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SZERKESZTI : INCZE SÁNDOR 

Darvas Lili és Muráti 
Lili 

Pesti Színház : »Delila« 
(Angolo foto) 



ILONKA: Jó étvágyat! 
Sonvlay Arthur, Darvas Lili, Muráti Lili, Básthy Lajos 

Pesti Színház: Delila (Foto Angelo) 

Ügynevezett nagy est a Pesti 
Színházban: Molnár-première. Meg 
is látszott a közönségen. Akinek ke-
ze-lába van és Pesten tartózkodik, 
az ott volt. Már, aki jegyet kapott. 
Ami csak minden tizediknek sike-
rült. Olyan nyüzsgés, sürgés-forgás, 
örömteljes viszontlátás, egymást 
keresés, egymást kikerülés folyt a 
foyerben, akár valami jobban szi-
tuált és épp most felpiszkált han-
gyabolyban. A hölgyek szépen vol-
tak öltözve, a férfiak szépen voltak 
fésülve (akinek volt haja), a kriti-
kusok mosolyogtak, a versenytár-
sak, már mint az irók, ügyesen lep-
lezték! irigységüket, a nőneműek, 
vagyis a művésznők, eleve elhatá-
rozták, hogy ezt ők sokkal jobban 
cshválták volna, egyszóval, minden 
megvolt, ami egy nagy siker elő-
estéjéhez szükséges. 

Hát a siker meg is volt. Még pe 
dig jogosan. Mindenki jól mulatott, 
nevetett, tapsolt, meghatódott, egy-
szóval, úgy viselkedett, mint valami 
dróton táncoló bábusereg, melyet 
Molnár Ferenc kénye-kedve szerint 
rángat ide, oda, Mály Gerő egy-
egy mondásán olyan pontosan har-

sant fel a taps, mint amikor a cél-
lövő beletalál a vásári bódéban a 
í'íhla közepébe és erre egy golyó 
felszalad a magasba, épp olyan hir-
telen és kifogástalan precizitással. 
Jó érzés lehet ilyen abszolút bizton-
sággal uralkodni egy hangszeren. 
Kicsit irigylem ezért Molnárt. No, 
nem annyira, hogy ne kívánnék ma-
gunknak, úgy értem, a közönségnek, 
még sok ilyen sikert. En imádom a 
színházat és nincs nagyobb örö-
möm, mint egy-egy jó darabot 
megnézni. Nem akarok jelzőkkel do-
bálózni, mivel azt, hogy »mesteri, 
utolérhetetlen, fenomenális technika, 
boszorkányos ügyesség, stb. stb.«, 
már annyiszor írták Molnár Ferenc-
ről, hogy talán — no, nem egészen 
biztosan, csak éppen talán — már 
mtop is únta, ennélfogva csak annyit 

^mfcndok, hogy az előadás méltó volt 
Ira da darabhoz és vice versa. Ami jó 



MARIANNE: Ez az én büszkeségem, szivem. Mindenki 
fészkét t ő l e d . . . és azt mondják, ón csak rád kell, hogy 
nézzek . . . és egyszerre olyan vagy, mint a bárány. De ez 
nem mindig sikerűi mostanában. Rád nézek és te tovább is 
vad vagy, erűszakos vagy . . . oroszlán vagy . . . nom birsz 
az erődde l . . . 

VIRÁG: Kérlek szépen hagyd abba ezeket a . . . 
MARIANNE: Don't be excited, Darling, don't be excited! 

Darvas Lili és Somlay Arthur 
Pesti Színház: Delila 

színészt és színésznőt 
csak össze lehetett gyűj-
teni, azt mind bedug-
ták ide, csak azokat 
hagyták ki, akik szá-
mára már nem volt sze-
rep, vagy nem tartoz-
tak a Víg együttesébe. 

Nem is tudom, kit di-
csérjek először, mert 
mindegyik szereplő oly 
jó volt a maga nemé-
ben, hogy jobb már alig 
lehetett. Darvas Lilire 
hallottam a nézőtéren 
egy hízelgő kifogást, 
hogy ilyen szép, elő-
kelő, finom kocsmáros-
né nem létezik, még ha 
Eszterházy herceg ang-
liai követünk feleségé-
nek komornája volt is 
azelőtt, ahol úgy ő, 
mint férje, Virág úr, a 
volt komornyik, az an-
gol nyelvet, úgy, mint a 
nagyurak közötti bon 

ton-t, sajátították el. 
En a magam részéről 
nem osztom ezt, a ki-
fogást. Igaz ugyan, 
hogy a komornák leg-
többje se nem oly szép, 
se nem oly előkelő, 
mint Darvas Lili. El-
lenben határozottan ál-
lítom, hogy a legfelsőbb 
tízezer között is kevés 
akad oly szép s oly 
előkelő modorú, mint ő. 
A komornák között 
ezek a tulajdonságok 
minden valószínűség 
szerint ritkábban for-
dulnak elő, de nem le-
hetetlen, hogy ott is 
megessék ez egyszer-
másszor. Engem példá-
nak okáért oly csinos, 
finom, jómodorú ko-
momávál áldott meg 
az Űristen, hogy ven-
dégeim már nem egy-
szer kérdezték tőlem, 
hogy ki az a hercegnő, 
aki az előszobában ál-
ruhában segíti le róluk 
a kabátot? Származása 
szerint grófi házból va-
ló komornyik az apja. 

VIRÁG; Miért nem szakítottál vele? 
ILONKA: Jaj, ne kínozzon édes Virág úr. Azt sem lőhet úgy égyszérr*. Egyelőre megint 

elhalaaztottam az esküvőt. Holnap délre volt kitűzve. Most már ötödször halasztottam el maga 
miatt. 

Somlay Arthur és Muráti Lili 
Vaatl «Tinfiil- D.HIa • 1_> 



ILONKA: Ki fog engem boldoggá tenni? 
VIRÁG: Én. 
ILONKA: Hogy hívnak téged? 
VIRÁG: Virág. 
ILONKA: És én mint ki leszek boldog? 
VIRÁG: Tessék? 
ILONKA: Engem! hogy fognak hívni, mikor boldog le-
szek? Ki leszek? 
VIRÁG: Virágáé leszel. Na. 

Somlay Arthur és Muráti Lili 
Pesti Színház: Delila (Foto Angelo) 

Igaz, hogy születésétől 
kezdve grófi házban ne-
velkedett ő is. Meg va-
gyok róla győződve, 
hogy adott esetben épp 
oly finoman, kedvesen, 
előkelően viselkedne, 
mint a bűbájos Marian-
ne. 

Igen hálás a szerepe 
Muráti Lilinek és Mály 
Gerőnek; előbbi annyi 
szellemmel, szemtelen 
kacérsággal és elraga-
dó affektálással . fűsze-
rezte kevéssé szimpáti-
kus szerepét, hogy a vé-
gén is csak örülni tud-
tunk azon, ho\gy a kis 
szürke pille elindulhat 
ragyogó pillangó útjá-
ra, melyen szegény mo-
tocyklis Básthy előre-
láthatólag nem sokáig 
fogja követhetni. Virág 
úrnak ellenben minden 
bizonnyal soha többé 
nem keresztezi az ö út-
ját, hacsak egyszer 
majd valamelyik gaz-
dag és előkelő barátjá-

MARIANNE: Na édesem. És v a n . . . valami mondani v a l ó d . . . számomra? 
VIRÁG: Persze, hogy v a n . . . de olyan nehéz . . . 
MARIANNE: Beszélj bátran. Tudod, hogy ezen a világon csak egy barátod van és az én 
vagyok. Beszélj, drága szívem, ne félj. Úgyis tudom, hogy mit fogsz mondám. 

Somlay Arthur és Darvas Lili 
Pesti Színház: Delila ( F o t o Angelo) 



CSAPOS: Ravasz kutya. 
ILONKA: Én? 
CSAPOS: Te. 
ILONKA: Hallgatózott? 
CSAPOS: Mindig. Ravasz 

kutya vagy. De nagyon csi-
nos kutya vagy. 

ILONKA: Csinos? Azt kiké-
rem magamnak. Én agy mo-
dern fanyar szépség vagyok. 
Mély Gerő és Muráti Lili 
Pesti Színház: Delila 

(Foto Pálházy) 

val nem látogat el az 
útszéli kis kocsmába, 
hogy alkalma legyen 
magát ott kiszolgáltat-
ni, ahol valamikor ő 
szolgálta fel a cukrász-
süteményt. 

A történet az, hogy 
Virág és Virágné, visz-
szavonulva, az Eszter-
házy-család szolgálatá-
ból, ahonnan az angol 
nyelven és a jó modo-
ron kívül némi kis 
pénzt is hoztak maguk-
kal, úri kocsmát nyit-
nak a balatoni ország-
út mentén, melynek jö-
vedelméből gond nélkül 
-,megélhetnek. A sors 
különös rosszindulata 
folytán egyszerre csak 
38 ezer pengőt nyernek 
sorshúzáson, mire Ilon-

ka, a »személyzet« ka-
cérkodni kezd Virág-
gal, elhiteti vele, hogy 
szerelmes belé, ellenben 
nem elégszik meg a fi-
zetett szerető szerepé-
vel, hanem addig ug-
ratja a vénülő férfit, 
amíg az házasságot nem 
ígér neki. Ez Ilonkától 
annyival helytelenebb, 
mivel ő menyasszonya 
egy állásnélküli, de mo-
tocyklivel bíró ifjúnak, 
akit alapjában szeret 
is, már amennyire sze-
relemnek nevezhetjük 
az ilyen fanyar, mo-
dern, kis, prédára éhes 
fenevadnak érzelmeit. 
Marianne, az okos, jó, 
hű feleség látszólag 
beleegyezik a válásba, 
de... csak a 38 ezer fe-
jében. Ahogy a pénzt 
megkapta, átnyújtja az 
állásnélkülinek, mire a 
csupaszív Ilonka köny-
nyezve, hogy szegény 
Virág úrnak ekkora 

MARIANNE: A vasúti jegyek megvannak? 
ILONKA: Miskolcra? 
BÉRÉNYI: Dehogy. Lidóra! Nászútra! Hotel Excelsior! 

Oda-vissza! Csoportos Ibusz! 
MARIANNE: Na végre! 

Darvas Lili, Muráti Lili, Básthy Lajos 
Pesti Színház: Delila (Foto Angelo) 



fájdalmat kell okoznia, visszatér 
eredeti vőlegényéhez. Dupla heppy 
end, amiben a csapos, Mály Gerő 
boldogan osztozik. 

Könnyű, kedves, mulatságos téma, 
melyet Molnár a nála megszokott 
mesteri ecsetvonással kezel. Legked-
vesebb pillanatba, amikor Virág, 
miután bevallotta feleségének, hogy 
mást szeret és ezért tőle el akar 
válni, odaborul az ölébe és felkiált: 

»Mindig csak téged foglak sze-
retni!« 

Kémikusán hangzik, amellett azon-
ban tökéletesen jóhiszemű. Mellé-
kesen igazat is mond. Hogy Ma-
rianne nagyszabású nő, az mutat-
ja, hogy ő ezt el is hiszi. Ami, vall-
juk be, ily körülmények között nem 
éppen könnyű. Asszonyésszel ég asz-
szony érzéssel belátni, hogy a férfi 
szerelmi dolgokban nem ugyanolyan 

VIRÁG: Most mindezek ut&n mem tudom, ver jelek-e meg, vagy térdeljek le előtted? 
MARIANNE: Kérném mind a kettőt. 
VIRÁG: Miért? 
MARIANNE: Mert mind a kettőt megérdemlem. 
VIRÁG: ö r ö k k é . . . örökké foglak szeretni. 
MARIANNE: Hidd el, ez a legokosabb, amit tehetsz. 

Darvas Lili és Somlay Arthur 
Pesti Színház: Delila (Foto Angelo) 



LILI: Soha nem tudnál velőm szakítani, 
úgy-e? 

SZEGEDI: Nem, án veled soha nem tudok 
szakítani. 

Latafoár Kálmán és Mezey Mária 
Belvárosi Színház: Szakíts 

mértékkel mérendő, mint ő maga, az 
a bölcsesség netovábbja. Férfi 
ugyanerre fordított esetben soha-
sem volncL_ képes. Somlay olyan 
szimpátikusan adja az érzéki sze-
relemmel megvert és benne tehetet 
lenül vergődő férfit, hogy szinte 
megbocsátjuk neki a szenvedést, me-

KARDOS: És semmi izgalom. 
PÁCIENS: De nekem pont az izgalom 

hiányzik. 
Pálóczy László és Harsányi Ilona 

Belvárosi Színház: »Szakíts helyettem« 
(Foto Angelo) 

lyet tündéri kis feleségé-
nek okoz. De csak azért, 
mert a végén megbűn-
hődik csapodárságáért, 
ha ugyan büntetésnek 
nevezhetjük azt, hogy 
valaki Darvas Lili fér-
je marad. Jó kabala az 
a Pesti Színház, még 
alig láttam benne mást, 
mint sikert. Mostani 
színházi évadja minden-
esetre jól kezdődik. 

* 
Ugyanezt mondhatom 

a Belvárosira is. Még 
pedig szívből jövő öröm-
mel. Nemcsak azért, 
mert éti azon kivételes 



fis te soha, nom gya-
nakodtál Szegedi Miklósra? 

DEMJAN: Szegedi? Hát ő is? 
Dobos Annie és Rátkay 

Márton 
Belvárosi Színház: 

»Szakíts helyettem« 
(Angelo ioto) 

kritikusok válfajához 
tartozom, akik nem a 
bukásnak, hatiem a si-
kernek örülnek. A »Sza-
kíts helyettem« szerzője 
különben az én kedves, 
jó Bókay bácsimnak a 
fia. Négyesztendős ko-
romban pillantottam 
meg először betegágyam 
fölé hajolva. Bókay bá-
csit, aki gyermekeimet 
minden betegségen át-
segítette és akire soha 
máskép, mint megha-
tott szeretettel nem tu-
dok gondolni. Ezért kü-
lönös öröm számomra* 
hogy fiának darabját 

KARDOS: Szégyellem, hogy 
i barátom v o l t . . . 

LILI: fin i s . . . 
Pálóczy László és Mezey 

Mária 
Mvárosi Színház: 
»Szakíts helyettem« 

(Angelo íoto) 



jó lelkiismerettel megdicsérhetem. 
Kedves, mulatságos, ötletes darab, 
kitűnően rendezve, kitűnően előadva. 
Kiemelkedő benne, hogy a harma-
dik fölvonás, az a veszedelmes Scylla 
és Charibdis szikla, melyben annyi 
jól induló darab megfeneklik, ezúttal 
á legsikerültebb. Kitűnő színpadi 
érzékkel sűríti össze ebben a fölvo-
násban a szerző mindazt, amit ve-
lünk közölni akar. Sok jót és talá-
lót mond, bár a nőkről való vélemé-

nyét nem mindenben osztom. De hát 
az is igaz, hogy érdekelt fél vagyok. 
A történet maga az, hogy Latabár-
nak liaisonja van Mezey Máriával 
és, bár imádja a nőt, mégis szakí-
tani akar vele, mivel úgy érzi, hogy 
máskülönben baj, értsd házasság, 
lesz a dologból. Mivel pipogya frá-
ter, nem bírja megtenni, s ezért 
megkéri barátját, Pálóczyt, aki mel-
lékesen nőgyógyász és nőgyűlölő, 
hogy szakítson helyette. Mezey ezen 

(Angelo foto) 

LILI: Hát hazudtam én neked valaha? 
DEM JAN; Hazudtál, de a végén mindig neked volt igazad. 

Mezey Mária és Rátkay Márton 
Belvárosi Színház; »Szakíts helyettem« 



(Ang»lo foto) 

kissé nevetséges szerepéből valósá-
gos karakter-tanulmányt csinált. 
Gyáva volt, megalkuvó, szerelmes, 
megbocsátó, elnéző és bölcs egyik a 
másik után, oly finom és lehellet-
szerű átmenetekkel, mely nagy mű-
vészre vall. Mezey temperamentumos 
és irónikusan mulatságos játéka na-
gyon tetszett. Latabáron sokat ne-
vettem, bár egy hajszállal kevésbé 
operett-figura lehetett volna. Nem 
valószínű, hogy Mezey épp ebbe az 
alakba legyen annyira szerelmes, 
hogy ölni tudjon érette. Ámbár . . . 
lehet azt nőknél egyáltalán tudni, 
hogy mikor, kibe, miért? Visszavo-
nom a kifogást. 

KAROOS: Hogy mered tegezni & nagyságos asszonyt? 
SZEGEDI: Es te? Annyi jogom van hozzá, mint neked. 
Latabár Kálmán, Mezey Mária, Pálóczy László 

Belvárosi Színház: »Szakíts helyettem« 

iL  
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úgy felbőszül, hogy revolvert sze-
gez a hű barát mellének. E pilla-
natban tör reájuk a féltékeny férj, 
Rátkay, aki félreértvén a helyzetet, 
az eldobott revolvert újra az ártat-
lan Pálóczy mellének szegezve, re-
verzálist irat vele alá, hogy Mezeyt 
a válás után rögvest elveszi. A má-
sodik felvonásban kiderül a téve-
dés, mire a harmadikban már Pá-
lóczy szeretne szakítani a nővel, ami 
azonban közmegelégedésre, melyben 
a férj és a végén maga a szenvedő 
hős is résztvesznek, nem sikerül. 
Mezey rabszíjra fűzve férjet és sze-
retőt, vonul ki a színpadról. 

A szereplők egytől egyig jól ját-
szottak, Hermán Richárd rendezése 
pedig precíz, ötletes, gyorsan pergő, 
kifogástalan. 

Ki kell emelnem Rátkay finom és 
nüanszirozott játékát, mely a férj 



Elkészült Hollywoodban 
AZ OJ MOLKAR FILM : 
J pirosniMs lány" 

Molnár Ferenc »Az 
ismeretlen lány« című 
darabj ának f ilmválto-
ziata most készül Holly-
woodban. »The iGirl 
frjom Tries t« címmel 
kezdték forgatni és 
mire a felvételek vé-
gére jutottak, »The 
Girl wore Ked« {A pi-
rosrnihás lány)^ lett a 
film; végleges ckne. 

ckio Moor« és Franchot Ton« a tiroli búcsún 

Joan Crawford, — aki 
Darvas Lili szerepét ját-
sza, — szinte családi kör-
nyezetben, játszik. Partnere: 
a férje — Franchot Tone és 
az egyik jelenetben, igaz, 
hogy csak rövid kis néma-
szerepre, sikerült ibeprote-
zsálniok Joan Crawford 
hároméves kis unokahúgát, 
Joan LeSueur-t is. »Az is-
meretlen lány« fiknverzió-
jának fontos része egy ti-
roli búcsú, ahol Crawford 
és Tone találkoznak. Ezen 
a felvételi napon jött láto-
gatóba Joan Crawfordhoz, 
a műterembe nővérének 
leánya, akinek nincs töbibé 
gondja pályaválasztásira, 
meist ezen a látogatási nar 
pon filmszínésznő leitt. 

Joan Crawford tizenhét-
éves korában kezdett fil-
mezni és tárom év múlva 
lett sztár. Ha a családi ha-
gyománynak van ereje, ak-
kor a kis Joan ÍLeSueur. 
— a Molnár-film legfiata-
lebb szereplője, — három év 
múlva »komoly« gyermek-, 
sztárrá nőheti ki magát. 

1K 

Joan Crawford rendezi unoikahúffát Joan LeSueur-t 
a Molnár-film egyik jelenetében ^ 

(M. a . M. fotók) 



Egy japán útleírás-
ban olvasom, hogy For-
mosa szigetének egyik 
öblében millió számra 
halikrát költenek ki s 
engedik, hogy a kis ha-
lak világgá men jenek... 
Be is járják az óceáno-
kat, de körülbelül öt év 
múlva, az ivás idején, a 
legtávolabbi tengerek-

ről is hazatérnek ugyan-
abba az öbölbe, ahon-

! 

nan egykor elindultak. 
Ez ellen az ösztön el-

len akarunk küzdeni? 
A kis halakból — mond-
ja az író — mire haza-
térnek, nagy, kövér ha-
lak lettek, amiket a ja-
pán halászok ravaszul 
csatornákba csalnak, a 
végén hálóba fogják, 
lecsapják a fejüket s 
megeszik őket. És mégis 
hazatérünk. 

MŰVÉSZSORS 
Stúdióbeli szobámba, 

itt Hollywoodban, bejön 
egy office boy, valami 
írást hoz. Feltűnik, 
hogy jóval idősebb, 
mint a többi kifutófiú, 
már húsz körül járhat. 
Az is feltűnik, hogy mi-
lyen mogorva. Ezekkel 
a fiúikkal pár vicces 
szót szoíkott váltani az 
ember — imindig moso-
lyogva, nagyon talpra-
esetten felelgetnek. Ez 
elleniben isértodötten 
néz, ideges rángás fut 
végig az arcán, kirohan. 

— Hát eiuneik mi ba-
ja? — kérdem jelenlevő 
amerikai barátomtól. 

— Nem kell bántani, 
— mondja a barátom — 
ez Ihatéves korában gye-
reksztár volt nyolcszáz 
dóllár heti fizetéssel. 
Egy év imulva már 
csak hétszázat kapott. 
Amint nőtt, tegyre fo-
gyott a gázsija, ma, 

húszéves korában, 
ugyanebben a stúdió-
ban, ahol isztár volt, ki-
futóifiú, heti .tizenöt 
dollár fizetéssel. 

