et dissipât! sunt.) 

14. Téli sportot űző 
15. E g y az 52-es f rancia ká r tya -

lapból 
16. A rádiót kiegészítő és a mű-

szaki világot most nagyon fog-
lalkoztató ta lá lmány 

17. L. S. É. 
18. Régi magya r név 
20. Hires külföldi színésznő veze-

tékneve 
22 Nem 
23. Vissza: hírhedt amer ika i vá-

ros 
25. Lányicanév 
28. Üdítő ital 
27. Vissza: kár tékony pille 
28. Csúnya, a lakta lan 
29. Belefolyik 
30. Vissza: az üres gyomor teszi 
32. L . B. 
34. Igekötő 
36. Igekötő 
37. Régi m a g y a r pénznem rövidí-

tése 
38. Együttszalad 
39. Három magánhangzó 
40. A szita 
41. Az á l lamnak f izet jük 
42. Szódában van 
44. Tág; 
46. Máslkat választott 
47. Egyenlő — franciául 
49. Leánynév 

FÜGGŐLEGES : 
1. Vergi l ius Eclogáiból vett idé-

zet (Deus nobis baec otía fecit) 
— a nyugalomról mint égi 
adományról 
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± 
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W K 
3. Nem fór tőbb bele 
4. Telek közepe 
5. Ebben lehet jól tanulni a bo-

tanikát 
7. Célnélkül lődörög 
8. Uri, szabályszerű — idegen ki-

fejezés 
9. Szerb nagyfe jedelem (1130— 
1140) 

10. Nem rossz 
11. Tá lba r akok 
12. Három s 
17. Kife lé lök 
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