« . V t-í — A 

DO 

Sjírihá^i képtelenség 
Itt, a világ másik végén, egy beverly-hillsi 

villában römizek Bus Feketével. Megérkezik 
Gaál Franciska, — aki angolul beszél. Később 
megjelenik Biller Irén, aki a pasadé nai szín-
házban játszotta ezen az estén a »Szókimondó 
asszonyság<s.-ot — angolul. Jelen van még 
Alexander Bernát, híres volt egyetemi taná-
runk unokája, Leila Georgie, aki angol s fran-
cia regényeket ír. 

Ifjúkorunkban láttam egy színdarabot, 
amelyben olyan jelenetek voltak, hogy fényes 
nyárban az egyik szereplőre hó esett... De 
csakis őrá. Nem is mondott egyebet, csak ezt: 
énrám mindig csak a hó esik. Viharosan ka-
cagtuk. 

A darab címe ez volt: »Színházi képtelen-
sége Mikor a kártyázástól feltekintve körülnéz-
tem, valami ilyen jutott az eszembe. 
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K A L I F O R N I A 

Hónapokon /keresztül 
tündöklő napfény. Kel-
lemesen meleg' napok, 
enyhe hűvös esték. He-
gyek, sivatag, tenger, 
narancserdő, a tenmé-
szet tündéri szceneriá-
j a ! Ál otm-vi 11a negyedek. 
Sehol máshol neon sej-
tett kényelme az élet-
nek. Óriási fizetésű, 
gondtalan etmiberek, de 
a legszegényebbje se 
panaszkodik, itt nein 
probléma a tnapi meg-
élhetési. Európa és a vi-
lág bajai csak mint tá-
voli .rolbaj jut el idáig, 
hosszan kell keresgélni 
a helyi lapban, míg egy 
minket érdeklő izgal-
mas hírt kifog az em-
ber. Eriinek a helyinek 
van tm,eg az a nyugodt, 
boldog, békés atmoszfé-
rája, ami után zakla-
tot életünikben annyira 
vágyakoztunk. Az am-
bíciót elcsitítja a heti 
csekk, még az írói fele-
lősség sem gyötör — a 
filmért senki sem fele-
lős. 

Egy idő múlva nem 
lehet kibírni. Az ember-
nek az az érzése» hogy 
az egyenletesen békés 
napok bágyadt nyugal-
mában eseménytelenül, 
reménytelenül folyik 
el az élet. 

Élni annyi, mint: baj-
ba lenni. 

Kitűnő író barátom mondja: 
— Tizenöt éve vagyok távol Ma-

gyarországtól. Mikor reggelenként 
felébredek, első mozdulatom, hogy 
az éjjeliszekrényemre helyezett lap-
jaim után nyúlok. Még a nyomda-
festéktől nedves friss angol lapok 
mellett ott vannak a most érkezett, 
de legalább kéthetes magyar újsá-
gok. Mindig a magyar újságok után 
nyúlok először. Ha majd a reflex-
mozdulatom az lesz, hogy az angol 
lapokat veszem először kézbe, akkor 

^cta M 
A losangelesi Bilt-

more Theaterben Leslie 
Howard Hamletjét néz-
zük, én és Ancsi lányom. 
Délutáni előadás, a 
színház tele van. A szü-
netben ismerősök után 
kutatok, mire felfede-
zem, hogy a mögöttünk 
levő sorban, pont (ihá-
tam mögött, BertWbd 
Viertel, a híres német 
rendező ül, feleségével, 
Salka Vierteilet. Még 
egy nő van velük, ko-
pott fekete lebernyeg-
ben, mélyen szemére 
húzott kalappal, mely 
alól csak zöldes szemei 
csillognak ki. Gréta 
Garbo, inkognitóban, 
mert ha megtudnák, ki 
ül itt — széttépnék 
autogrammokért. Be-
szélgetünk, kritizáljuk 
az előadást s persze én 
se árulok el semmi kü-
lönös érdeklődést, ne-

Idő 
A losangelesi kora-

reggeli lapokban hiteles 
hosszú tudósítások je-
lentek meg az angol ki-
rályi korcmázás londoni 
eseményeiről, melyek 
csak aznap délelőtt zaj-
lottak le. Szóval: az 
európai eseményekről 
itt félnappal előbb érte-
sültünk, mielőtt azok 
megtörténtek ! 

Garbo legújabb képe 

hogy q, világsztárt ész-
revegyék, de azért nem 
állhatom meg, hogy mi-
kor a függöny megint 
felmegy, meg ne súg-
jam Ancsinak, aki a 
csitri lányok rajongá-
sával érdeklődik a sztá-
rok iránt, hogy ez itt a 
hátunk mögött Gréta 
Garbo. Ancsi azontúl 
nem a színpadra néz, 
hanem óvatosan hátra-
fordított fejjel Garbót 
vizsgálja. 

Azt hiszenn, Ancsi az 
egyetlen az egész vilá-
«oïi, aki Garbót csak az 
életben látta, a vásznon 
még soha. 

fogom megtudni, hogy a honvágyam 
csökkent. Mindez azonban két-három 
éven belül tárgytalanná válik. Kali-
fornia néim, is egészen hároiminaípi 
járásra lesz Budapesttől. Hollywood-
tól Newyork estétől reggelig (ez 
már repülőgéppel érvényben van). 
Newyork—London 16—18 óra (ezt 
már a nyáron kipróbálták) s^ Lon-
don—Budapest alig több mint tíz óra 
(érvényben van). Szóval akkor nem 
lesz probléma, hogy az ember haza-
menjen a pesti premierjére. 
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Xáíogatás a 101 éves hölgynél 
Irta: STELLA ADORJÁN 

Elvből nem szoktam kilencven 
éven felüli nőknél vizitelni, ezúttal 
azonban «kivételesen meglátogattam 
Fiaszary Piroskát, a 101 éves asz-
szonyt. Korához képest elég ihango-
san pattogott az öltöztetőnőjével, a 
Magyar Színház sikeres darabjának 
címszereplője. Már kifestve, ezer-
ráneúnak maszkirozva várta az 
ügyelő csengőjét, hogy a színpadra 
lépjen. Milyen közelről egy száz 
éven felüli hölgy! Elképesztően csú-
nya! 

— Hogyan csinálja ezt az álarcot? 
— hangzik az első kérdés. 

Rögtön megmagyarázza: 
— Először is állati vastagságú 

sárgás-testszínű festékkel kenem be 
magam, azután pofákat csinálok,, 
hogy (ráncok keletkezzenek az ar-
comon, ezeket a szántásokat kiraj-
zolom sötét festékkel, szemzacskókat 
rajzolok, a tükörbe nézek és — meg-

Mindezt öreges hangon meséli a 
Vaszary Piroska, akiről, ha nem 
tudnám, hogy fiatal nő, még egy 
lépés távolságról is azt hihetném, 
hogy dédmama. Ez a tehetséges ifjú 
színésznő mindig csak öregasszonyo-
ltat játszik. l ia nagynéha előfordul, 
hogy tizenhétéves a szerepe szerint, 
akkor bizonyára futballista. Hogy 
jutott a. matróna-szerepekhez? 

— Már növendékkoromban anyó-
kákat játszottam. Jól emlékszem 
az első mama szerepemre. Lehet-
tem tizenhét esztendős. A színiisko-
lában a Lilit próbáltuk és miután 
én operettJízubrettnek készültem -.. 

<Ez a kijelentés kissé groteszkül 
hat. 101 éves operettszaibrett! Az em-
ber megszokta az életben, hogy 
nyolcvan éven túl a szubrettek már 
nem lépnek fel operettben. Az öltöző 
kisszámú baráti közönsége jót nevet 
a nagy komika szubrettmultján.) 

— . . .nem kaptam benne szerepet. 
Szirmai Imre rendezte a darabot és 
nagyon haragudott, mert senki sem 
akarta a mama szerepét eljátszani. 
Nem csoda, csupa fiatal lány üldö-
gélt körülötte és mindenki Júliát 
szerette volna eljátszani, mert az 
operettszubrettjeíöltek már akkor 
Sbakesipeare-szerepekről álmodoztak. 
Nagyon el voltam Keseredve, a szín-
padra pattantam és kijelentettem, 
hogy én eljátszom a mama-szerepet. 
Elkezdtem mókázni, a többiek rö-
högtek és az lett a vége, ihogy Szir-
mai elrohant Szidi mamához (Rá-
kosi Szidihez) és jelentette, hogy új 
komikát fedezett fel. Erre elvették 
összes fiatal szerepeimet. A Nagy-
mamában Mártát próbáltam és a 
vizsgán Szerafint játszottam. Rette-
netesen elcsúnyítottam magam» de 
igaz, hogy ez már akkor sem került 
nagy megerőltetésembe. 

Csak a szeme nevet a százegy 
ránc között. Mintha most nyerte 
volna meg a Miss Csúnya válasz-
tást. 

— Hogy kezdett fiúszerepeket jat-
szanit , 

— A vizsga után az Újpesti Szín-
házhoz szieíiződtem, mint komika. öt-
ven éven aluli szerepet soha nem 
adtak. Nyolc hónapi® voltam a tár-

. . . a tükörbe nézek, megijedek 
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sulat tagja, aztán átszállóval a Bel-
városi Színházhoz, kerültem. Karin-
thy Frigyes jubiláris estjén léptein 
fel és elmondtam az írónak »M<egb 
magyarázom a bizonyítványom« cí-
mű krokiját. Gondoltam egy nagyot 
és gimnazista-ruhában léptem a kö-
zönség elé. Legfeljebb botrány lesz! 
A hangomat is moduláltam, kamasz-
módon sipítottam. Nem hittem a fü-
leimnek: a közönség tapsolt. Olyan 
sikere kerekedett a számnak, hogy 
átvitték kabaréba, majd a Nemzeti-
ben a »Te csak pipálj, Ladányi«-ban 
megkaptam első fiúszerepemet. Az-
óta felváltva játszom nagymamát és 
fiúunokát. Filmben is mindig mat-

. rónákat alakítok. Igaz, hogy ilyen 
szerepre ideális filmarcom van. 
Alig kell magam festeni! 

— Milyen érzés matuzsálemi kor-
beli asszonyokat játszani egy fiatal 
nőnek? 

— Jó érzés. Kitűnően érzem ma-
gam idegen bőrben, idegen életben. 
Minél távolabb vagyok a valódi 
énemtől, annál nagyobb ambícióval 
játszom, Ës micsoda jutalom vár az 
előadás után. Leszedhetem magam-
ról a festéket. Mondhatom, hogy 
utána rendkívül fiatalnak és majd-
nem szépnek hiszem magam. Mert 
maszk nélkül szép vagyok, úgy-e? 

Senkiseim tiltakozik az udvarias 
vendégek között. A nagytehetségű 
színésznő mosolyogva folytatja az 
öngúny oiódást: 

— Ezeknek az öreganyó-szerepek-
nek az a hibájuk, hogy a családta-
gok rendkívül rondának találják az 
embert. Már a négy és féléves kis-
lányom is tiltakozik az ellen, hogy 
öregre mázoljam magam. Benn volt 
nálam az öltözőben és kijelentette, 
hogy többet nem engedi (magi, hogy 
elcsúfítsák gyönyörű arcomat. 

önök bizonyára ismerik Bodóesy 
Piroska kisasszonyt, Bodócsy Endre 
doktor és Vaszary Piroska mű-
vésznő kislányát, ezt a kis, vidám 
tündért, aki örökölte a Vaszaryak 
szellemességét, őnagysága egyszer 
látta a mamáját a színpadon a 
»Légy jó mindhalálig« című darab-
ban és rendkívül meghatódott, 
majdnem sírva fakadt, úgyhogy 
haza kellett vinni a színházból. 
Igaz, hogy akkor még nem volt fel-
nőtt okos és szép kisasszony, mint 

. . . a kislányom primadonna szeretne lenni 
(László fotók] 

most, hanem két és félesztendős 
bakfis. 

— Es mit szól hozzá a férje, hogy 
mindig banyaként látja a színpa-
don? 

— Megszokta szegény. Anmak 
örül, ha sikerem van, nem nézi az 
évek számát. Most különben vadá-
szaton van és ez azt jelenti, hogy a 
fejetetején áll a házunk. Kislányunk 
előtt ugyanis semmi respektusom 
nincs. Enigem színésznőnek tekint, 
akinek nem kell szótfogadni. Má-
soknak jó vagyok mint nagymama, 
ő még anyaszerepben sem fogad 
el, pajtásának tart, vele egykorú, 
kedves barátnőnek, akivel jól lehet 
anarháskodni, bocsánat a kifejezé-
sért. Sajnos, imádja a színházat és 
kijelentette, hogy feltétlenül szí-
nésznő akar lenni. 

A 101 éves asszony nagyot sóhajt 
és rezignáltán teszi hozzá: 

— Egyetlen vágya a színpad! Pri-
madonna szeretne lenni ! Szerencsére 
még nagyon fiatal, remélem, még 
kinövi... 
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(Pictura film — Manninger foto) 
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Az idegen Athénből jött és ha-
zafelé utazott Londonba. Útköz-
ben megállt Pesten. Helyesebben 
leszállt Pesten, mert saját repülő-
gépén utazott, míg autóját, a ti-
zenkéthengeres Bentleyt előre-
küldte a soff őrrel, hogy érkezéskor 
a repülőtéren várja. Az idegen két 
napot szándékozott Pesten tölteni, 
de természetesen két hétig ma-
radt. A szeptemberi Pestnek nem 
lehet ellentállni. Az idegen nem 
állt ellen Pestnek, viszont — mint 
alábbiakból látni fogjuk — Pest 
sem állott ellen az idegennek. 
Legalább is Pest női lésze. Gyak-
ran megírtuk, hogy a Pestre ér-
kező idegen száz eset közül ki-
lencvenkilencszer nőnemű. Az 
egyedül utazó, jóképű és tehetős 
férfiidegen fehér holló. Ez az ide-
gen fehér holló volt. Nem is fehér 
holló, hanem fehér kőszáli sas, a 
levegő királya, a legnemesebb ra-
gadozó. Mert az idegen nemes is 
volt, ragadozó is volt. Egyike volt 
azoknak a kihalófélben levő, vagy 
csak Ellinor Glyn regényeiben ta-
lálható férfiaknak, akiket komo-
lyan foglalkoztat a női nem. Az 
idegen ráért asszonyokkal foglal-
kozni, szívesen foglalkozott asszo-
nyokkal és foglalkozását siker ko-
ronázta. Régimódi Tauchnitz-re-
gényekben úgy jellemzik az ide-
genhez hasonló férfit: strong si-
lent man (erős hallgatag férfiú). 

Az idegen valóban hallgatag 
volt, de éppen ez a hallgatagsága 
tette érdekessé. Az az ember, aki 
rögtön kiadja magát, ezüsttálon 
rakja a szívét az ünnepien terített 
asztalra, ritkán érdekes. Gyerek-
korunkban megtakarított zsebpén-
zünket többnyire zsákbamacskába 
öltük. A »zsákba macska« gondo-

san leragasztott stanicli, mely 
pár darab avas cukorkát és va-
lami meglepetés tárgyat tartal-
maz. A meglepetés tárgy majd-
nem kizárólag valami hasznave-
hetetlen vacak volt, de sohasem 
adtuk fel a reményt, hogy az 
egyik zsákban megtaláljuk az In-
kák kincsét. Az idegen tehát ne 
haragudjon, hogyha kőszáli sas 
után, zsákba macskához hasonlít-
juk. Hallgatagsága alatt az In-
kák kincsét, azaz a legelérhe-
tetlenebb kincset: az örök szerel-
met keresték a nők. Az idegen, 
aki pedig nem is volt különösen 
szép ember és egyáltalán nem 
volt az, amit Pesten »vicces em-
berinek neveznek, még autó és 
repülőgép nélkül is ugyanezt a 
varázst gyakorolta volna a nőkre. 
Vannak ilyen férfiak, — kevesen, 
de vannak — akiknek sikere meg-
magyarázhatatlan. Nem szépek, 
nem jók, nem szellemesek, de... 
mi ez a »de«? Valami a hangjuk-
ban, a nézésükben... Ahogy is-
merkedéskor, első kézfogáskor las-
san, erősen rázárják ujjaikat a nő 
kezére! Ahogy tánc közben kar-
jaikban tartják hölgyüket, félig 
hódolattal, mint udvaronc a ki-
rálynőt, félig sóváran, mohón, 
mint vad a prédáját. Ahogy hall-
gatják az asszony beszédét, egy 
szót se válaszolva, csak a szemébe 
nézve azzal a bizonyos »mindent 
megértő és még sokkal több« né-
zéssel. Ahogy... De mit folytas-
suk? Ismerjük ezt a férfitípust, 
kívülről, belülről, ami/ 
egyáltalán nem zárja" 
ki, hogy ahányszor 
találkozunk vele, min-
dig újból felüljünk* 7J 
neki. * 
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A hallgatag idegennel nem ta-
lálkoztunk, csak messziről láttuk, 
egyszer a divatos mulatóhely for-
góparkettjén, egyszer naplemente-
kor a Margitszigeten és egy va-
sárnap a balatonmelletti szál-
loda terraszán. Mindhárom alka-
lommal hölgy tár saságban volt 
Barátnőnket kísérte. De nem 
ugyanazon barátnőnket, hanem 
három különböző barátnőnket. Az 
idegennek tudniillik, három ba-
rátnőnkhöz volt ajánló levele, me-
lyet egy tavalyi és teljesen érdek-
telen idegentől kapott. (Ezért kell 
még az unalmas idegennel is ked-
vesnek lennünk, mert nem tudni, 
nem küld-e valami érdekes ide-
gent). Három barátnőnk természe-
tesen nem is sejtett egymásról. 
Nem mintha nem ismerték volna 
egymást, de éppen mert nagyon is 
ismerték egymást, eltitkolták egy-
más előtt az idegent. Az idegen 
pedig, lévén hallgatag, nem beszélt 
egyik ismerősének másik ismerő-
séről. Viszont mi, akik a véletlen 
különös játéka folytán távolról 
figyelhettük az idegen kis játé-
kait, megintervjuoltuk három 
barátnőnket az idegen körül tett 
tapasztalataikat illetőleg és há-
rom merőben különböző véleményt 
hallottunk. 

* 
Az első hölgy így szólt: 
— Nem is tagadom, hogy bele-

estem. Első pillanattól fogva. Mi-
lyen jó az az angol kifejezés »to 
fall in love« — szerelembe esni. 
Beleesni, mint vad a csapdába. 
Három napig vergődni, amíg a 
csapda csodaszerűen magától ki-
nyílik. Meri három ( nap múlva 
rájöttem, hogy ki és mi ez az em-
ber? Tudod, egy ember, aki hall-
gat, őrült előnyben van egy asz-
szony felett, aki beszél. Én pedig 
sokat beszélek. Túl sókat. Első 

délután, hogy látogató-
ba jött, azt mondta: 
»Félek, hogy untatni 
fogom. Én nagyon he-
vésbeszédű ember va-
gyok. Pláne most, hogy 
magát megismertem. 
Szeretem magát hall-
gatni. Élvezem minden 
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szavát. Beszéljen maga ...« És 
Isten tudja, beszéltem. Clown a 
cirkuszban nem dolgozott úgy a 
közönsége mulattatván, mint én, 
hogy mosolyt csaljak az idegen 
ajkára. Az a lassú, lusta mosolya, 
mely mögött annyi mindent sej-
tetett, lelket, megértést, izgalmat, 
forróságot, ez a ritka, különös 
mosolya olyan jutalom volt, mely 
mindent megért. Kiadtam maga-
mat, mindazt, ami életemben mu-
latságos vagy érdekes történt ve-
lem, mindazt, amit éreztem, gon-
doltam, vágytam és ő hallgatta, 
hallgatta mosolyogva. És ta'án 
mai napig is mesélnék, büvölten 
és hipnotizálva, mint Sheherezád, 
ha nem jövök rá a mosoly tit-
kára. Mulatóhelyen voltunk, mint 
minden este. Szólt a zene és for-
gott a parkett és ültünk szorosan 
egymás mellett és a keze érintette 
az enyémet, de azt a kis érintést 
is a hát gerincemben éreztem. És 
én beszéltem, de valami nagyon 
szépen és lírikusán beszéltem, 
ahogy még életemben nem beszél-
tem, ő pedig mosolygott. És egy-
szerre megszólalt. Azt kérdezte: 
y>Ki az a vöröshajú nő, ott a szem-
be levő páholyban? De jó lába 
van!« És akkor hirtelen megértet-
tem a mosolyát. A mosoly nem 
nekem szólt. Én» meg a beszédem 
arra valók voltunk, hogy húzzuk 
a fülébe, mint a cigány, elandalít-
suk, hangulatba ringassuk. Ez-
alatt a nőket nézte. Azzal a meg-
értő nézésével nézte a lábukat, 
hátukat, csípőjüket. Minden szép 
nő számára egyforma tekintete 
volt. Ugyanaz a tekintet, mint 
számomra. Mintha legszívesebben 
karjaiba kapná és vinné... 
Egyetlen tragédiája az volt, hogy 
ötven, száz nőt nem kaphatott fel 
egyszerre és nem bírt választani 
köztük. Közönséges, ordenáré 
szoknyabolond volt ez az ember. 
Teljesen érdektelen, üres, léha, 
tucatlélek. Kár a szó rá. Pillanat 
alatt kiábrándultam belőle. Azért 
hát persze nem vesztem vele Ösz-
sze, nem is éreztettem vele, hogy 
mi ment végbe bennem. Jártam 
vele tovább, csak persze ritkáb-
ban ... És amikor megérintette (i 



kezemet, már nem éreztem sem-
mit, vagy legalább is csak egész 
keveset... 

* 
Szólt a második hölgy: 
— A mult héten találkoztam az 

egyetlen emberrel, akit szeretni 
tudtam volna. Ez volt az egyetlen 
ember életemben, akivel első perc-
től fogva megértettük egymást. 
Szavak nélkül. Van ez így néha 
az életben. Idegen volt. Én mutat-
tam meg neki a várost. Jártunk 
az őszben, kis kanyargós budai 
utcákon, a Jánoshegy sárguló er-
deiben, a méla édes Szigeten. Alig 
beszéltünk. És én pár elejtett sza-
vából mégis pontosan tudtam róla 
mindent. Egyszer megmondtam 
neki: »Ismerem az életét anélkül, 
hogy ismerném. Tudom, hogy 
mért olyan szomorú és csendes. 
Tudom, hogy egyszer nagyon sze-
rethetett valakit és rettenetesen 
csalódott. Tudom, hogy nagyon 
szenvedhetett, talán még ma is 
szenved. Tudom, mert magam is 
ugyanezen mentem\ keresztül.«. 
Rám nézett azzal az okos meleg 
tekintetével és némán megcsó-
kolta a kezemet. Olyan feledhetet-
len volt ez a pillanat. Hogy volt e 
még valami köztünk? Nagyon kér-
lek, te mindig ilyen frivolitá-
sokra gondolsz! Hát nem elég, 
hogy volt köztünk egy gyönyörű 
barátság, hogy én voltam életében 
az az asszony, aki megértette, aki 
a lelkébe látott:.. 

* 
Szólt a harmadik hölgy: 
— Volt itt egy ember, egy ide-

gen, aki belémbolondult. De úgy 
belémbolondult, ahogy ember 
még nem szédült belém. Pedig 
voltak egypáran. Tudod, olyan 
furcsa, kótyagos angol volt, aki 
szót se szól, csak úgy, valahogy 
éreztetni tudja, hogy egy sza-
vamra a Dunának menne. Kér-
lek, akkor még valaki más is fu-
tott utánam. Láttad volna az ide-
gen, hogy nézett a másikra, mint-
ha puszta kézzel akarná megfoj-
tani! Engem persze mulattatott 
húzni. Ahogy mindig szoktam. 
Figyelem, hogy bizonyos esetek-

ben, hogy fog viselkedni? Talán 
túlhúztam. Mert kérlek, amikor 
végre egy vasárnapon lerándul-
tam vele a Balatmra, úgy visel-
kedett, mint a jégcsap. Megkér-
deztem, mi a baja velem? Vállat 
vont. Mosolygott. Hallgatott. Tud-
tam a választ. Meg is mondtam: 
maga fél tőlem. Látja, hogy máso-
kat ugratok, fél, hogy maga is az 
ő sorsukra jut. Veszélyesnek tart. 
Kicsit belémbolondult és harag-
szik rám, mert szeret. Így van? 
Nem felelt, csak mosolygott. Olyan 
fájdalmasan, hogy sajnáltam. 
Annál is inkább, mert bevallom, 
már én is kicsit tüzet fogtam. Pró-
bálkoztam neki megmagyarázni, 
hogy vele más lennék, bízzon ben-
nem, higyjen nekem. Kérlek, ez a 
szegény ember annyira szerelmes 
volt, hogy megrémült a szerelmé-
től. Elutazott, elmenekült. Mint 
aki életveszélyből menekül. Tulaj-
donképpen nagyon hízelgő rám-
nézve ... Csak... csak véletlenül 
ez az egy nem volt játék ... 

Részlet idegen leveléből nejé-
hez. (Szerző fantáziája.) 

»Szóval, amíg Skóciában Mar-
garet nénédet ápolod, okosabb, ha 
itt töltöm az időt Pesten. Gyö-
nyörű város, gyönyörű idő, gyö-
nyörű nők. Csak nézem őket, 
mintha reggeltől estig Cochran-
revűben ülnék ...És milyen fur-
csák és mulatságosak. Sok mesélni 
valóm lesz neked, édesem, sok 
mulatságos élmény. Milyen fan-
tasztikusak is ezek az idegenek! 
Most már csajç eltelik valahogy 
ez a nyolc nap, amíg végre láthat-
lak. Vigyázz magadra, angyalom. 
Ne fáraszd magad túlságosan 
Margarettel. Gyerekekre is vi-
gyázz. Ahányszor esik, eszembe 
jut, hogy Bobby sárcipő nélkül 
futkos abban a nedves skót park-
ban. A kárpitossal mit végeztél? 
Találtál már új szakácsnőt? Nem 
emlékszem, a telefonszámlát ki-
fizettem-e? stb. stb. stb. 



INTIM PISTA, hogy mi történt a 
Molnár-premieren és a premier 
után? 

— Mit meséljek maguknak a »De-
lila« bemutatójáról? 

— Mindazt, amit még senki sem 
mesélt el. 

— A premier pompás hangulatban 
zajlott le a kulisszák mögött, mert 
hiszen a nagysikerű főpróba után 
mindenki »holtbiztosra« ment. Csu-
pán Molnár volt az egyetlen, aki 
régi színházi tapasztalatai alapján 
azt hangoztatta, hogy »jó főpróba, 
rossz premier, rossz főpróba, jó pre-
mier«\ A sokévtizedes színházi ka-
bala ezúttal nem vált be, mert a be-
mutató közönsége éppen olyan lel-
kesedéssel fogadta a darabot, mint 
a főpróba szakértő publikuma. 

— Honnan nézte végig- Molnár a 
darabot? 

— A bal 3-as páholyból a Vígszín-
ház igazgatóinak társaságában. Meg-
lehetősen izgatott volt, mert ő min-
dig megtiszteli a közönséget azzal, 
hogy az ifjú szerzők izgalmával nézi 
végig a bemutatót. Mint ahogy Dú-
séról feljegyezték, hogy akkor is 
lámpalázzal lépett a színpadra, ami-
kor századszor játszott egy nagy-
sikerű dardbot, éppen úgy Molnár 
is bármelyik művének a közönséggel 
való találkozását a legnagyobb meg-
illetődéssel figyeli. 

— Volt premier-bankett? 
— Nem "is egy, hanem kettő. Az 

igazgatóság Darvas Lilivel, Zukor 
Adolffal és feleségével a Tarjánnál 
vacsorázott, Molnár Ferenc pedig 
szűkebb baráti körében a Hungária-
sörözőben fogyasztotta el az ünnepi 
lakomát, amelynek főfogása volt a 
cigány gulyás. 

— Kik voltak jelen a Hungáriá-
ban? 

— A bizalmas »zarándokokon« kí-
vül Marton Sándor és Marton 
György, no meg a kitűnő bécsi ven-
dégek, Emst Lothar udvari taná-
csos, a Josefstädter színház igazga-

• >1 

A Delila diadalma» premierjén, a huszadik »függöny« után. Mály Gerő, Básthy Lajos, 
Muráti Lili, Molnár Ferenc, Darvas Lili, Somlay Arthur 

(Pálházy foto) 



Herczeg Ferenc ós Bethlen Margit grófnő gratulálnak Dar 
vas Lilinek az egyik felvonás-szünetben 

tója, Rolf Jahn, a Deutsches Volks-
theater. igazgatója és S ig fried Ge-
yer, a Delila német fordítója. Mol-
nár néhányperces késéssel jelent 
meg a vacsorán. »Bocsánatot kérek 
a késedelemért, — mondotta a ven-
dégeinek — de át kellett öltöznöm.« 
Valóban kitűnő szabású frakkját 
kétsoros szmokingra cserélte fel, 
miután a jelenlévő ösz-
szes urak szintén szmo-
kingot viseltek. 

— A két bankett nem 
is találkozott egymás-
sall? 

— Dehogy nem. Pon-
tosan éjfélkor Molnár 
Ferenc és társasága át-
ment az igazgatósági 
vacsora színhelyére és 
most már együtt hall-
gatták a cigányt zár-
óráig. Az író végül is 
egy dunaparti kávéház-
ban fejezte be a diadal-
mas estét. 

— Meddig marad Bu-
dapesten? 

— Kedden este még 
megjelent Bethlen Mar-
git grófnőnél, aki né-
hány írót látott vendé-
gül Eszterházy-utcai 
otthonában. Az »erdé-
lyiek« jelentek meg és 
főképpen az új színházi 
szezon aktuális problé-
máiról beszélgettek. 

— Hova utazik Mol-
nár? 

— Egyelőre Bécsbe. 
— Kezdődnek a Deli-

la próbái? 
— Miután az összes 

számbajöhető igazgatók 
versengenek a darabért 
és mindenki Darvas Li-
livel óhajtja játszatni 
a főszerepet, a premier 
dátuma egyelőre a bi-
zonytalanság ködében 
van. A legpesszimistább 
számítások szerint is 
százötvenszer fogják 
játszani a Pesti Szín-
házban az új Molnár-
darabot és ez azt jelenti, 
hogy Darvas Lili a leg-
jobb esetben — illetve 
legrosszabb esetben — 
februárban léphet fel 
Bécsben. Sok fogadás 
történt a premieren a 
darab jubileumára. Töb-

ben kétszázas sorozatot is lefogad-
tak. 

— Mi újság a többi színháznál? 
— A nagy operetthiány rövidesen 

enyhülni fog, mert a Vígszínházban 
és a Royal Színházban is operettet 
próbálnak Páger Antal és a fele-
sége, Komár Júlia, nagyon szigo-
rúan veszik a »Szabó a kastélyban« 

Bánffy Miklós gróf gratulál 
Muráti Lilinek a társalgóban 



Mnráti Lfli premier-virágai 

című zenés darab előkészületeit, 
hogy még otthon a lakásukon is 
állandóan próbálnak egy erre a cél-
ra állított emelvényen, amelynek a 

»házi sziíwpad« címet adományozták 
díjmentesen. 

— Es a Royalban? 
— Ráday Imre rendkívül szigorú 

rendezőnek bizonyult. Üj reformot 
jelentett be Bársony Rózsinak, a 
darab primadonnájának és az együt-
tesnek: nemcsak délelőtt, hanem este 
is próbálnak, és addig tart a próba, 
amíg a kijelölt jelenetek nem sike-
rülnek tökéletesen. Ez az új rend-
szer alaposan fokozza a színészek 
munkakedvét, miután senki sem 
óhajt éjfélig a színházbán maradni. 

— Meséljen valami pletykát is a 
sok komoly színházi esemény beha-
rangozása után. 

— Az idei évad a házasságok és 
a válások szezőnja lesz. A budapesti 
színpadok két fiatal kedvence fog 
rövidesen férjhezmenni. 

— Neveket kérünk! 
— Vágó Mary, a nyáron feltűnt 

fiatal és tehetséges szubrett nem-
sokára férjhezmegy, mégpedig vi-
dékre, egy igen előkelő nagyiparos-
hoz. Ez a házasság eléggé érinti a 
színházi világot is, mert a nagy re-
ményekre jogosító ifjú színésznő a 
házassága után visszavonul a szín-
padtól. 

— Reméljük, hogy megmásítja el-
határozását. 

— Ugyancsak férjhezmegy Már-
kus Margit, a Vígszínház, ifjú tag-

Mály Qerő, akinek fantasztikus sikere van a »bocsánat, hogy csapos közbeszó l . . .« »bocsánat, 
hogy csapos s i r . . .« és hasonló kiszólásokkal, a premierre óriási virágkorsót csináltatott Darvas 

Lili tiszteletére, ezzel a felirattal: »Bocsánat, hogy csapos gratulál« 
(Pálházy fotók) 



Lebrun, a francia köztársaság elnöke a becsü-
letrend tiszti keresztjével tüntette ki L. B. 
Mayert, a M. G. M. vezérét. A banketten 
Pierre Martin a világkiállítás fő kormány-

biztosa ül L. B. Mayer mellett 

ja, mégpedig külföldre. Olasz asz-
szony lesz belőle. 

— Gratulálunk! Es a válások? 
— Mezey Mária, aki a »Szakíts 

helyettem« című darabban óriási 
sikerrel játssza a női főszerepet, 
még egyetemi hallgató korában 
férjhezment. Egy évig tartott ez a 
gyermekházasság, amelynek kötelé-
keit még mindig nem tudták fel-
bontani. Most azütán kedvező jogi 
stádiumba jutott az ügy, úgyhogy 
a válást rövidesen ki fogják mon-
dani. 

— Igaz, hogy újra férjhezmegy a 
művésznő? 

— A legilletékesebb helyen a leg-
határozottabban cáfolják a hírt. 
»Nem azért válok el, hogy férjhez-
menjek« — mondotta a primadonna 
mosolyogva. 

— Reméljük, hogy ezzel be is fe-
jezte a válási híreket. 

— Még eggyel Szolgálhatok ! 
Grätzer József, a rejtvénykirály 
annyira összenőtt a sajtóval, hogy 
életének minden változását nyomta-
tásban közölte ismerőseivel. Éppen 
úgy körlevelet küldött a barátai-
nak, ha lakást változtatott, mint 
amikor gyermeke született. Grätzer 
most a Következő szövegű értesítést 
adta postára: »Grätzer József és 
neje boldog házasságiuk negyedik 

A Pestre látogató külföldi filmvezérek listája újabb nevekkel bővült; jelenleg; a Fox vezérkarának 

Mr. Robert Kane, a 20th Century Ton^o 'n fn pn>^tc i ísS igazgatója, Mrs. Kane ós Mr. Ben . 
Miggins, a Fox európai vezérigazgatója a svábhegyi golfpályán 

(László foto) 

évében elválnak. Részvétnyilatkozat, 
gratuláció és kérdezősködések mel-
lőzése kéretik.« Kezeiket csókolom. 



Mrs. Johnson us 
három borneoi 

kedvence 



Ez alatt a cím-
szó alatt a tenniszt ér-

tem. 
A tenniszt, amit imádok. 
Mielőtt szerelmem lott a tennisz, ál-

mom volt, gyerekkoromban, sőt még 
nagyobbacska fiú koromban is. 

Minálunk, egy alföldi kisvárosban, a 
patakunk partján volt az úrinép ten-
niszpályája, szép nagy fűzek alatt. Az 
a patak a városon sétált keresztül, a 
tenniszpályával szemiben állott ia Pavil-
lon, fából való tündérkastély, azt úgy, 
ahogy volt, a millenáris kiállításról 
vette meg a város; egypár tucat ilyen 
pavillont megvettek akkor vidékre, 
szétazedték, megint felállították emitt-
amott az országiban. Abban a mi Pavil-
onunkban sörcsarnok volt, ott szórako-
zott a társadalom nyári vasárnapokon. 
Álomvilág volt az én szememben a Pa-
villon meg a tenniszpálya. Az úrfiakat, 
kisasszonyokat, akik tiszta fehérben le-
begtek a pályán, olybá néztem azokat, 
mintha nem is e világról valók lenné-
nek. őgyelegtem, más szegény gyerekek-
kel a háló körül, hallottam, (hogy át-
kiabálják egymásnak, mikor szerválnak: 
plé! redi! Mert ez akkor még divat volt. 
Meg hallottam, amint számolnak: szörti 
fiftin, forti szörti, fiftin all. Nem 
értettem, tátottam a számat. Még diák-
időmben is megsajgott a szívem, mikor 
a tennisz felé lestem, azt képzeltem, ebbe 
a gyönyörű fehérségbe csak a gazdagok 
gyerekeinek szabad öltözni, mert ezeket 
finomabbnak teremtette az Isten. 

Tál voltam már a harmincon, mikor 
irászántam magam, hogy kézbe veszem 
az ütőt. Miután Dredomszky úr, a Mar-
gitsziget főfő trénere, esztendőkön átal 
csábítgatott. Hű, de megszenvedtem a 
keze alatt, míg valamennyire megtanul-
tam a hozzáállást, az alátámasztást, meg 
azt a kutya borítást. Meg amíg leszok-
tam róla, hogy a pálya felett szálló fecs-
két nézzem, meg a kockába esett fal eve-
den felejtsem a szememet. Legvégzete-
sebb bánataim közt is hancúrozó boldog 
gyereket alakított belőlem Dredomszky 

úr arra az órára, félórára, amit regge-
lenkint a tennisznek szentelhetek. 

Nem magam felől akartam, könyörgöm, 
referálni, inkább egy új típus felől, 
amely most az utolsó esztendőkben ke-
letkezett Pesten. Itt a Szigeten működik 
néhány tenniszoktató, meg látok pesti, 
budai pályákon jártomban-keltemben, ok-
tatókat. Œtà találtam ismerni egy-egy 
oktatóra, nini, ez a fiú orvosnövendék 
volt, ez meg úgy tudom, már kész ügy-
véd. Igen, az én mesterem azután föl-
világosított: újmódi úri kenyér ez, van 
már vagy huszonöt oktat ó)ik, akik dok-
tornak, ügyvédnek, mérnöknek készültek, 
sőt azok is lettek, ée nem tudtak elhe-
lyezkedni. Hát elhelyezkedtek a grundon. 
Oktatók lettek. Kérdés, megnyitja-e egy 
is belőlük valaha az orvosi rendelőjét, 
az ügyvédi irodáját, vagy bevonul-e mint 
mérnök gyáriba, hivatalba. Ha nem te-
heti, megmarad oktatónak. És ha tehetné, 
talán akkor se megy már más pályára, 
annyira megszereti a tenniszpályát. Hi-
szen erre a pályára is készülni kellett, 
elvégezni a Testnevelési Főiskola oktatói 
tanfolyamát, állami vizsgát tenni. 

A nyugatabbra eső külföldi oktatóknak 
igen szép polgári jövedelmük van. Ná-
lunk, fájdalom, talán négy-öt oktatónak 
van tisztességes diarab kenyere. Nem le-
het többre számítani, mint hatvan mun-
kanapra egész esztendőben. Azalatt kell 
összeugrálni az egész esztendőre valót, 
ha nincs olyan szerencséje az oktatónak, 
ihogy télire is talál fedett pályát, vagy 
külföldi meghívást kap, naposabb világ-
bai Tudok egy oktatónkról, aki ősz vé-
gén Olaszországba jár dolgozni. 

De aki a legszerényebben él, annak is 
szép tiszta, egészséges az élete legalább. 
A sportja révén nem fenyegeti semmi 
speciális betegség, legfeljebb tennisz-
könyököt kap. Fáj a csontja, némely 
napra munkaképtelen. Dehát ez csak úgy 
ötven után következik. Különben, azt 
•mondja Dredomszky úr, az oktató hat-
vanötéves koráig oktathat és ha meg 
nem únja, száz évig elélhet. 

Ez az én ezüstödő hajú, szép indián 
arcú mesterem, aki édesapja Dallos 
György bajnokunknak, kazal X-mas kár-
tyát kap mindig a szépséges angol lai-
dyktől, missektől, akikkel nyáron a Szi-
geten dolgozott. Elmehetett volna sokszor 
idegenbe, nem tudja itthajgyni ezt az 
édes szegény hazáját. Ügy sejtem, az én. 
kedvemért maradt itthon. Egészséget, 
derűt, fiatalságot tanulok Tőle, a végén 
tán még meg is házasodom. 



Amikor a I M r 
Dil 

»filjea as tfjü párl« Pallay Géza, Kótányinó, Korányi, Springer Ferenc dr. 
(Foto Pálházy) 

Korányi Lajos ós íelesóge Szőke 

A vasáraapi nagy 
futballcsata után a hét-
fői és a keddi lapok tele 
voltak Korányi Lajos-
nak, a sokszoros váloga-
tott Fradi-hátvédnek di-
cséretével. Sárosi mel-
lett ő volt a másik hőse 
a meccsnek. Aa ilyen 
futball-sztár, ha egyszer 
belekóstolt a dicsőségbe, 
nem szívesen hagyja 
abba. Időközben a lapok 
megint kénytelenek vol-
tak foglalkozni a daliás 
Króni-val, tudniillik,, a 
nagy meccs után követ-
kező napon öröik hűsé-
get esküdött Szőke Irén-
kének, egy ferencvárosi 
kelmefestő-gyáros lá-
nyának. Es egy váloga-
tott hátvéd esküvőjén ki 
lehet más a vőfély, 
mint a világ legnépsze-

foto Hozgonyi) rűbb és legrettegettebb 



A násznép: Középes Korányi és felesége. Jobboldalt Springer Ferenc dr. a Ferencváros 
elnöke, balra: Sárosi György dr. mint vőfély és Berkessy Elemér 

középcsatára: Sárosi 
György. 

Persze a drukkereik is 
mind kivonultak, együtt 
volt az egész B-közép, 
mintegy kétezer ember, 
utolsó zugig megtöltve 
a Bakács-téri templo-
mot és elárasztva a kör-
nyező teret. Az esküvőt 
végző plébános, Fererv-
czy Géza szintén egyik 
íMve a Ferencvárosnak, 
így aztán a monstre-tö-
meg ellenére egészen 
családias jellege volt 
Kjróni esküvőjének. A 
lelkesen éljenző puibli-
kumibtan szájról-szájira 
járt a mondás: »Addig 
jár a drukker kislány a 
meccsre, míg férjhez-
megy.« 

Korányiék nászútra a 
szerdai Ferencváros-
Elektromos mérkőzésre Nászinduló helyett a Fradi indulót játssza Woggenhuber 

. Oszkár zongoraművész utaznak. (Foto Pálházy) 



— Halló, Böske, kerestelek az este, 
azt mondták, moziba mentél. Mit 
láttál? 

— A »Hetedik mennyországot«. Va-
laki azt mondta, hogy ezt a filmet 
meg kell néznie minden fiatal és 
szerelmes embernek. 

— Es miután te fiatal vagy... 
— No, nem kell mindjárt szemé-

lyeskedni. Különben is hölgypart-
nerrel néztem a filmet és talán ép-
pen itt volt a hiba. Engem ugyanis 
nem hatott meg túlságosan. Nem 
kellett friss festéket tennem a sze-
mem alá a legördülő könnyek miatt. 

— Pedig azt mondják, hogy aki-
nek ma bánata van, az a Hetedik 
mennyországba jár sírni. 

— Lehet, de én nem szeretem a 
filmen a, szegénységet, a hábo-
rút, a gondokat, a lövészárkot, 
a hadikórházat és a betegséget. 
Ebben a filmben pedig a fő-
hős csatornatisztítóból avanzsál 
utcaseprővé. Tisztelem és becsülöm 
a köztisztasági alkalmazottakat, 
mint a modern egészségügy első vo-
nalbeli pionírjait, de becsületsza-
vamra, folyton azon imádkoztam, 
hogy legalább egyetlen egyszer mos-
dana meg ez a derék, szimpatikus 
fiatalember. Egyízben csakugyan 
meg is hallgatta kívánságomat az 
ég, hősünk megmosta a kezét és 

mondhatom, finom, úri, ápolt keze 
van, én még utcaseprőnél nem is 
láttam ilyent. Es szinte a menny-
országban éreztem magamat, ami-
kor nevezett rátette lábát a karrier 
első lépcsőjére, vagyis a csatorná-
ból fölkerül az utcára. 

— Ámde... 
— Honnan tudod, hogy van egy 

»ámde«? 
— Hát az temnészetes, hogy utca-

seprőnek lenni a mai munkanélküli-
ségben sem happy end. 

— Igazad van, mert jön a háború 
és kettétöri a seprő nyelét. Hősünk 
bevonul és négy év múlva vakon 
jön haza. Hát öröm ilyesmit látni? 

— De Simone Simon... 
—... tündéri. Olyan édes, gügyögő, 

angyalian ártatlan útszéli virágot 
ad, aímilyent csak bűnös világváros 
termelhet ki. Különösen a<pró gesz-
tusai, kis félhangjai nagyon szépek. 
Es nem tudom, hogyan csinálja, de 
minden évben fiatalabb. Jó volna a 
r.eceptjét elkérni a, hollywoodi koz-
metikustól. 

— Apropo, kozmetikus! Láttad a 
legújabb körömlakkot? Megint bon-
bonrózSaszín lesz a körmünk. 

— En viszont a tenyereimet tap-
soltam bonbon-rózsaszínre a héten 
egy másik moziban, ahoï a Jan-
nings-filmet mutatták. 

— Ez az a bizonyos 
1 Naplemente előtt? 

— Igen. Tulajdonkép-
pen egyetlen nagy, szí-
nészi alakítás, hősnő és 
a többi szereplők mind 
csak művészi statiszté-
ria a Jannings körül. 
Evek óta nem láttam 
ilyen szép, emberi fil-
met, az a meggyőződé-
sem, hogy iskolában 
kellene tanítani. 

— Köszönöm az in-
formációkat. Ha ilyen 
lelkesen és odaadóan 
konferálsz, máskor is 
felhívlak mozi után. Pá, 
Bözsikém! 
Simons Simon és James Ste* 
wart a »Hetedik mennyor-

szágéban 
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Gyere vissza rögtön! Nem látod, hogy az második osztály? 
(Esquire) 

TEHETSÉGES KEZDŐ 
Bródy Fáinál, a Magyar Színház igaz-

gatójánál jelentkezik egy fiatal szí-
nésznő szerződtetési céllát 

— Sajnálom, kisasszony, — mondja 
Bródy — de ezidőszerint az ügy nem 
aktuális. 

A fiatal hölgy sóhajtva vette tudomá-
sul a röfüt és így szólt: 

— Akkor legalább engedje meg direk-
tor úr, hogtf nyolc-tíz percig itt bent 
ülhessek önnél. 

Bródyt meglepte a furcsa kérés: 
— Miértf 
A kis színésznő így indokolt: 
— Az előszoba tele van emberekkel. 

Hadd higyjéh, hogy sokáig tárgyal-
tunk ... 



ViccoeimfuitMi 
UTAZÁS ELŐTT 

Q-rünék háromheti nya-
ralásra utaznak. Az uta-
zás előtti napon Grünné 
boldogan jelenti a férjé-
nek: 

— Mindent elrendeztem. 
A kutyát Malcsii néni ve-
szi magához, a papagájt 
a nagymama. A gyereke-
ket Irma néni vállalta, a 

f rádiót és a gramofont 
Koehnénak adtam kölcsön. 

Mire Grüm felsóhajt: 
— Mit szólnál hozzá, ha 

ezek után széipen itthon 
maradnánk? 

Beküldte: Barta Imre 
Kaposvár 

EGYSZERŰ 
ELINTÉZÉS 

— Légy szíves, adj 
kölcsön elsejéig ötven 
pengőt. Kaphattam vol-
na Kovácstól, de a pi-
szok három pengő ka-
matot kért. 

— Itt a három pengő 
a kamatra és az ötven 
pengőt kérd Kovácstól. 

Beküldte: Andor Gyula 
Budapest. 

TÜNDÉRI 
GYORSASÁG 

Paszternákné felsó-
hajt: 

— De szeretnék egy 
évvel idősebb lenni! 

Mire Paszternák az 
íróasztalhoz lép, kiveszi 
n fiókból a feleséere 
születési bizonyítvá-
nyát és így szól: 

— íme! Kívánságod 
máris teljesült! 

Beküldte: Bokor Albin 
Wien. 

ORVOSI 
KONZILIUM 

— Borzasztó rosszul ér-
zem magam, nem tudom, 
hogy mi lehet a bajom. 

— Mit mondanak oz or-
vosok? 

— Valamennyien ugyan-
azt mondják. 

— És pedig? 
— Ha nem fizetek, bepe-

relnek. 
Beküldte: Kirz Gyula 

Budapest. 

Radó Sándor és Peti Sándor sokáig haragban voltak egy-
mással. A napokban megtörtént a kibékülés, de a volt hara-
gosok továbbra is magázták egymást. 

— Igyatok pertúti — nógatta őket Keleti László. 
— Én, Iszom, — mondta Peti — ha Radé fizeti, ö volt a 

sértő fél. 
Radó hosszas vívódás után elhatározta magát. Odahívta a 

cukrászlányt, vett tőle két konyakos meggyet és ezzel koccin-
tottak a volt haragosok. 
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— Papa, kórlek, engedd meg, hogy bemutassam 
Bob Smith urat . . . (Esquire) 

A TÖKÉLETES SKÓT 



FOTOGRAFUS-KIRAKAT ELŐTT 

A fiatalabb színéssnem-
zeéék egyik tehetsége* 
tagja lelkendezve újságol-
ja Csortosnak: 

— Képzelje, mester, ta-
nár lettem az egyik ma-
gán színiiskolában! 

C&ortos mindössze eny-
nyit válaszolt: 

— És maga kinél fog ta-
nulnit 

ARISZTID 
Arisztid elmegy cipőt 

vásárolni. A segéd föl-
próbál neki egy párat. 

— Szorít! — mondja. 
— Méltóságos uram, va-

lószínűleg azért szorítja a 
cipő, mert bent van a 
nyelve! 

Arisztid kidugja a 
nyelvét, majd fejcsóválva 
így szól: 

— Érdekes, most is szo-
rít! 

A MONOGRAMM 
A két Kellér: Andor, a 

regényíró és Dezső, a hu-
morista, akiket irodalmi 
körökben Duma-testvérek-
nek is szoktak nevezni, 
viasárnap délután a ló-
versenytéren üldözték a 
szerencsét. A negyedik 
futam előtt Kellér Dezső j 
így szólt: 

— Megjáts«om a Ke-
vély—Diadém befutót. A 
papíresély ugyan ellene 
szól, de a két ló kezdő-
betűje kiadja a mono-
grammomat. 

Lefutják a versenyt, be-
jön a Kevély—Bobby be-
futó. 

A kis Kellér szomorúan 
meditál: 

— Mégis inkább a Ban-
di monogrammját kellett 
volna megjátszanom . . . 

MINDEN KÜLÖN 
GRATULÁCIÓ 
HELYETT... 

(SOM 

— Mégis borzasztó, hogy némely nő meny-
nyire túlzásba viszi a meztelenséget! 

(Esquire) 
SZERELMESEK 

— Azért szeretünk magához járni, Paul apó, 
mert ebben a kocsmában kevés a s z é k . . . 

(Candide) 



SAJÓ HARAGSZIK 

Hacsek és Saijó megszemélyesítői, He reze g Jouo 
és Komlós Vili az utóbbi időben tói 1 önös 'hévvel játsz-
szák meg az (aktuális tréfát. Különösen a veszekedési 
jeleneteknél van köztüik muri. Komlós réme» dolgo 
kiat mond Hercaegnek. 

Vadnai László, a szerző, aiki a napokban végig-
hallgatta őket. csodálkozva interpellálta meg Kom-
lóst: 

— Miért mondasz olyasmit, amit bele se írt ami 
Hol írtain én azt valaha, hogy »maga piszok, anya-
giais fráter«? 

Komlós megmagyarázta a dolgot: 
— Kérlek, Lacikám, a helyzet úgy áll, hogy ősz-

szí1 vesztem. Herczeggel és hetek óta nem beszélünk 
egymással. Valahol csak ki kell adnom a mér-
geimet . . . 

KEDVES SZOMSZÉDNÖ 

SKÓCIA 
Két skótot bevittek a bo-

londok házába. Az ismerő-
sök törik rajta a fejüket, 
hogy mi történhetett ve-
lük. Végre kiderül a tény-
állás: 

Mr. Smith eldobott egy 
ötshiliingest ós Mr. Brown 
nem vette föl. 

KRITIKA 
Mit szól a fiamhoz, 

Melákné? Űgy-e, meg-
nőtt? 

— Mi az, hogy meg-
nőttÎ Olyan hosszú lett, 
hogyha kétszer elesik, 
otthon van. 
CSÁBÍTÓ AJÄNLAT 

— Hallo, betörő úr! A hölgynek van egy nerzbundája is, 
azt miért hagyja a lakásban?! 

(Marianne) 

— Még egyszer hang-
súlyozom: nem társ 
akarok lenni. én a fize-
tésemet akarom! 

(Esquire) 

T e l e n e t " 
A CIRKUSZBAN 
A cirkuszban a 

műsor legizgalma-
sabb mutatványa kö-
vetkezik. A hatal-
mas, vad tigris kive-
szi az állatszelídítő 
szájából a kockacuk-
rot és megeszi. Ez-
után az állatidomár 
feláll egy emelvény-
re és kihirdeti: 

— Száz pengő ju-
talmat adok annak, 
aki ezt a mutatványt 
megcsinálja. 

Mire egy nő fel-
kiált: 

— Na» hallja, ez 
egy kunszt1? Én is ki-
veszem a szájából a 
kockacukrot! 
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NEHÉZ FELADAT AMERIKA, OH ! 

A Hudson folyó partján egy munkanélküli sétál. 
Egyszerre nagy osoibbanást ihall, a víaben egy férfi 
fuMoűdik: 

— Segítség! Segítség! 
A munkanélküli tölcsért formál a tenyeréből: 
— Baliló! Hol volt alkalmazásban? 
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— uram, asar üisai, akar nem, ön 
apa lett! 

(College Humor) 

AZ ÖRVENDETES HÍR MÉLTÁNYOS KÍVÁNSÁG 

— A feleséged telefo-
nál, azt mondja, hogy 
rúgjalak ki... 

(Lachende Welt) 

— Kérem, fegyőr úr, engedje meg, 
hogy egy állatot tarthassunk... 

(Esquire) 



Gaál Franciska birtokának első termé-
séből mintakollekciót küldött a primae 
donna mamája Hollywoodba. Az itt lát-•. . < > 1 í.uer -

A. Sahw) 
Huszka Rózsi, 

a magyar operaszinpad európai hírű büszke-
sége egyszerre bárom operaházhoz szerződött 
az idén: Mannheimbe, Münchenbe és Buda-
pestre. Mannheimben most kezdte meg a sze-
replését: »Az álarcosbál« Amáliáját énekelte 
sikerrel. A német lapok elragadtatással iroak 
a fiatal magyar művésznő hangjáról, énekéről, 
drámai tehetségéről. A legközelebb Gluck 
»Alcestis«-ében, Beethoven »Fidelio«-jában, va-
lamint a »Walkür«-ben, a »Tristan ós Isolde«-

A »FŐRENDEZŐ« 
Irta: Ráday Imre. 

Mindig nagyon érdekesnek és hálásnak tartottam 
a színházi rendező feladatát, elárulhatom, hogy ta-
pasztalataim szerint majdnem olyan része van a 
darab világrahozatalában, mint a szerzőnek. Mösl, 
amikor a Royal Színház direkciója felkért, hogy ta-
nácsadással támogassam majd a »Gyertyafénynél^ 
rendezőjét, örömmel vállaltam. Akkor még nem is 
sejtettem, hogy a rendező, akinek »tanácsot« kell 
adnom, szintén én leszek. Első nap, az olvasópróbán, 
azután rádöbbentem, hogy a színház személyzete 
minden látható ok nélkül kinevezett » főrendeződnek 
és állandóan így is akar szólítani, A darab nagyon 
édes, a szereplők mind kitűnőek. Bársony Rózsi, 
Sulyok Mária, Lengyel Gizi, Kertész Dezső, Pártos 
Gusztáv, Egry István és végül Ráday Imre rendezé-
sével nem lesz sok dolgom, de a súgónőt, a világo-
sítókat, ügyélöt és díszletezőket Ifiszoktatni a »főren-
dező« measzólitásról bizony nehéz munka volt. Ráday a 

(Photo A. S ahm) 

. . . és a rendező 
Bársony Rózsival és Kertész Dezsővel 

Az a bizonyos nyakláncper 
Kiirthy Pál, a »Királyi vér« rende-

zője, a 'következőket mondja a Művész 
Színtláz szezonnyitó újdonságáról: 

— A nagy francia forradalom kitöré-
sét a Bastille ostromától számítják. Pe-
dig már négy évvel előbb, kevésbé har-
sány, "de annál maróbb tünetekkel je-
lentkezett az úgynevezett nyakláncper-
ben. Ami addig csak 'társadalomkritika 
volt, az ebben a perben szenvedély lett. 
Keresztmetszete volt ez a per mindazok-
nak az indulatoknak, amelyeik néhány 
év múlva forradalmi áradássá dagad-
tak. A per előzményei oly izgalmasak, 
mint valami fantasztikus sakk-játszma. 
A játszma most éppen legizgalmasabb 
fordulójához érkezett: sakk a királyné-
nak! . . . 

— Erről a világtörténelmi játszmáról 
szói Lengyel Menyhért új darabja, a 
» Királyi vér*. 



Békeffy László 

II leDviűámabli 
pesti jubileum 

A. Nemzeti Színház a 
százéves jubileumát ün-
nepli az idén, a debreceni 
Csokonai Színház a száz-
negyvenediket, a Magyar 
Színház a negyvenediket-
A jubilánsok sorába most 
beállt a Pódium is, amely 

kapunyitó műsorában fenn-
állásának első évforduló-
ját ünnepli. A pesszimista 
Békeffy azonban minden 
alap nélkül sietteti a jubi-
leumot, ilyen kedves, vi-
dám és szellemes műso-
rokkal valaiha a Pódium is 
megéri még a századik év-
fordulót, legfeljebb a vic-
ceknek lesz akkorára ősz 
szakálluk. 

De egyelőre a viccek is 
frissek, egészen a mai kor-
ihoz igazodnak, a mai éle-
tet figurázzák kedves, gu-
nyoros fintorral. Néhány 
brilliáns politikai perszi-
flázs mellett, amelyet 
Nagy Endre, Török Rezső, 
Harmath Imre és Faragó 
Deziső jegyez, Kellér De-
zső, Lőrincz Miklós és a 
kabaréműfajban most de-
bütáló Gyöngyi László 
pompás kis darabjai ad-
ják a műsor gerincét. No 
és természetesen Békeffy 
iLászló aktuális konferán-
szai, amelyek rakétasze-

I rűen sustorognak a kissé 
borús pesti égboltozaton. 
A szereplők közül Kiss 
Manyi, Hercaeg Jenő, 
Komlós, Keleti, Götz Er-
zsi, Korényi Sári nevét je-
gyeztük fel. Az évadnyitó 
vizsga sikerült. A Pódium 
magasabb évfolyamba lép-
het. (K. J.) 

Esernyös János vitéz 
Kiss Manyi, Keleti 

és Komlós 
^ ^ Pódium: Szezonnyitó műsor 

Játék a Dunakorzón 
Korényi Sári, Kiss Manyi és Koltay 

Lépcsős meg a titkos 
Götz Erzsi, Kiss Manyi és Komlós 



Tündérszép 
a ^párizsi ki-
állítás, mégis 
francia barát-

nőimnek legtöbbje eddig még csak 
este látta. Nappal fárasztó, poros, 
este vacsorázni viszont ^mindenki, 
akár francia, akár lidegen, a (kiállí-
tásra jár. Természetesen speciális 
öltözködés, estélyi vagy elegáns va-
csorázó toalett a kiállítás éttermei-
nek alig néhányában szükséges 

A legelegánsabb a francia Roi 
George vendéglő. Itt minden ^pénte-
ken leste, amikor a vendéglő előtt a 
Szajnán tűzijáték van, gála-dinert 
rendeznek. Százötven 'frank egy me-

nü, ezt viszont mindenki estélyi toa-
lettben fogyasztja el. Férfiak frakk-
ban, szmokingban, nők nagyestélyi 
ruhában, belépőben, A másik elegáns 
francia vendéglő a »Marine Mar-
chande«, a francia Transatlantic 
hajóstársaság díszhajójának, a Nor-
mandienek kisebbített mását épí-
tette fel a Szajna-parton. Nagyon 
elegáns ez a teljesen óceánjáró illú-
zióját keltő, gyönyörűen megvilágí-
tott étterem, ahol szintén a legjob-
ban Iöltözött francia dámokat lát-
hatja az ember esténkint. Ebben a 
vendéglőben láttam először divat-
szalonokon kívül a hiagy párizsi idei 
ruhasikert, <a »Prince de Gale«-t. Fe-

kete vékony kockázású 
ezüstlamé anyagból ké-
szült angol kosztüm ez 
a toalett, — az anyag 
messziről szürke férfi 
öltönyszövet látszatát 
kelti — egyszerűen re-
verrel, kétoldalt zsebbel 
van elkészítve és tisz-
tára az anyag ötlete, új-
szerűsége adja meg a 
sikerét. Nagyon ismert 
párizsi divathölgy vi-
selte, cilinderszerű pán-
bársony kalappal. 

A kockás laméanyag-
nak olyan sikere van nárizsban, hogy hetek-
kel előre kell a gyárban 
lefoglalni. Még egy cen-
timéternyi mintát sem 
tudtak belőle <adni, ami-
kor kerestem és később 
is csak a legnagyobb ál-
dozatokkal tudtam be-
lőle négy métert szerez-
ni. Nagy büszkén hoz-
tam haza, mire azonban 
Pestre értem, valóságos 
zuhatagot láttam be-
lőle rögtön az első na-
pon az egyik belvárosi 
selyemüzlet kirakatá-
ban. . 

De nemcsak ezt az 
anyagot, hanem minden 
más divatcikket, övet, 
csatot, sálat előbb kap-
ni meg itt Pesten, mint 
Párizsban. A párizsi 
»Haute[ Cou ture<<.. h.á-
Molyneux érdekes utcai en-
s e m b l e , terakatt szövetből 

ezüst díszítéssel 
(Foto Dlenes) 



Molyneux festői szépségű sötétzöld bársony modellje 
(Kollár foto) 

rom hónapig ragaszkodik Francia-
ország területén kizárólagossági jo-
gához. A francia nő csak három hó-
nap múlva veheti meg a nagyszalo-
nok megkerülésével azokat a diva-
tos anyagokat, virágokat, accessoi-
rokat, amelyek Pesten már ma ren-
delkezésünkre állanak. 

Ennek megfelelően természetesen 
a modellek is hosszabb életűek és na-
gyobb becsűek Párizsiban, mint itt. 
Azt {az emprimé kosztümöt például, 
amit a pesti szalonok a nyári kol-

lekciók bemutatói után egy ihéttel 
kiközösítettek, mert az egyik belvá-
rosi konfekcióüzlet kirakatában is 
látni lehetett, Párizsban még au-
gusztus Ivégén is a legelegánsabb 
dámák wiseUék. 

A Ritznek is van nyáron vendég-
lője ia kiállításon, az Elegancia-pa-
villon tetőteraszán, a »Club d'oi-
seaux«. Ez a vendéglő divat szem-
pontjából különösen fontos, mert a 
szezon Jelején nagyon sok \szép ruha 
és szőrme revüt tartottak itt a kül-



földi vevők tiszteletére gála-dinével 
egybekapcsolva. A bambusznáddal 
és színes üveggolyókkal díszített 
vendéglőben van az egyik legjobb 
párizsi zenekar, itt vacsora után 
táncolni is szoktak. 

Ami egyébként a zenekarokat il-
leti, soha sehol életemben unnyi ci-
gányzenét nem hallottam, mint idén 
Párizsban. Azt mondják, a cigány-
zene magyar specialitás. Aki most 
Párizsban járt, annak igazán nem 
ez lehet a véleménye. Eltekintve a 
magyar vendéglő Párizs-szerte híres 
cigány zenekarától, a román ven-
déglő nagy cigánybandájától, cigány 
zenét \hall az ember a legtöbb ele-
gáns párizsi bárban és mulatóban 
is. Voltam Ia Casanovában, \a Monte 
Christóban, a »M onseigneur«-ben, 
mind a három elegáns és divatos 
lokálban cigányzene van. A »Csak 
egy kislány« lolyan ismert sláger Pá-
rizsban, mint a legújabb amerikai 
jazz-melódia. 

Az új divat szélsőségeiből termé-
szetesen még semmit sem láthat az 
ember a divatszalonokon kívül. A 
párizsi dámák számára a szezon 
még vsak most fog elkezdődni, ök 
döntik majd el, hogy vájjon a ma-
gas, 'halcsontos ruhák, ja nehéz, ré-

és iturnűrös estélyiruhák a divat 
szalonok bemutatóin túl is sikert 
aratnak-e vagy sem? 

Csak az biztos, hogy nagy siker 
minden hímzett Mainbochcr-ruha. A 
hímzéshez Mainbocher egészen új-
szerű, színes fémszálat használ, 
üveg szerű ßnyagot. A színezés olyan, 
mint a templomok üvegablakainak 
a színe. Szövetruhákat, selymeket, 
estélyi kabátokat és estélyiruhákat 
egyformán himez ezzel a fémszállal 
Mainbocher. \Üj lés végtelen dekora-
tív az ötlet. Európaszerte sikere van. 

A Imásik abszolút sikere az idei 
divatnak a magyar báránybőr. Alig 
van párizsi nagy kollekció, beleért-
ve Mainbocher, Maggy ttouff és Pa-
tou modelljeit }is, ahol ne lenne nut-
riaszínűre festett báránybőrből ké-
szült bunda, vagy prémezés. A bőrt 
— amely szokatlanul vékonyan és 
finoman van kidolgozva — magyar 
gyárak szállítják Franciaországba, 
A prém tökéletesen a bíber illúzió-
ját kelti és Párizsban csakugyan 
olyan finoman és szépen dolgozzák 
fel, mint a legdrágább bibert. Az 
előnye, hogy párizsi viszonyokhoz 
mérten rendkívül olcsó. Patounál 
próbáltam egy ruha hosszúságú, an-
golos, nagyon csinos »Mouton d'ore« 
kabátot, né g y ezernégyszáz frankot 
kértek érte. Nálunk egy ilyen kabát, 
azt hiszem, nem kerül többe száz-
húsz—százötven pengőnél. Mainbo-

\gyönyörü, földig érő, derékban 
s vei folt, rövidujjú, gallér nélküli 
Iáméval bélelt estélyikabátot mutat 

a szőrméből egy arannyal át-
szőtt zöld lamé ruhához. , . . 

Végre ismét man valami a párizsi 
divatban, amiért nem mi fizetjük a 
vámot, hanem a franciák. 

Párizsnak a 'nagy kiállítás mellett 
van egy másik kiállítás-szenzációja 
is• ez a frizura-kiállítás, amelyet 
Antoine rendezett Rue St. Didier-i 
fantasztikusan szép és érdekes laka-
sán. Szobrászokkal készíttetett érde-
kes viaszfejeket és ezekre dolgozta 
azokat a parókákat és frizurakat, 
amelyeket Párizs leghíresebb mű-
vészei, Iművésznői és társaságbeli 
dámái részére csinált az elmúlt évek 
folyamán. A kiállítást néhány szo-
bor teszi változatossá, ezeket a szob-
rokat Antoine, az amatőr-szobrasz 
alkotta. A kiállításnak nagy sikere 
van, a legelegánsabb társaságbeli 
emberek találkoznak Antoim la-
kásán. 

Egy érdekes frizura, Antoine kiállításáról 
^ (Foto Brassai) 



(FotoJNfctro; 

^ r Ameriká- ^ I B F 
^r ban a legnagyobb ^ s p 

g siker ma Jean Har- ^fc 
t low posthumus filmje a 1 
[„Saratoga". Ennek a film- ' 
I nek forgatása közben be-
[tegedett meg Jean Har-
klow s a fölvételek befe- Ï  
j jezése előtt halt tragikusJ 
WL halólt. Partnere a A } 

^^f i lmen : Clark S -
^ S ^ G a b l e 



az„áíes abosszL-roL 
Biz ez nem a kavargó londoni tőzsde, 

de még budapestinek is caotfc afféle zug-
börze, amelyben az \a kegyetlen Páger 
Antal érdmai, sőt mozii gyorsasággal 
kontreminálja le a «árgaföldíg a virágzó 
gyár vállalatot és ezzel antnyira tönkre-
teszi szegény Erdélyi Micit, hogy ami-
kor a leánynevelőintézetből hazatér va-
kációra autóján, útközben már a ben-
zint se bírja kifizetni. A leány megfo-
gadja, hogy bosszút fog állani megront 
tóján, szemet szemért, tönkretevésért 
tönkretevést. Egy szállodában már nem 
is kislány oson, hanem egészen gyerme-
tegül leegyszerűsített fondorlatokkal va-
lósítja meg bosszúját. Például Págert 
úgy választja el gazdag meriyasszonyá-
tól, hogy pongyolára vetkőzve, árulóan 
szétzilált hajjal befekszik az ágyába. 
Itt-ott lenne alkalom egy kis vidám-
ságra, de az én jókedvemet végleg el-
vette a kinos látvány, hogy a szeren-
csétlen Páger azzal a sugárzó tekinteté-
vel, tisztán tagolt beszédével, fölényes 
intelligenciájával kénytelen elhitetni, 

hogy komolyan beleesett ez együgyű 
fortélyok csapdájába. 

őszintén szólva az az érzésem, mintha 
a kitűnő Vaszary János, aki a színpadi 
világban maruap a vidámság legmegbíz-
hatóbb képviselője, ezúttal azt a felada-
tot tűzte volna ki maga elé, hogy be-
mutatja a »szabályos« magyar film pa-
ródiáját. Ebből a szemszögből nézve egy-
szerre pompás mulatsággá válik ez a 
darab. Sőt szemléltető módszerével hasz-
nos és tanulságos is: túlzott karikatú-
ráiban tanári szigorúsággal mutatja 
meg, hogy mi lesz a filmből, ha felelőt-
lenül élnek vissza megeleveriitő erejével. 

De e helyen nem az esztétika, hanem 
a közönség szolgálatában állok; nem a 
kritika a feladatom, hasnem az informá-
lás. Meg kell hát emlékeznem egy egész 
sor kitüriö ötletről, amelyet Vaszary Já-
nos művészi érzékével a film anyagából 
formált ki. Ës áradozva kell szólnom 
Ráday Imre játékáról. Kívüle csak Che-
valier tudja ilyen kecses könnyedséggel 
hordozni a férfiak legterhesebb kvalitá-
sát: a bájt. 

Ráday îmre ós Erdélyi Mio az »fidm a bosszú« oimtt új magyar hangosfilmbon 
(Ufa—Objektiv loto) 



Amerikában a 
filmgyárak egyik 
legfontosabb em-
bere, a »gag-man« 
a szerzőnek az a 
névtelenül dolgozó se-
gítőtársa, aki a meg-
lepő, vidám ötleteket 
szállítja. Ezek a »gag-
man«-ek tűzdelik tele az 
amerikai filmeket mulat-
ságos és hatásos motivu 
mokkái ós ezért európai vi 
szonylatban kitűnően is fi-
zetik őket. Az áj amerikai 
fllmamorozo Tyrone Power 
most szintén felkerült a »gag-
man« listára. Uj filmjében, a 
»Cafe Metropole«-ban, amelyben 
Loretta Young-gal és Adolphe 
Menjou-val játszik együtt, feldol-
gozták egyik Ötletét. »Prince of 
Princtown« (Tyrone Power) kala 
pot megy vásárolni szerelmesével, 

Laurával (Loret-
ta Toung). A 

»herceg« válogat, 
válogat a párizsi 

kalapüzletben, de az 
boltban nem 

egy alkalmas 
kalapot. Végül is két-

százötven frankért meg-
veszi az egyetlen meg-

felelőt — a saját régi ka-
lapját. Tyrone Power az 

ötletért ötven dollárt ka-
pott E. H. Griffith-től, a 

rendezőtől, azzal a feltétellel, 
hogy ezért csak kalapot ve-

het. Power és Loretta Young 
vettek is ötven darab egydol-

láros kalapot, úgy hogy a »Café 
Metropole« felvételei alatt min-

denki ezeket a kalapokat viselte 
a stúdióban 

Tyrone Power és Loretta Young a 
kalapjelenetben (Fox fotók) 

Tyrone Power, Loretta Young és Adolphe Menjou a »Café Metropole« főszereplői 

jo kalap i jó kalapötletért 



Li da *H»arov« "Bs új partner« 
Mathias Wieman 

W (Ufa fotók) 

Lida Baarova a haditörvényszék előtt 

£Tényleg repülő! 
Lida Baarova most elkészült filmjé-

ben új partnert kapott Mathias Wie-
man személyében. Matin»« Wieman 

játssza a »Kém vagy« német repülő-
tisztjét, aki lezuhan gépével a francia 
front mögött. 

Érdekes véletlen, hogy Mathias Wie-
man, akit most elősziör csábított el a 

film a színpadtól, a világháború 
alatt tényleg a repülőknél telje-
sített szolgálatot és a háború 
utolsó évében francia fogságba is 
került. 

Mindez csak a film fel-
vételei alatt derült ki Ma-
thias Wiemanről és mint 
a legilletékesebb, a hábo-
rús' motívumok beállításá-
nál ő volt a rendező leg-
hasznosabb munkatársa. 



A torockói menyasszony és a torockói vőlegény: 
Dayka Margit év Jávor Pál 

Szeretnék k i b é k ü l n i . . . 
írta : lívdig Ottó 

Már jó néhány éve tart 
ez az eljegyzési állapotom 
eazel a derék torockbi 
leánnyal. Már hat éve 
menyasszonyom és én hat 
éve vagyok a vőlegénye és 
remélem, nem is fogunk 
sohasem összeesküdni, ö 
megmarad nekem örökké a 
»Torockói menyasszonyi-
nak. Nincs is ennél dere-
kabb "menyasszony az egész 
világon; ő keresi nekem a 
pénzt. Óról a igazián el le-
lhet mondani, hogy amíg 
én alszom, a menyasszony 
dolgozik. 

Ezt a boldog állapotun-
kat csak egy dolog zavar-
ja: a szülőfaluja, Toroc'kó, 
nem tud beletörődni a 
menyasszonyom sikerébe. 
Ez hihetetlenül hangzik, 
d<y úgy van, hogy Toroc-
kón haxagusznak rám ezért 
a »torockói menyasszony-
ért«. Az idén nyáron vé-
letlenül találkoztam egy 
torockói asszonnyal, aki 
kézimunkát árul. Mond-

A tanitó ár (Jutaász József) reménytelenül szerelmes Patkós 
Nagy Rózsiba (Dayka Margit) 

tam neki, hogy szeretnék 
ellátogatni Torockóra. 

— Oda biaa be ne tegye 
a lábát az úrfi,— mondta 

— mert letörik a derekát. 
Ilyen világcsúfjára kipé-
cézni a falunkat. . . 

Talán, ha a most elké-
szült filmet látnák, meg-
bocsátanák nekem bűnö-
met. Ha ez sem segít raj-
tam, megharagszom, neki-
ülök és Isten bizony mér 
egy darabot írok róluk! 

A »Kicsi« Herskovita (Kabos 
Gyula) együtt mulat vendégé-

vel (Jávor Pál) 
(Rex-film — Hajnal fotók) 
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. . . Megérkezett London-
ból a fiatal báró filmasz-
sziszitens angol felesége» és 
a férjnek választania kel 
lett a, feleség és a film kö 
zött. A film győzött és 
válóperes ügyvédek ú 
munkát kaptak . . . Helta 
Jenő »Második féleségem 
című regényéből filmet esi 
náltak Amerikában. A Va 
riety legújabb száma hosz 
szú cikkben számol be a 
új Heltai-film sikeréről.. 
Donáth Ágnest szerződtet 
ték a »Tokaji rapszódia 
női főszerepére. A fiion 
külső felvételeit Siófokon 
forgatják.. . 

* 
. . . Hollywood teljes gőz-

zk4 dolgozik. Augusztus 
végén és szeptember elején 
negyvenhét nagy filmet 
forgatnak a különböző stú-
diókban . . . Tino Rossi, a 
híres olasz operaénekes, új 
francia filmje Nápolyban 
készül. Címe: »Naples an 
baiser de Feu«... Már ré-
gen leszerződtették Norma. 
Shearert a Mária Antoi-
nette e'mü film főszerepé-
re. Osak XIV. Lajos alakí-
tója bizonytalan még. 

J*unyady Sándor »Pusztai szél* 
csinál betyárt a pandúrból. A 
vetkező percben leüti a főispán 
»szép csárdásnét« (Lázár Má 

Charles Laughton nem 
vállalta a szerepet, a 
Metro most készül válasz-
tani Charles Boyer, Peter 
Lorre és Robert Taylor kö-
zött . . . Bemutatták Ameri-
kában Paul Muni új film-
jét, amelyben Zola Emilt 
játssza. Legközelebbi film-
jében Anatole France-ot 
személyesíti meg ... 

Elutazása előtt sajtófogadást 
rendezett Zukor Adolf, ame-
lyen magyarnyelvű kedves nyi-
latkozatot adott új sztárjáról, 

Gaál Franciskáról. 
Kuthy György, Zukor Adolf, a 
Paramount elnöke, Palugyay 
Miklós, a Paramount magyar-
országi igazgatója, Fodor Sán-
dor, a Paramount sajtófőnöke 

ós Pethő József 
(Pálházy foto) 
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Judy Garland, a Metro tizennégyéves »éne-
kesnője« csak a mlkrofón előtt sztár. Prl-
vátéletében még gyerek, aki autó helyett 

így közlekedik Beverly Hills-ben 

elmU filmjében ez a jelenet 
féltékeny pandurh&dnagy a kö-
fiát (Juhász József), aki a 

ria) szerelmével üldöz! 
(Pátria-film) 

Nincs még magyar cime Gary 
Cooper legnagyobb sikerű 
filmjének, amely másfél éve 

, egyfolytában megy Loiylon-
I ban. Gary Cooper egy szegény vi-

déki fiút játszik a »Mr. Deeds goes 
to towncban, aki húszmillé dollár 
révén tanulja meg, hogy a pénz nem 
boldogít. A riporternöt, aki viszont 
megtanítja g boldogságra: Jean Arthur 

játssza 
(Hirsch ós Tsuk foto) 



című ill 
Heltai filmből 

Lázár Mária és 
Törzs Jenő 

'örzs, Rajnai és 
Jávor 

íervay Marica ós 
Csortos Gyula 

(Művészfilm 
fotók) 



Az egyik nagy 
amerikai magazin a ^ H 
tavasszal kérdést in- ^ H 
tézett olvasóihoz, hogy 
milyen szerepben szeret. ^ ^ B 
nék látni Gary Coopert? 
Egymillión felüli szavazat ^ H 
kérte, hogy Gary Cooperrel 
csináljanak romantikus, tenge- ^ ^ B 
rész szüzsét. í gy készült el Gary 
Cooper legújabb filmje a »Lázadpk 
kapitánya«, amelyben a női főszere- « 
pet Amerika legszebb szemű filmszí- ^Bgj 
nésznője: Frances Dee játssza 

(Paramount foto) 



Vége van a nyárnak, hazajöttek a szí-
nészek. Minden színház üzemben van, 
napbarnított hölgyek ós urak mondják a 
szerepeket a próbákon. Közben a nyári 
élményeket beszélik meg egymással: ki 
hol volt, merro járt, mit látott, milyen 

Bulla Lima ós fár je Karlshadban a tanisz-
versonjokon j7-.fÇl,'lf'k 

Rökk Maiika az Imi folyón sportolt 

Págerék hosszú autótúr a utáu Abbáziába 
Jandoltak 

Muróti Lili a brightoni strandon hűsölt 

Turay Ida és Tabódy Klári a Riviérán 
nyaraltok 

Relie Gabriella a balatoni napsütést élvezto 



EMLÉKEK 
kalandokon ment keresztül? És minden 
retikülből, tárcából előkerül néhány ér-
dekes nyári felvétel, ezeket mutogatják 
és nézegetik a társalgókban és kint a 
kispadon. Ezekből a nyári emlékekből 
közlünk itt egy csökorravalót. 

Ignácz Rózsa Balatonkenesén nyaralt kisfiá-
val, Mgkkai Ádámmal 

Rózsahegyi Kálmán ós Ráday Imre szívélyes 
találkozás^_ Abháziéban 

Tolnay Klári Lovranában töltötte 
. . . vakációt 

Somló István nagy barátságot l ó t o t t Balaton' 
földváron Hubert Marlschka kót fiával 

Dr. Székelynó Kováts Mária hangversenyóno líoonü Mfintnrnrlnhnn iidiilt Dobay I»ivia a Como tónál pihente ki 
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Az autogram 
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í r t a : NEIL BELL 

zott magával. Mrs. S immerton .barátait 
és rokonait hívta meg a hét ivégére, ia 
felkapott író kollégáit, kiadóit és klub-
társait. Akik megint feleségeiket és 
azoknak udvarlóit hozták magukkal. 
Így hát elképzelhető, hogy a kastélyban 
milyen l'árana és zűrzavar uralkodott a 
hét végén. 

Egy júniusi, holdfényes, meleg éjje-
len John Simmerton nem bárta tovább 
a házában uralkodó zűrzavaros zsibon-
gást, kimenekült a. parkba a friss éjjeli 
levegőre. A ikert vége magányosan für-
d'ätt a holdfényben. John Arthur él-
vezte a jótékony, balzsamos egyedüllé-
tet. Szinte örökéletű ifjúságot érzett 
magában, mintha az évek súlya leesett 
volna a válláról. Ahogy végigment a 
tekergő úton, olyan képet látott maga 
előtt, hogy elragadtatva állott meg. A 
rózsalugasban, a márványpadon, 'karcsú, 
fiatal leány lilt. Ránézett John Ar-
thúrra, elmosolyodott, kedvesen a pad 
szélére hiizódott, helyet mutatott maga 
mellett. John Arthur leült a leány 
mellé. Nagyon fiatalnak érezte magát. 
A levegő tele volt rózsaillattal. Jolin 
Arthur több whiskyt ivott aznap este a 
szokottnál. Vére tüzesen lüktetett ha-
lántékában. Reszkető karral átölelte a 
lányt. A lány engedelmesen feküdt a 
karjában. John Arthur magához szorí-
totta, lehunyta a szemét és forrón meg-

csókolta a kínálkozó, vi-
ruló ajkat. Hosszú, vég-
hetetlen, édes itíeók vrolt. 
A lány egyszerre, várat-
lanul vergődni kezdett a 
karjában. Felsikoltott, ar-
cába ütött. A férfi, álmá-
ból kijózanodva, kinyi-
totta a szemét. A lány 
bíborpirosra gyulladt arc-
cal, kis fúriaként állott 
előtte. John Arthur 
inegint érezte évei reá-
nehezedő súlyát. Vén bo-
londnak átkozta magát. 

— Hogyian merészelt?! 
— sikoltotta hisztériásán 
a lány. 

— Borzasztóan sajnálom 
— dadogta Simmerton. — 
Igazán nem tudom, ho-
gyan történhetett. Az éj-
szaka szépsége elvette az 
eszemet. 

John Arthur Simmerton autógramm ját 
lehetetlen volt megszerezni. Üzleti leve-
lezését titkárja írta alá nevében, magán-
levelezését és csekkjeit a felesége. Még 
a barátainak küldött képeslapokat sem 
írta «lá, és nem dedikálta könyveit sem. 
(Simmerton óriási népszerfiségnek örven-
dett. Izgalmas regényeit elkapkodtáik. 
Kedvenc hősei mindenre elszánt, bátor, 
kalandorlelkű emberek voltak, akik, 
hogy diadalra juttassák az. igazságot, 
néha áthágták a törvény határát is. 

John Arthur Simmerton rengeteg 
pénzt keresett. Sussexben, Bentleigh köz-
ségben, gyönyörű kastélya volt. Nagy 
házat vitt. John Arthur alacsony, zö-
mök emberke volt. Fekete haja még 
nem őszült hatvannyolc éves korában 
sem. Sasorra alatt nyírott, katonás 
sörtebaijus® meredt. Ingerléikeny volt és 
elhanyagolta a ruházatát, szerette a jó 
ételt, erős bort és1 finom dohányt. Há-
rom gyermeke: Bernard, Diana és Betty 
meghaladták a húsz esztendőt. Bernard 
automobilokkal kereskedett, oxfordi ba-
rátain kívül üzletfeleit is meghívta 
weekendre, apja kastélyába. Diana fes-
tőnő volt, különösen öltözött, furcsa 
műterem-szlenget beszélő fiatal művé-
szieket és művésznőket hozott a hét vé-
gére apja házába. Betty, a/ki csak most 
került ki az iskolából, ártatlan külsejű, 
üdo lánykákat és félszeg ifjoncokat ho-

— Hogyan merészolt? 



A lány zokogni kezdett 
Simmerton zavartan né-
zett körül. Csak az hiá-
nyozna, hogy valaki erre 
jöjjön. Akkor kész a 
botrány. Milyen őrült volt 
és milyen szép ez a kis 
lány. 

— Kérem, bocsásson 
meg. Ne sírjon — könyör-
gött, — Ilyen szép lány-
nak, mint maga, nem sza-
badna a rózsalugasban 
iunie, amikor egy ilyen 
romantikus, vén bolond, 
mint én, erre sétál. Iga-
zán borzasztóan sajnálo-n. 
Nem mennénk be a kas-
télyba! 

De a lány csak sírt és 
sírt. Átázott, parányi 
muszlinzsebkendőjével tö-
rölgette bőven omló könv-
nyét. 

— Az ég szerelmire, ne 
sírjon már. Nincsen ren-
desebb zsebkendője ennél 
a tüllrongynál? 

— Autogram m könyvem 
van — válaszolta váratlanul a lány és 
hirtelen, mintegy varázsütésbe, elapad-
tok a könnyei. 

—1 Mije van? 
— Autograimmkönyvem. Aláírja, vagy 

tovább sírjak? — A lány kihívóan mo-
solygott. — Mindez, semmi ahhoz képest, 
ha igazián elbőgöm magamat.. Azonkívül 
a vőlegényemet várom. Minden pereiben 
értem jöhet. 

— Hol az atz eutogra mmkönyv? 
A lány a kőpad párnája alól előhúzott 

egy keskeny, bőrkötésű könyvet és egy 
ceruzát. Felnyitotta a könyvet: 

— Ide, ide írjon — sürgeltte S immer -
tont. — A londoni püspöki és G ráta 
Garbo névaláírásai közé. 

•Simmerton odakanyarította nevét a 
két híres név közé: 

— Köszönöm szépen — csapta be a 
könyvet a leiány. Rámosolygott a re-
gényíróra. — TTj'ból megcsókolhat, ha 
akar — mondotta szelid gúnnyal. 

— Köszönöm — felelte röviden ia férfi. 
— Be kell ismernem, hogy szívesen 
megcsókolnám. De ez a (kaland itúlizgal-
mais az én koromban. Leírtam a neve-
met magának, de attól félek, hogy nem 
tudom a magáét. 

— Beryl Pendine — nevetett a lány 
és ahogy a kastélyba mentek, a férfi 
karjába öltötte kezét. 

— Bs (hogy is hívják azt a szerencsés1 

fiatalembert? Hogy így fejezzem ki ma-
gamat. 

— A csekk rendben van, 
(Ballá Tamás rajzai) 

— Freddy Beeeham. Majd bemutatóan, 
ha akarja. 

* 
Simmerton minden délelőtt tizenegy-

től négy óráig írasztala előtt ült. Ez 
alatt az idő alatt senki sein zsaivaríhatta. 
Annál nagyobb volt megbotránkozása, 
amikor a telefon élesen beleesöngetett 
munkájába. Éveik óta nem történt vele 
ilyen szentségtörés. Dühösen levágta tol-
lát és felvette a hallgatót. Bankja je-
lentkezett. Az egyik hivatalnok kér-
dezte, hogy halasathatatlan fontos ügy-
ben tiszteletét teheti-e nála. Simmerton 
arra gondolt, hogy talán Bernard fia kö-
vetett el valiami inkorrektséget. 

— Jöjjön azonnal — mondotta és le-
tette a kagylót. 

Huszonöt perccel később az autó meg-
állt a kastély előtt. A bankhivatalnokot 
bevezették Simmertonhoz. A hivatalnok 
egy csekket tett Simmerton elé. 

— Az ön aláírása ez, uram? 
A csekk Simmerton csekkönyvéíből 

való volt. Kétezer fontról állították ki, 
aznap reggel. Az aláírás kétségtelenül 
Simmertoné. Simmerton hüledezve nézte. 

— Ki mutatta be önöknek ez,t a csek-
ket? — kérdezte. 

— Frederic Beeeham. Miután ön so-
hasem írja alá személyesen a csekkjeit, 
kötelességemnek tartottam, hogy meg-
kérdezzem . . . 

— Köszönöm a fáradságát — vágott 
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közibe röviden Simmerton. — A csekk 
rendben van. 

Öt, perccel később a toankhivatalnok, 
miután megivott egy whiskyt és szódát, 
beült autójába és visszarobogott a vá-
rosba. 

Simmerton szintén felhajtott egy 
whiskyt. Keserű mosollyal gondolta: 
Nem tehettem máskép. Ez az elszánt 
kalandornő undok botrányba kevert 
volna. Megvádolt volna, hogy elcsábí-
tottam a, rózsaáugasban. Azért adtam 
neki kétezer fontot. Az, állítólagos vő-
legénye összejátszik vele. Nekem nin-
csen tanum». A botrány nemcsak nekem, 
hanem leányaimnak is ártott volna. Nem 
is beszélve a feleségemről. A kétezer font 
nem fog hiányozni nekem, de megéri, 
hogy többé hirét ®eom halijaim ennek a 
két jómadárnaík. 

Ám a meglepetések m é r n e m fejeződ-
tek be Simmerton számára. Ahogy le-
jött villásreggelihoz: ott látta Miss Pan-
dlmet vőlegénye oldialán, a dúsan terí-
tett asztal mellett. Ez a merészség 
annyira meglepte Siimmerítont, hogy 
mintegy megbabonáziva bámult a fiatal 
párra. A leány bájosan rámosolygott, a 
f iú előzékenyen bólintott. Simmerton 
nem tehetett egyebet, szótlanul leült a 
helyére. „Villásreggeli után kiment do-
hányozni a kertbe. Miss: Pendine utána 
sietett és ismét karjába öltötte puha 
kis kezét. 

— TTgy-e, azt hitte, hogy nein iát ben-
nünket többé? — mondotta vidáman. 

— Bevallom, azt reméltem — szólt zor-
donan Simmerton. — De öregember vá-
gyóik, nem értem a modern fiatalságot. 

— De hiszen a maga regényhőseit 
utánoztuk' — szólt csodálkozva a lány. 
— Egyébként ne féljen, tea után elme-
gyünk. Freddy el akart lógni mindjárt, 
ahogy felvette a pénzt. De én hálát lan-
ságnaik és becstel onségnek tartottam 
volna, ha nem magyarázom meg, ho-
gyan és miért csináltuk. 

— Lebecsüli észlbeli tehetségeimet, »kár 
csak a legbőszebb kritikusaim — mon-
datta dühösen Simmerton, — Egyszerűen 
lemásolták aláírásomat az autogramm-
könyvből. 

— Ô, dehogy — nevetett a lány. — 
Sokkal leleményesebben csináltuk. Az a 
könyv nem is volt aiutogrammkönyv. 
Egészen üres volt. Egyik csekkjét és 
egy darab karbonpapírt odaragasztot-
tunk a londoni püspök és Gréta Garbo 
neve közé. Mondanom sem kell, hogy 
utóbbiakat Freddy rajzolta. Azután tin-
tával utánahúztuk a csekken a maga 
nevét. Ennyi az egész. 

— Remélem nem ijedtek meg túlságo-

san, amikor a. bank felszólította magu-
kat, hogy várjanak egy órát, mielőtt 
kifizeti a csekket ? — kérdezte gúnyos 
előzékenységgel Simmerton. 

— Csöppet sem. Egészen biztos voltam 
banne, hogy nyájasan kifizeti. Nem tart-
hatja túlnagynak az árat — ingerkedett 
a lány. 

A férfi nem vett tudomást a célzásról, 
— Megengedi, hogy kérdezzek vala-

mit! — kérdezte feszest udvariassággal. 
— ó, hogyne. 
— Melyik gyermekem olyan szeren-

csés, hogy ilyen tehetséges barátai van-
nak, mint maga és Mister Beecham? 

— Ne féljen, egyik sem. Csak úgy el-
vegyültünk a vendégsereg között. Nem 
mi vagyunk az egyetlenek. Higgyje el. 

— Még egy kérdést. Hogyan jutottak 
a csekk-könyvemhez? 

— Ez igazán nem probléma, Egy ilyen 
vendégektől megostromlott házban. M m 
Simmerton nappali szobájában hancúroz-
tunk. Védetlenül fellöktem az íróasztalt. 
Freddy hamar mindent felszedett és köz-
ben kitépett egy csekjdapot. Nemes cél-
ért tettük. Freddy és én szeretjük egy-
mást. össze akarunik házasodni. Most 
nagy lehetőség nyilt Freddy számára. 
Betársulhatna egy barátja vállalkozá-
sába. Biztos, nagyjövőjű üzlet. De ah-
hoz (kétezer font kell. Nem vagyunk 
csalók., Higgyje el. Ez az első és utolsó 
hőisitettünlk. A maga könyveiből tanul-
tuk, hogy a cél szentesíti az eszközt. 
Ismer nemesebb, előrevalóíbb célt annál, 
minthogy két szerelmes fiatal egymásé 
legyen? 

— Sok szerencsét kívánok maguknak 
— mondotta -megbékülten Simmerton. — 
A trükik egyébként oly zseniális, hogy 
felhasználom a legközelebbi könyvem-
ben. Ez a hamisított csekk a valódi 
aláírással lesz a csattanó. Vissza kere-
sem vele a maguknak ajándékozott két-
ezer fonto t . . . 

Aznap este Simmerton megint a kert-
ben sétált. Mikor az üres márványpad-
hoz ért, hirtelen felötlött agyában a 
gondolat: Hátha egy szó sem igaz efbből 
a romantikus házassági történetből. 
Hátha mégis közönsége« csalókkal volt 
dolgom. Attól félek, másodszor is beug-
rottam ennek a kis boszorkánynak. 

Kilenc hónappal később John Arthur 
Simmerton sürgönyt kapott. Freddy Bee-
ch am és felesége meghívták elsőszülött 
fiuknak: keresztelőjére. Arra kérték, 
hogy vállalja el a keresztapai tisztséget. 
Fiukat a nagy iró után John Arthur 
Simmerton Beechamnek akarják ne-
vezni. 

Fordította : Beread Miklósáé. 
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A nagy élmény 
/hfiA 

í r t a : GYÖRGY LÁSZLÓ 

A házigazda belekarolt az ismert 
fiatal kritikusba, és kiragadta a 
társaságiból. Magával cipelte az 
egyik sarokba, ahová nein hallat-
szott el olyan erősen a házi jazz 
tangót nyöszörgő dünnyögése. 

— Kérlek, — mondotta — teicsáss 
meg, hogy zavarlak, de tudod, hogy 
milyen isokat adok a véleményedre. 
Meg szeretném mutatni új képei-
met. 

Olyan alázatosan, könyörgően 
esengett a hangja, hogy a kritikus 
csaknem meghatódott. Sejtette, hogy 
nem ússza meg ezt a házi estélyt 
minden íbaj nélkül és egy perccel 
előbb imég dühös is volt, hagy ott 
kellett hagyni a nagyszerű szendvi-
cseket. De ingyen ma semmit sem 
adnak. Udvarias csodálkozással 
mondotta: 

— Nem értem ezt a szerénységet. 
Mindig a legnagyobb örömmel ál-
lóik rendelkezésedre. 

— Azt hiszem, sikerült most meg-
fognom a dolgot, — ra-
gyogott fel ia házigazda 
szeme. — Egy új nagy 
koncepcióm van, szín-
ben, fényhatásokban 
meglepően jónak .tar-
tom. Kíváncsi vagyok, 
mit szólsz majd hozzá. 

A műterem, »a szen-
tély«, & villa első eme-
letlén volt. Barokkos 
kaaiyargású falépcsőn 
mentek fel és a kritikus 
csendes mosollyal fi-
gyelte m izgatott házi-
gazdát. Mi az ördögnek 
fest rossz képeiket egy 
gazdag emiber, akinek 
megvan mindene? Az 
as szem y jutott eszébe, 
ö voit a koronája ezek-
nek az estélyeknek. Sző-
ke baja verte, szórta a 
fényt és a hódolókból 
hatalmas udvara volt. 

— Itt vagyunk, pa-
rancsolj előrefáradni, — 
mondta a férfi. 

A kapcsoló kattant 
és a műtermet nappali 
világosság öntötte el. 

— Hol a remekmű? — 
kérdezte a kritikus. 

A vörös bársonytakaróval be-
vont jókora vászonra gyanakodott, 
amely a műterem közepén emelke-
dő dobogóval az egész teret ural-
ta. Sejtelme mean is csalt. A re-
megő kezeik lerántották a vörös 
szemfedőt és a kép minden hátrá-
nyával ott állt előttük leleplezve. 

— Éjjeli őrjárat, — mondotta a 
»művész« — ezt a címet adtam 
neki. Nem baj, hogy Rembrandt-
nak is van egy ugyanilyen című 
képe? 

— Nem, az nem baj. 
A két kép között ugyanis volt 

valami 'kis különbség. Rembrandt 
Wallenstein zsoldosainak alabárdos 
éjjeli őrjáratát festette meg, akik 
hunyorgó fényű lámpásaikkal men-
nek végig Ö-Araszterdam egyik 
holdvilágos sikátorában. A bank-
igazgató-fesitőműviész viszont hábo-
rús élményét vetítette vászonra a 
négy szuronyos .baka alakjában, 
alkik szigorú pillantással álltak egy-

— Rossz — válaszolta a vendég 



más mellett. Háttérben vörös fény-
nyel füstölgő romok látszottak. Az 
allkotás hasonlított a »Tábortűz mel-
lett« című népszerű háborús képes-
lapra, de megállta volna helyét egy 
vidéki kalendárium címlapján is. 

— Nos? — kérdezte a házigazda 
kissié csüggedten, ímert a kritikus 
arca visszatükrözte gondolatait is. 
— Nos-, mi a véleményed a képről? 

— Rassz — válaszolta a vendég — 
kegyetlenül rosisz. 

S mielőtt az elképedt művész szól-
hatott volna, vállára tette kezét. 

— Meg kellett ezt már egyszer 
mondanom neked. Hidd ei, hogy az 
őszinte kritika az egyetlen, amely 
értékeket teremt. En elhiszem, hogy 
rajongója vagy mindennek, laimi mű-
vészet, de ez még nem tesizi okvet-
lenül szükségessé, ihogy fessünk 
vagy költeményeiket írjunk. 

— Köszönöm, — mondta sértődöt-
ten a házigazda és a vörös bársonyt 
ismét a képre dobta. — Szóval di-
lettáns vagyok? 

»ment a házba • • • 

— Nem szabad haragudnod rám. 
Az vagy. Tele j ászán dékkal és jó-
akarattal. De mindez neim elég. 

Zavartan álltak egymással szem-
ben. 

— Talán ha valamilyen megren-
dítő nagy élmény villámcsapása ér-
ne, talán akkor világrajönne a mű-
vész benned. De azt hiszem, jobb így 
élni. Megrendítő élmények nélkül. 

A festő idegesen hallgatott. Mi-
csoda kellemetlen, irigy fráter. Ga-
rami jutott eszébe, az egyik lap esz-
tétikusa, aki megállt a kép előtt és 
összehunyorított pillái mögül hosz-
szú percekig figyelte a műalkotást. 

— Ez már valami fensőbb dolog 
öregem — mondotta a végén. — 
Egész nyugodtan beküldheted ősz-
szel a Műcsarnok kiállítására. 

Amikor a Műcsarnok zsűrije ősz-
szel visszautasította a képet, akkor 
jött rá, hogy Garaminak egy há-
romezerpengős váltótartozása volt 
a bankjánál. Elkeseredetten panasz-
kodott feleségének a hízelgő bará-
tokról. 

— Kovács volt az egyetlen őszinte 
ember, alki szemembe merte mon-
dani, hogy nem tudok semmit. 

— Kovács? — nézett rá kicsit meg-
lepetten az asszony. Nem sokat tö-
rődött az ura dolgaival, de most 
még az arca is pirosra gyulladt. 

A férj ideges volt és érzékeny. 
Idegszálai a legkisebb jeleket is fel-
vették. Miért vörösödött el a fele-
sége? Képek rohantak át az agyán. 
Kovács, az őszinte íbarát, az őszinte 
kritikus minden összejövetelen itt 
van náluk. Színháziban mindig fel-
jön a páholyukba. 

Az asszony felállt. Zavartan 
mondta. 

— Délután dolgom van. Etmmiáék-
hoz megyek. 

A bugához, aki kinn lakik Budán. 
Az Uiri-utcálban. A Bástyaköz innen 
csak néhány lépés. 

Ahol Kovács lakása van. 
— Ostobaság, — mondotta önma-

gának még egy félórával is az asz-
szony távozása után. — Ostobaság. 
Ügy látszik, a féltékenység és a te-
hetségtelenség édestestvérek. 
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Ahogy a lép esőkön felért a sé-
tányra, megpillantotta a feleségét. 

Karonfogva állt Kováccsal a kő-
korlátnál és az esti fényekkel szik-
rázó pesti panorámát nézték. 

— A botránynak nincsen semmi 
értelme mondta inkább sajnál-
kozva, mint ijedten Kovács, amikor 
elléjülk toppant. — El fog válni tő-
led és én elveszem feleségül. 

Ennyiből állt a tragédia szavak-
kal kísért része. Úriemberek, ami-
kor ilyen .tiszta a helyzet, nem csi-
nálnak drámai jeleneteket, nem ad-
nak anyagot az újságoknak. 

Elváltaik. 
Ainilkor a következő ősszel meg-

nyílt a Műcsarnok tárlata, az ösz-
szes kritikusok csodálattal teli so-
roíkat írtak egy névtelen piktor re-
mekéről. 

»Fájdalom« volt a ikép cime. Es 
színeiben, formájában annyi tehet-
ség zengett, hogy néhányan órákig 
álltak előtte. 

A festő nem nevezte meg magát. 
S a katalógusban csaík annyi állt, 
hogy a kép X. bankár tulajdona. 

ÖSZI TÁRSASÁG 
Irta: Hollós Korvint Lajos 

A gyönge nap lehullt, akár 
egy megsebzett, vérző madár, 
dermedt, tárt szárnya fennakadt 
a lombcsipkéken véresen, 
aztán a fák loözé esett. 

Mozdult köröttem a világ, 
nyögtek, sóhajtoztak a fák 
s előbújtak, mint játszi víg 
gyerekek: — hip-hop, itt vagyok — 
a halvány arcú csillagok. 

Mint érdeshangú öregek 
lábam alatt falevelek 
pörlekedtek az ősz miatt. 
S két görnyedt hátú fűzfalomb 
a földig csüggedt, mint a gond. 

Egy fonnyadt gally nyakamra hullt, 
nem söpörtem le, meglapult 
pajtáskodón galléromon — 
s együtt ballagtunk hallgatag 
az őszben: kél ágról szakadt. 

El fog válni tőled és én elveszem feleségül . . . 
(Szűr Szabó Józsetf rajzai) 

Ez volt az első alkalom, bogy be-
ismerte kudarcainak igazi okát. De 
a másik érzéssel nem tudott meg-
birkózni. Elrohant hazulról taxin és 
a Várba vitette magát. 

A bástyautcai ház elé. Kovács la-
kásának ablakán .fehéren világított 
a leeresztett vászonredőny. A másik 
oldalon járkált fel és alá, míg be 
nem esteledett. 

Ekkor nem bírta tovább. Bement 
a háziba. A 'kapu alatt volt a ház-
mester portásfülkéje. Az öreg cer-
berus kidugta fejét. 

— Kit tetszik keresni íkérein? Ko-
vács urat? Nincs itthon. Kora dél-
után elment már ,hazulról. 

Szédülten támolygott iki az utcá-
ra. Most jutott csak eszébe a leg-
egyszerűbb dolog. A házzal szemben 
állt egy nyilvános telefonfülke. 
Felhívta sógornőjét. 

— Halló. Klári ott volt nálad? 
— Igen. Egy órával ezelőtt ment 

el. 
— Ügy látszik, megőrültem, — tö-

rölte le homlokáról 'a verej.tékcsep-
peket. — Minden ok nélkül gyanú-
sítom ezt a nagyszerű, drága asz-
szonyt. — Kiiment a Halászbástyára, 
hogy leüljön egy pillanatra s a hűs 
allkonyi szellő elsimítsa lázát. 
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(6. folytatás) 
Most Teddy vette át a kommandót: 
— A hölgyek pedig szíveskedjenek lefáradni »egy pillanatra« a 

parkettre. A »zri«-re ráérünk zárás után is. 
Klári nem tudta ugyan, hogy mit érthetett Teddy úr »zri« alatt, 

de gondolta, hogy ez amolyan éjszakai szakkifejezés lehet a veszeke-
désre. Már az elmúlt négy nap alatt tapasztalta ugyanis, hogy az 
Alcazarban nem mindig beszélnek érthetően az emberek. Megtudta 
például, hogy a pincért csáringernek hívják, a pezsgőt flakonnak, a 
cigarettát staubnak és a sósmandulát palizabnak. Miért? — kérdezte 
a kövér Lillytol, aki az Alcazár abesszíniai részében — ez is amolyan 
helyi műkifejezés volt — a bárpultnál teljesített szolgálatot, ö volt 
az úgynevezett erős italok dandárparancsnoknője. Ismerte a koktél-
keverés titkát s mint legendát emlegették róla, hogy egyszer egy 
mexikói vendégnek reggel öt órakor valami olyan infernálisan erős 
italt kevert össze, hogy a vendég, ahogy lehörpintette, szó nélkül lefor-
dult a székről. Mikor Lillyt meggyanúsították, hogy talán bizony vit-
riolt kevert neki az italába, megvetően csak ennyit mondott: 

— A, csak rá kell nézni' a palira, hisz ez még a tejtől is elszédülne. 
A »palira« ránéztek. Százihúszkilós, száznyolcvancentiméteres atléta 

volt s állítólag valamikor forradalmi felkelővezér volt a Sierra Madre 
Occidental ós a Sierra Madre Orientál között. Erre mondta Lilly, hogy 
még a tejtől is elalszik. Klárit aztán felvilágosította, hogy a sósman-
dulát azért hívják palizabnak, mert ha egyszer valaki majszolni kezdi, 
nem tudja abbahagyni, természetszerűleg szomjas lesz tőle és iszik rá, 
mint a gödény. Ez kettős haszon; egyrészt pezsgőben, másrészt man-
dulában, amelynek gyűszűnyi kis tányérnyi ára két pengő. Az Alcazar 
havi büdzséjében például a sósmandula kerek ezer pengővel szerepelt 
a bevételi oldalon. Ilyen üzleti titkokat tudott meg Klári már az első 
négy nap alatt s Lilly egy kis iskolát tartott neki az italokból is. 
Közölte vele abbeli véleményét, hogy ő például, nem rajong a pezs-
gőért. Nem mondja, egyetlenegy márkát, a francia Rhoederer 
Carte blanche-ot megissza, de mikor akad olyan »császár«, aki 
francia pezsgőt fizet? Ebből azt is megtudta Klári, hogy a 
költekező vendéget »császárnak« hívják. Lilly részletesen kifej-
tette, hogy lehetőleg csak töményszeszt szabad inni és azok között is 
lehetőleg whiskyt. »A whisky« — mondotta átszellemülten — »az 
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egyetlen úriember, az egyetlen gentleman az italok között. Nem kapsz 
tőle fejfájást s hagyja magát inni, mint a víz. Fokozatosan okoz kel-
lemes bódulást, csak idejében meg kell állni vele.« ö például a hetedik 
whiskynél érzi magát a hetedik mennyországban, a nyolcadikat már 
nem szabad meginnia, mert akkor már, baj van. A nyolcadik whiskytől 
rabiátus lesz s csapkodni kezdi a poharakat. »Hová jutnánk, ha 
mindennap meginnám a nyolcadik whiskyt is?« — kérdezte angyali 
arccal — »rámenne az egész fizetésem a poharakra.« Kifejtette még 
abbeli véleményét* hogy a gin például alattomos ital, arra úgy kell 
vigyázni,, mint a kígyóra. Nemkülönben az édes likőrök között a bene-
diktinerre, amelyet különösen pezsgőre nem szabad inni, mert bolonddá 
teszi az embert. Rajongva tudott beszélni az italokról. Az alko-
hol természetszerűleg téma volt az Alcazárban. Az Alcazar élet-
eleme, létalapja volt az alkohol, csak úgy, mint a halnak a víz; a 
tüdőnek a levegő, itt mindent az alkoholra alapítottak, a mindennapi 
kenyértől a házbérig, a téli tüzelőfától a villanyszámláig, aki itt élt és 
lélekzett, az mind az alkoholból ólt, Árpássy úrtól — bizony Kláriig. 
Es az Alcazárban éppen ezért mindenki tisztelte az alkoholt. Ha vala-
melyik páholyba francia pezsgőt vittek be, a piros ezüst-, vagy arany-
nyakú üveg után úgy bámultak a lányok, mint egy Rolls Royce autó, 
vagy egy csincsillabunda után. Még a pincérek is áhítatosabban vitték 
be a vedret a boxba, ha Heidsieok, vagy Cliquot hült benne. Hogyne, 
hiszen még az artisták gázsija is az italból került ki. Az Alcazârnak 
nagy és városszerte híres revűprogramjai voltak, amelyek keretében 
drága külföldi számok is felléptek, sokszor többezer pengő havifizetésű 
artisták és a rezsinek kizárólag a bevételből kellett kitelnie, mert az 
Alcazarban nem volt belépődíj, bárki bemehetett és rendelhetett akár 
feketekávét is, végignézhette ingyen, kizárólag azon a jogalapon, hogy 
fogyasztott valamit, a^ egész műsort. Persze, az úgynevezett »kapuciner 
vendégeket« nem imádták túlságosan az Alcazarban, Helyet foglalnak el, 
képesek végigülni az egész éjszakát s nine® semmi haszon rajtuk. Bár ez 
a felfogás nem volt egészen helyes, mert a legalacsonyabb rangú »kapu-
einer vendég« is — ahogy ők nevezték — végeredményben jókora ösz-
szeget hagyott az Alcazarban, ha egyszer az ajtón betette a lábát. 
Igaz ugyan, hogy az a kapuciner, a műsorra való tekintettel s természe-
tesen felemelt áron csak két pengőbe került, de ehhez járult még a 
borravaló, a ruhatár ós a zenetányér. A portásnak is keliett valamit 
adni s ha esetleg a cigarettája is elfogyott a kapucinierfinek, akkor 
már úgy otthagyott tíz pengőt a falakon belül, mint a pinty. Pedig 
csak egy kapucinert ivott. S az a tíz pengő mégis csak az Alcazár 
népe között osztódott fel. Klári úgy szívta magába ennék az új és 
számára rejtelmes világnak a tapasztalatait és tanításait, mint az 
itatóspapiros a tintát. Tetszett neki ez a fantasztikus, valószínűtlen világ, 
a reflektorok, kék és zöld és lila fénysugaraikkal, a helyiség műmárvá-
ny os talmi nagystílűsége és selyem eleganciája, az az egész forgó, 
zengő karneválos viharzás, ami fényből, zenéből, női testekből és alko-
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hóiból adódott. Egészséges tiszabogiári idegeivel tudat alatt érezte 
ugyan, hogy ez álvilág és álélet. Lámpagyujtástól pirkadásig tart. 
Ahogy az ég alja kifehéredik, vége az egész varázslatnak, felfakad, 
eloszlik az egész műmámor, mint a buborék. Tapasztalta ezt saját 
maga is, sőt saját magán is. öt óra után, akármilyen szenvedélyesen 
játszott a zenekar, akárhogy búgott a jazzénekes, nem érdekelte a 
kutyát se, a tündérbabáknak kikészített lányokon lilának hatott az 
esti piros, sárgának a rózsaszín és a káprázatos álomruhák is rongyok-
ként hatottak rajtuk. A párfőm bűzzé változol t, amelynek illatskálá-
jában az áporodott cigarettafüst és az alkoholnak valamilyen émelyítő 
árnyalata dominált, ez volt az a pillanat, amikor a normális nappali 
élet még öltözködésben is átvette az uralmat. Az a lány, aki egy perc-
cel előbb csipke stilruhájában úgy nézett ki, mint egy madárijesztő, 
egy perccel később szürke flanellkosztűmjében már újra tündér volt. 
Viszont mikor este ugyanebben a flanellkosztűmben bejött a helyi-
ségbe, egyenesen ágrólszakadtnak hatott, hogy néhány perccel később 
ugyanabba a stilruhába átöltözve tündérként hódítson és bódítson. Az 
esti és a reggeli nagy fordulópont választotta el a nappal és az éjszaka 
két'annyira különböző világát egymástól, öt óra után már az alkoholt 
is detronizáltatták, az a lány, aki félötkor még francia pezsgőt ivott, 
öt óra tíz perckor már csak a forró haboskávéjára tudott gondolni, 
pirított kenyérrel,, sok vajjal és jégbehűtött ásványvízzel. Stil álom-
ruha után kis szövetkosztűm, francia' pezsgő után complett kávé. Ez 
volt a sorrend. Az átmenet a valószínűtlenségből a valóságba. 

Klári eddig még nem ment a többiekkel kávéháziba reggelizni, ö 
hazament a József-utcába, ahol az anyja már várta a reggelivel, nagy 
bögre kávéval, amihez lehetőleg egy kis szalonnát, vagy tojásrántottát 
is szervírozott a lányának, amúgy jó falusi módon. Klárit hívták a 
lányok,, hogy menjen velük, de Klári mindig nemet mondott. Sajnálta 
a két pengőt, amibe a kávéházi reggeli került volna, hiszen egyelőre 
még a Lexi által megcsillogtatott külön társaságpénzi mellékjövede-
lemből egy fillért sem látott. Volt ugyan már társaságban, de az urak, 
akik meghívták, hírlapírók voltak, akiknek feltűnt a kellemes arcú 
csinos leány s akik kitüntetésszámba menő leereszkedéssel közölték 
Lexivel, hogy azt az új szőkét küldje be nekik a páholyba. Az urak 
konyakot és whiskyt ittak és nagyon kedvesek voltak Klárihoz. Dicsér-
ték, hogy milyen finom arca van, hogy milyen elragadóan egyszerű s 
rendkívül tetszett nekik, hogy nincs rajta festék. Az egyik úr a zseb-
kendőjét végigcsúsztatta a Klári ajkain s diadallal mutatta a többi-
nek, hogy a Klári száján semmi rúzs nincsen. Ez valósággal csoda-
számba ment és komplikált életüknek egyszerűségre és tisztaságra v&ló 
vágyódásában a saját jóravaló vágyódásaik beteljesedését ünnepelték 
egy kicsit Klári festetlen puritánságában. Klári jól érezte magát a 
fiúk között, akik bókoltak neki, az egyik úr, híres színdarabíró, kije-
lentette, hogy Klárinak virágszerűen finomak a kezei és az egész lénye 
meghatóan rokonszenves. De mikor elmentek, senki egy vasat Klári-
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iiak nein adott, de mindannyian megígérték, hogy még majd benéznek 
és örülni fognak, ha Klárival megint eltölthetnek néhány kellemes 
félórát. 

— »Almavári babári« — szólt utánuk Lilly a bárpult mögül, mikor 
az ajtón kitolongtak. S Klári megtudta az új műkifejezés értelmét, 
hogy »alma« annyit jelent éjszakai és lokálnyelven, mint nappali asz-
faltnyelven a »fiatal«. A »fiatal« pedig jelenti mindazt, ami negatív. 
Szóval, szegényt, tehetetlent, erőtlent, nincstelent. Mindenkit és min-
dent, aki és ami pont ellenkezője annak, aki és ami az életben kívá-
natos. Azi »almavári babári« pedig ennek egy stilizált kifejezése. Alma-
vári babári a kapueinervendég például és almavári babári a hírlapíró 
is, mert az se feleségül el nem veszi, se villát nem vesz neki, sem 
társaságpénzt nem ad, mert neki sincs, A hírlapíró csak »dumára« jó. 
Kellemes beszélgetésre. Persze, mert valamennyien kedves fiúk, sze-
retik az életet, az igaz, hogy tanulni lehet tőlük és azonkívül össze-
köttetésnek nem rosszak, mert hivatásukból kifolyóan lelkesek, ha 
valami baj van, leszaladják a lábukat, hogy segíthessenek. De azért 
hírlapíróval végigülni egy fél éjszakát, nagy luxus. Ártani azért nem 
ártott, legalább Klári rajtuk is túl van. Egyébként közli Klárival, 
hogy a celihet is felíratták. 

Klári elgondolkozott. Eletében először beszélt újságírókkal. Ezek 
hát azok az emberek;, akik megírják, ha valaki megöl valakit, vagy 
ha beugrik a Dunába, vagy ha valakinél betörnek és ezek azok, akik 
bármikor beszélhetnek miniszterekkel, híres primadonnákkal s minden-
kivel, akivel például ő nem beszélhet. Kivételes lények tehát. Lilly 
lenéző magyarázata dacára bizonyos tiszteletet érzett a fiúk iránt s 
egyáltalán nem bánta meg a »luxus«-f élé j szakát, amit velük töltött, 
csak azt nem szerette, hogy itatták. Konyakkal. Nem ijedt meg a 
konyaktól, hiszen már gyerekkora óta ismerte a szilvóriumot, a négy 
pohár konyak tehát, amit megitattak vele, nem ártott meg neki. A 
lányok közben szállingóztak a lokálból kifelé. Majdnem mindenki má-
sodmagával, ki egy pincérrel, ki egy zenésszel, csak kevesen voltak, 
akikre egy-egy vendég várt, hogy továbbmenjenek egy kávéházba és 
ott fejezzék be az éjszakát. Kláriban egészséges ellenszenv dúlt az öt 
óra utáni pincér és zenészbarátság ellen és egyáltalában nem tudta 
megérteni, hogy ezek a lányok, akiket végeredményben ezen a helyen 
kellett, hogy valamilyen nagyravágyás fűtsön, miért kötik a reggellel be-
köszöntő élet első szabad perceit lokálalkalmazottakhoz, akik ráadásul 
a ranglétrán végeredményben még jóval alattuk is vannak. Ezt is 
Lilly magyarázta meg neki. A kövér Lilly, a »főokos« a lokálban, aki-
nek kilencven kilója miatt egyáltalán nem voltak semilyen nagy-
hatalmi ábrándjai, akinek egyetlen életcélja és beteljesülése a borra-
való volt. A borravaló, amelyből két héttel ezelőtt adta férjhez a húgát 
egy rákosszentmihályi automobilszerelőhöz, s hozományul teljesen be-
rendezett műhelyt ajándékozott neki. S bizony a borravalóból. A sok 
whiskyből és konyakból, ami az idegen torkokon lecsúszott. Nos hát 
Lilly megmagyarázta Klárinak, hogy ennek a reggeli együttes el-
menetelnek mélyebb értelme van. Az éjszakai csillogás és kötél esség-
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szerű vidámság — munkának számít. Itt mindenkinek ez a foglalko-
zása. Munka után pedig mindenkinek kell egy kis felüdülés ós egy 
kis szórakozás. Es minthogy a közös munkában a* négy fal között min-
den alkalmazott testvére egy kicsit a másiknak, ez a testvériesség 
hoz?» magával, hogy szívesebben vannak egymással, mint azokkal, 
akikkel végeredményben egész éjszaka színházat játszottak, és akiknek 
egyetlen őszinte gondolatukat fel nem tárhatták. Ez végeredményben 
fárasztó is. De az a lány, aki egész éjszaka bájkolódott, s más szín-
ben mutatkozott, mint amilyen végeredményben, azzal a pincérrel, 
vagy azzal a zenésszel nyugodtan közölheti való gondolatait, megtár-
gyalhatja az egész éjszakát, pajtásként diskurálhat vele, nem kell meg-
erőltetnie magát s nem kell más színben mutatkoznia előtte» mint 
amilyen. Elengedheti magát. Ez a magyarázata annak, hogy a lányok 
gyakran élnek pajtásházasságban a lokálalkalmazottakkal. 

Klári értette is, meg nem is. Homályosan valami olyasmit érzett, 
hogy az ilyen pajtásházasságon ugyanúgy nem lehet áldás, mint 
ahogy szerinte végeredményben nem lehetett áldás — színészházas-
ságon sem. Hányszor olvasott nagy és forró szerelmekről a Színházi 
Elet Intim Pista rovatában. » aztán évek múlva hallotta, hogy a nagy 
szerelemnek vége lett, az esetleges házasság felbomlott. Festett világ, 
hamis világ. Ez úgy égett és úgy élt benne, mint az Alcazar neon-
reklámja a portál felett, mert mindennél erősebben érezte, hogy az 
Alcazar az ő életében csak átmenet, irtózott volna önmagától arra a 
gondolatra, hogy neki például bárkihez a helyiségben köze legyen. 
S a bárki alatt legelsősorban és természetesen Lexire gondolt, akiről 
minden idegszálában érezte, hogy csak az. alkalmat lesi, hogy lecsap-
hasson reá. »Védekezni fogok« — gondolta magában s az eszébe sem 
jutott hogy ez a védekezés eredménytelen lehessen, ö nem szereti 
ezt az embert, s ha egyszer ő nem szeret valakit, akkor az a világon 
semmi veszélyt számára nem jelenthet. Nem, ő az életének nem erre 
a megoldására vágyik. Noha volt az Alcazar életében egy nüansz, ami 
némileg másirányban befolyásolta a gondolatait. Ezt a nüanszot 
André-nak hívták, s pincér volt az Aloazarban. Elvett egy lányt a 
lokálból s alig néhány hete gyerekük született. Rendes polgári házas-
életet éltek, André délutánonként, mikor már kialudta az alcazari 
éjszakát, sétálni ment a feleségével az Állatkertbe, s tólta a gyerek-
kocsit maga előtt. Ügy öltöztette az asszonyt, mint akármelyik »privát« 
férj. S a lányok eredendő női hivatásuk vágyálmaként valamennyien 
irigyelték »La Bella Margot«-t, — így hívták André feleségét, amíg 
az Alcazar tagja s a műsor második részének első száma volt. »La 
Bella Margot« úgynevezett angol táncosnő volt, matrózruhában sztep-
pelt s rendkívül csinos volt. André beleszeretett és elvette. Most már 
gyerekük is volt s a lányok tudomása szerint nagyon boldogok voltak. 
»Hát ez is van« — gondolta Klári magában, anélkül, hogy bármilyen 
konzekvenciát vagy tanulságot vont volna le a maga számára az 
esetből. 

(Folytatjuk) 
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Aki a fátokat adta 
Tíz éve ismerem. Szerény diákja 

volt a ibelvárosi Eötvös-reáliskolá-
nak- Fodor tanár vitte először fut-
ballozni, meg is jósolta: ebből a 
fiúból nagy játékos lesz. így tör-
tént. Bajnoki mérkőzéseik és naigiy 
nemzetközi csaták világraszóló győ-
zelmei mutatják Sárosi György fut-
baUkarrierjét. Azóta doktor is lett 
belőle, del a közönség továbbra is 
fosaik Gyurkának hívja, ö a magyar 
sporttársadalom kedves. sí^mUf 

Gyurkája, aki most isi megmaradt 
ugyanolyan szerénynek, mint az-
előtt. Egyedül legutóbbi ellenfelei, 
az Austria» a Lazio és a derék Pla-
nicska kapus mondhatják, nem sze-
rénytelenség-e ennyi gólt lőni. Va-
sárnap közel 30.000 ember kórusban 
Gyurkázott, a rádión keresztül száz-
ezrek hallgatták Sárosi csodálatos 
teljesítményének ismertetését s a 
magyar lapokon kívül a világ ösz-
szes lapjai megemlékeznek arról, 
hogy a magyar válogatott csapat 



Elüü gól: Zsengellcr lotte 

SS^äf' 

1 lőtte második: Sárosi nagy 

A harmadik gólt közelről vágta be Gyurka 

I i ü - W J 

vák válogatottat és a 
nyolc gól közül Sárosi, 
a magyar centercsatár 
hét gólt lőtt. De milyen 
hét gólt? Egyik] reme-
kebb volt a másiknál, 
úgyhogy mind a hét-
szer magával ragadta 
a nézőtábort, a közön-
ség felemelkedett a he-
lyéről, extázisban ünne-
pelte a gólokat és Sá-
rosi csúcsteljesítmé-
nyét. Pár évvel ezelőtt, 
amikor Sárosról írtam, 
azt jegyeztem meg, 
hogy ő egy darab Ang-
lia Budapesten. Van 
benne egy kis keverék 
a magyar harci eré-
nyekből és magával 
hozta az iskola padjai-
ból az örök játékosked-
vet. Játszani a labdá-
val, harcolni a győzele-
mért, a gólért a fair 
play elvei szerint. Sá-
rosi György dr. néhány 
partnerének remek tá-
mogatásával, de egyéni 
formájával és ötletei-
vel verte meg a cseh-
szlovákokat és ez a 
győzelem annál is in-
kább értékes, mert ma-
ga a csehszlovák válo-j 
gatott is kitűnően és 
gólratörően játszott. Azl 
Európai Kupában ara-1 
tott győzelmünk Sárosi I 
Györgyöt nemcsak a I 
vasárnap, nemcsak al 
hét, az év hősévé emeli.l 
Ha tudtok értékelnil 
Csik olimpiai győzel-l 
taét, a diadalmas rna-i 
gyar kard további elő-1 
nyomulását, úgy a maj 
gyar sporttársadaloaxl 
képzeletbeli olimpiai 
babérja övezi körül az l 
a játékosunkat, aki 

4 minden nemzetközi csal 
* tában megállja a liel 

lyét, most pedig mill 
lióknak és imillióknaj 
szerzett nagy öröme • 
Gyurkától hangos mos| 
mindenütt a sportéleB 
Gyurkáról beszélnek k • 
csinyek és nagyok ém 
Gyurka az, akinek h ( | 
gólját sosem fogják eU 
felejteni azok, akik láB 
ták és akik kapták. M 

Ez volt a negyedik 
(Pálházy fol 



AlU a fátokat kapta 
Vége a, nagy küzdelemnek, a szálló 

halljában szemben ül velünk Planicska, 
Csehszlovákia nemzeti csapatának sok-
szoros válogatott kapusa, öróla jegyezte 
meg találóan Gerevich Tibor egyetemi 
tanár, hogy válogatott mérkőzésen egy 
oentercsatár hét gólt lőjjön Planicsiá-
nak, ilyen még nem volt. De kezdjük 
meg a beszélgetést Planicskával. Mégis 
csak érdekes, mit szól a kapus, aki a 
gólokat kapta. 

— Borzasztó volt —- kezdi. Aztán foly-
tatja: 

— Sosem fogom elfelejteni. Többször 
kifutottam, védtem, jó néhány góltól 
mentettem meg a kapumat. Sárosival 
szemben tehetetlennek bizonyultam. 

Emelt hangon mondja, szinte köny-
nyezve: 

— Idh bin unschuldig.. . 
Igaza van, ő ártatlan a gólokban. 

Egyet sem lehetett elhárítani. Zsengel-
lér első gólja, majd a hét Sárosi-gól 
védhetetlen volt. 

— Mit érez; a kapus, ha potyognak 
|a gólok,? 

— Nem értem én arra rá, hogy érez-
Izek valamit. Figyeltem a labdát és Sá-
rosi lábát. Hátvédjeink ott álltak mel-
lette, én odahelyezkedtem, ahová Sárosi 
a. helyzetéből rúghatta volna a labdát. 

I Mérnöki pontossággal a másik sarokba 

Planicska szomorúan nézi, amikor a labda 
ötödször ment a kapuba 

Sárosi hatodik gólja 

A hetedik gólt sem foghatta a csehszlovák 
kapus 

lőtte a gólt. Mit tehet erről a szegény 
kapus. 

— Melyik volt a legkellemetlenebb gól? 
— A gól a kapusnak mindig kellemet-

len, de talán az bántott a legjobban, 
amikor Sárosi háttal állt a kapunak, 
úgy csinált, mintha leadná Keménynek, 
de ebben a pillanatban megfordult és 
alig oesudtam fel, a labda máris a kapu 
sarkában ficánkolt. 

Planicska őszinte vallomását így fe-
jezte be: 

— Nincsen borzasztóbb, mint amikor 
a kapusnak nyolcszor kell a hálóból 
kihalászni a labdát. 

A nyolcadik. Rúgta: Sárosi. Kapta: Planicska 
(Pálházy fotók) 



T Pf R S fí S E L E T 
A ZSERBÓ-BÓ-BAN 
— Mit tudtok ti, angyalom, aprói, 

hogy sikerült a sporthét Lillafüre-
den? 

— Minden a legnagyobb rendben 
volt. Már szeptember tizenharmadi-
kán — közvetlenül a balatoni sport-
hét után — szállingózni kezdtek a 
vendégek Lillafüredre, szerda estig 
aztán teljesen megtelt a Palotai-
Szálló, amelynek csupán két olyan 
vendége volt ezekben a napokban, 
akik nem tartózkodtak szigorúan a 
sport hét közönségéhez. Pompás idő, 
simogató szeptemberi verőfény ked-
vezett a teniszezőknek, a, bridzs-
aszialoknál kitartóan folyt' a küz-

delem mindvégig s a rendezők — 
Wahlkam,pf Henrik, Telkes Tibor, 
Szathmáry Kálmán, Plesschmiedt 
Jenő és Oláh Dezső — igazán a leg-
jobb munkát végezték. 

— No és mi minden feljegyzésre-
méltó dolog történt a sporthét fo-
lyamán? Ki nyert? Ki vesztett? 

— Veszteni senki Sem veszített, el-
lenben mindjárt csütörtökön este 
kisebb mulatság keretében tánc-tál-
versenyt rendeztek, amelyben Pé-
tery Jenőné lett a győztes Borhy 
Sándorral. A valcerversenyt ugyan-
akkor Sümegh Géza,né Leitner 
Manci nyerte Geist Gáspárral és a 
tánc-ügyességi versenyben ugyan-

csak Sümegh Gézáné 
lett a győztes Boross 
Andrással. Nem kis do-
log ez a táncügyességi 
verseny, huncut, aki 
kitalálta, hogy mialatt, 
ropják a párok, egy 
tenniszlabdát kell ekvi-
librírozni a kezükben 
tartott tálon... 

— Tovább! Tovább! 
— Péntek este azután 

még komolyabb feladat 
kiírásával lepte meg 
Wahlkampf a táncos -
párokat. Nagy ghim-
rana következett, amely-
nek starthelye a szál-
loda hallja volt, majd 
a hotel tornyaim kellett 
felrobogniok az urak-
nak, akik ott Szakáes-
ruhát öltöttek maguk-
ra, aztán le a parkba, 
később a Hámori tóhoz, 
ahol csónakba keVett 
szállni, kis evezés, ké-
sőbb rántottasütés kö-
vetkezett, mindez egyet-
len verseny keretében, 
— igazán nem kis fel-
adat volt mindent pon-

Dr. Csipkay György ós Herta-
lendy i rma házasságot kötöttek 

(Foto Baller) 



nyosság volt, hogy az egész mulat-
ságot lefilmezték s így te is meglá-
tod majd angyalom, hogy mulattak 
TÁllafüreden, 

— Hej, haj, vége van a nyárnak, 
nézzük hát, mi történik az őszben? 

— Külföldi lovasok járnak a Ba-
konyban, a Magyar Gazdák Orszá-
gos Lovasegyesülete által évről-évre 
meghívott külföldi távlovaglók most 
már nem elégednek meg azzal, hogy 
az Alföldet kalandozzák be, hanem 
a hegyes és erdős vidékekre is ellá-
togatnak. így került sor ezidén a 
Zirc és Bákonybél között fekvő An-
talházára, ahol a kertesközi kilátó 
országunk egyik legszebb panorá-
máját tárja fel az álmélkodó turis-
ták előtt, Kovách Ferenc úrlovas 
vezette a lövastársmágot, amelynek 
sorában többek közt Seibel gyáros 
és felesége Németországból, Miss 
Rosemary Thomas Angliából, Miss 
Mary Bell-Irwing éis W. Bőiken 
Hollandiából, a hírneves szemorvos 
F. C. Verkerk és felesége Rotter-

Végkely Dezső és felesége Jármay Judit 
(Ptjto Jakab) 

tosan végigcsinálni és semmit nem 
felejteni ki a komplikált müveletek 
közül. 

— Ki nem kapott büntetőpontot? 
— Elsők lettek holtversenyben 

Horváth Ernőné Rapaich Judit Bo-
ross Andrással és Sümegh Gézáné 
Romhányi Gyulával, a helyezések 
sorrendje pedig a következő volt; 
Szathmáry Kálmánné és Telkes Ti-
bor (második). Nyilas Duci és Oláh 
Dezső {harmadik). Ugyancsak pén-
tek este zárult le a ping-pongver-
seny, amelyből a hölgyek közül gróf 
Wenokheim Lajosné Teleki Marietta 
arófnő került ki győztesen, az urak 
közül Király Sándor. A bridzsver-
seny első díját viszont a Rónay— 
Szemethy-pár, második díját Vásár-
helyi Jenőné és Heller Tibor, har-
madik díját Szathmáry Kálmánné 
és Péteri Jenő nyerték. 

— Halljunk már valamit a szom-
bat esti gála-estélyrSt! 

— A szmókíngos, estélyiruhás ra-
gyogó báli publikum olyan látvá- Balogh István 6$ felesága Farkas Irán 

(Foto Rozgonyi) 



dámból vettek részt. A Rainprecht 
Antal ny. főispán kastélyában el-
költött villásreggelin valamennyien 
elragadtatva nyilatkoztak a bdko-
nyi táj szépségeiről. 

— Annyit emlegeted angyalom, 
hogy itt az ősz, de azt nem teszed 
hozzá, hogy az ősz az eljegyzések 
ideje is. 

— Épp most akartam örömmel, 
szeretettel és meghatottan jelenteni 
Bársony Éva eljegyzését Dessewffy 
Gyula, gróffal, ami ugyan nem 
meglepetés a benfentesek számára, 
de mindenesetre a legnagyobb örö-
mére szolgál mindenkinek. A ked-
ves, okos, rokonszenves és érdekes 
Bársony Éva végre meg fogja ta-
lálni az igazi boldogságot s ha már 
a jóslásnál tartunk, ugyanez lesz 

osztályrésze Dungyerszky Babának, 
aki viszont Dessewffy Tivadar gróf 
boldog menyasszonya lett. Érdekes 
esküvői jelentést kaptunk még, 
amely szerint »Magyar Miklós én 
felesége Taussig Elsa örömmel tu-
datják, hogy leányuk Zsuzsa és 
Monsieur dr. Roger Bickart, Cheva-
lier de la legion d'honneur, szeptem-
ber 25-én házasságot kötnek«. Azon-
kívül nagyon szép esküvője volt az 
elmúlt héten Jármay Juditnak — 
Jármay Zoltán és felesége, Wein 
Olga leányának — s zent király sza-
badjai Véghely Dezsővel. A gyö-
nyörű menyasszonyt tündérszép ko-
szorúslányok kísérték s a Kálvin-
téli templom zsúfolásig megtelt az 
előkelő esküvő alkalmából. És íme 

Ürlovasok megérkezése az antalházai Rainprecht kastélyba 

Miss Rosemary Bell Irwing, Frau Seibel, Kovács Ferenc, Miss 
Rosemary Thomas, W. Bölhen, Dabasi—Halász, Szltnyay Zol-
tán, Frau P. c. Viskerk, Rainprecht Antal, Soibel, az antal-

házai kestély parkjában 

zaro . eljegyzési hír: 
Szász Károly v. b. t. t. 
a képviselőház volt el-
nöke és néhai felesége 
Bibó Ida fia ifjabb 
Szász Károly eljegyezte 
dr. Szalay Sándor kor-
mányfőtanácsos és fe-
lesége, Kugler Erzsébet 
leányát, Esztert. 

— Gratulálunk! Egyéb-
ként akad valami ked-
ves apróság? 

— Akad. Tudjátok-e. 
ki az a rendkívül esi 
nos, rendkívül ismert 
félig-meddig grófné, 
akinek a napokban fo-
lyószámlát nyitottak 
egyik budapesti bank-
ban. 

—• No ez csak nem ér 
dekes. 

— De rögtön érdekes 
lesz, mihelyt kiderül, 
hogy ki nyitotta, he-
lyesebben nyittatta a 
folyószámlát, amely fél-
millió pengő elköltését 
teszi lehetővé a gróf né-
nak, aki különben már 
egy százezerpengős 
csekket ki is állított 
már az új folyószámla 
terhére. 

— Ki kapta a csekket? 
— A volt férj. 
— És ki nyittatta a 

folyószámlát? 
— A leendő férj. 
— És ki nem tud az 

egészről semmit? 
— A jelenlegi férj. 

Adieu! 
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Pesti ruhák külföldi karrierje 
Megkezdődött a pesti divat nagy sze-

zonja. Kengeteg kollekciót láttam, jót, 
rosszat egyaránt. Ami a legmeglepőbb 
ezekben a kollekciókban, íhogy majdnem 
mindegyikben a modellek egy jelentős 
részié ugyanaz. Csakhogy egyik szalon-
ban jól vannak elkészítve, a másikban 
rosszabbul, egyikben eredeti anyagból, 
a másikban csak az eredetihez hasonló 
kópiából. 

A kollekciók között egészen speciális 
helye van a Couture szalon kollekciójá-
nak. Ez a szalon nem aaibiclonálja, hogy 
százszázaiékig szolgai hűséggel hozza a 
párizsi modelleket, inkább egyéni ízlé-
sének megfelelően mindegyiken egy kis 
elváltozást eszközöl. Ezáltal modelljei 
egészen speciálisaik, egyedülállóak. 

Nagy előny, hogy aki Couture ruhát 
vesz, nincs kitéve annak, hogy gyakran 
egy és ugyanazon a helyen sokszoros 
kópiában láthassa viszont toalettjét. 

Ugylátszik, az egyéni ízlés, az el vál-
toztat ás csak előnyére szolgál a model-
leknek, mert Couturenél ma igazán csak 
a legraffináltabb, legkifinomultabb 
ízlésű dámák dolgoztatnak, olyanok, 
akik után mindig mindenütt megfor-
dulnak — mert esemény minden egyes 
ruhájuk. Színpadra is sokat dolgo-
zik a Couture. Darva* Lili igen nagy 
hive, most a »Delilá«-boz is Couture ké-
szíttette a ruháit. 

Hatvany Lili (rengeteg ruhát visiz ma-
gával hollywoodi útjára, ezeknek nagy-
részét Couture csinálta. Hatvany Lili, a 

vérbeli divatdáma tudja, 
,. .• hogy ezek a ruhák ele-

gánsak és jól viselhetők 
lesznek Amerikában is, 
hiszen annyi külföldi 
dáma rendel Pesten a 
Couturenél r.uhiát. Egy-
másnak: adják a oímet, 
legtöbbnek kis notes Zr 
könyve van és abban van 
feljegyezve a híres váci-
utcai divatszalon. Mikor 
fent voltam a szalonban, 
a világ egyik legismer-
tebb nevű bankárjának 
a felesége próbált éppen 
ruhákat. Soha még más-
hol nem láttam ezt » höl-
gyet ruhát rendelni, mint 
Párizsban. Egyszer Re-
bouxnál éppen előttem 
próbálta azokat a kala-
pokat, amiket csak az Ô 
számára terveztek. Hal-
lom, hogy Felényi János-
né, a washingtoni köve-
tünk felesége is egy 
egész csomó ruhát ren-
delt Couturenél, Gabriella 
főhercegnő külföldre uta-
zott, neki is tündéri gar-
detrobot állított össze 
Coutur». 

Milyen furcsa, hogy 
van a rendelők között 
egy brüsszeli dáma, aki 
tizenkét ruhát és egy 
nerzköpenyt kapott. Egy 
másik brüsszeli dáma (őt 
már az előbbi hölgy aján-
lotta) egy hosszt breit*-
sohwanzkabátot rendelt. 
Ügylátszik, Pest olcsóbb, 
mint Párizs, még a brüsz-
szelieknek is. 

Aki szép, az új divatot 
százperoentestto. vissza-
adó, érdekes, elegáns kol-
lekcióból akar választani, 
annak ajánlom a Couture 
szalont, 
r®kBt(j l̂ rgottcT '•Mién 

tunlkávul 
Anc»l<>) 
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Vigyázat, másolva! 
A párizsi divatszalonok vezetőitől 

évről-évre azt a csodálkozó kijelen-
tést hallom, liogy sehol a világon 
annyi divatriporter nincs, mint Ma-
gyarországon. A bemutatók idején 
tömegesen keresik fel a nagy háza-
kat a »divatujságírók«, akik tulaj-
donképpen nagyrészt pesti szalon-
tulajdonosok. »Ha ennyi az újságíró 
és ilyen nagy a propaganda, hogy 

van az, hogy Magyarországról alig 
egy-két vevőnk van?« — mondják a 
párizsi divatszalontulajdonosok. 

Amikor ezeket a kifakadásokat 
hallgatom, mindig arra gondolok: 
ha tudnák, hogy mennyi divatsza-
lon van Budapesten, nem csodálkoz-
nának az »újságírók« számán sem. 
Éppen ezek a szalonokba könnyen 
bejutó és nagy árat nem fizető uj-

ságíró-szalontulajdono-
soK az okai, ihogy Bu 
dapesten válik az egész 
világot megelőzve köz-
kinccsé a párizsi mo-
dell. Ez — a publikum 
szempontjából — ter-
mészetesen nem volna 
hiba. Hiba csak az, 
hogy a modellek ijesz-
tően rossz kópiákban 
kerülnek a nagyközön-
ség elé. Nem eredeti az 
anyag, nem eredeti a 
szabás, az ilyen »lené-
zéssel« elkészült modell 
többnyire csak paró-
diája a párizsi eredeti-
nek. 

Milyen oázis ezek-
után a modellek után 
megnézni a Couture, 
Förstner' Józsa vagy 
Neumann Berta kollek-
cióját. Ahogy itt a mo-
delleket nézem, gyak-
ran az jut az eszembe, 
mennyivel érdekesebb 
egy ilyen pesti ruha-
tárlat sok párizsi kol-
lekciónál. Bármily pa-
radoxonnak is hangzik 
ez, mégis így van. A 
jó, igazi pesti kollek-
cióban egyesítve van 
Párizs legkülönbözőbb 
házainak minden slá-
germodellje. Ami leg-
iobb Paquinnál, leg-
jobb Alixnál, Mainbo-
chernél, vagy Schiapa-
rellinél, az mind együtt 
látható ezekben a pesti 
ti agy szalonokban. 

EGY AMERIKAI 
KOLLEKCIÓBÓL 

Fekete Romain vacsorázóruha, 
érdekes arany hímzéssel 

(Foto Paál, New York) 
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£Pesti divatpremierek 
Rotschild Klára a párizsi divatot száz 

százalékig visszatükröző, remekül sike-
rült gazdag kollekciót mutatott be idén 
is. Sok olyan modellje van, ami már 
Párizsban a bemutatók után világsiker 
volt és amelyet Pesten a legsikkesebb 
asszonyok fognak viselni. Slágermodell-
jei között elsősorban egy eredeti Schia-
partelli estélyiruhiát kell megemlíteni, Ér-
dekes, fényes klokészerű, de puha anyag-
ból késztilt. Az anyagnál azonban sok-
kal érdekesebb a szabás. A Schiaparelli 
által lanszírozott új mellvonal, amely 

Natriával prémotett bordó sport koitittm 
LXSLONO kollekciójából 

olyan előnyös, hogy még a molett höl-
gyeket is karcsúvá teszi. Másik nagy 
sikere a kollekciónak egy Lan,vin esté-
lyiruha, fekete romainszerű anyagból, 
kristály gyöngyökkel hímzett ezüstbőr 
motívummal a derék elején. Ez volt a 
legszebb ruha a Lanvin-kollekcióban. 
Paquin legszebb darabjai!t is viszontlát-
hatjuk Rotsehild Klára kollekciójában: 
egy grönlandi rókával prémezett szür-
készöld télikabátot és egy majdnem fe-
ketébe hajló, bordó szövetszoknyájú, vi-
lágosabb bordókabátú, ezüstrókával pré-
mezett kosztümöt. (Ezt máris a legsikke-
sebb pesti asszonyok rendelték meg.) A 
kosztümök között nagy siker egy szürke 
nutriával prémezett komjplé éB egy fe-
kete zippzáras koszttiim perzsa prémezôs-
sel és muffal. Nagyon szépek a többi es-
télyiruháik a délutáni ruhák ís, 
mindegyikről külön tanulmányt lehetne 
írni. 

Nehéz olyan párizsi kollekciót találni, 
ahol a pesti asszony szükségletének meg-
felelő kabátokat és kosztümöket látna 
együtt az ember. A párizsi kollekciókban 
az estélyiruhák dominálnak. Mindenütt 
mutatnak ugyan köpenyt, kosztümöt, de 
sokkal kevesebbet, mint nagy estélyiru-
hát. A jó pesti szabó feladata az, hogy 
olyan kollekciót állítson össze, amelyben 
a legkülönbözőbb típusú, ízlésű, életkö-

% rülményü, de főleg a legkülönbözőbb 
alakú nők ís megfelelő kabátot vagy 
kosztütnöt találjanak. Ilyen kollekció 
Budapesten a Dünn szaloné. Remek, jól 
viselhető kabátjai és elsőrangú szövet-
ensembléi vannak. A legnagyobb siker a 
kollekcióban: szövetruha hétnyolcados 
vagy háromnegyede« .kabáttal. Ez az a 
rühatipufl, amelyet a nő ősszel a tavaszi 
angol kosztüm helyett a legjobban ki-
használhat, a legtöbbet viselhet és 
amelyben feltétlenül elegánsan hat. Ér-
dekesek és teljesen elütnek a sablontól 
az angol kosztümjei, amelyekben a leg-
sikkesebb párizsi angol szabó, Creed zsá-
nerét hozza. A modellek szőrmézése új-
szerűségben és szépségben a legjobbak 
közé tartozik, amit pesti szalonokban 
láthatunk. 

Az Ambrus-szalon kollekcióján meg 
látná, hogy aki összeállította, ismeri i 
párizsi divat legapróbb nüanszait. A 
Ambrus-szalon tulajdonosa végignézi 

(Folytatás a 78-tk oldalon) 
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Aki látta az új párizsi füzőímodeilaket 
a legnagyobb párizsi ftizőszalonokban, 
meglepetve vette tudomásul, hogy Pá-
rizs Csillagnétól kért kölcsön ötletet, 
mert amit ma Párizs hozott, azt Csillag-
né csodálatos érzékkel már évekkel ez-
előtt kreálta. Csillagné művészete az élő 
alakot élő szoborrá mintázza. Szinte cso-
dálatosak a délutáni és az estélyi fűzői, 
melyek derékig dekoltáltak (még a leíf-
molettebb hölgyek részére is). Csillagné a 
Kossuth Lajos-utca 4-ben csak a fűző 
anyagát hozza Párizsból, ötleteket vi-
szont ő ad Párizsnak. 

* 
Az igazi divatdáma mindig arra a leg-

büszkébb, ha egy új, jó szabónőt, vagy 
új jó masaimódot fedez fel. Az idei pesti 
divatszezon legújabb felfedezés© Kerekes-
né kalapszalonja. Eddig főletg filmekre és 
csak néhány választékos ízlésű dámának 
dolgozott Kerekesné. Idén Deák Ferenc-
tér 3. szám alatt szalont nyitott, ame-
lyet most a legsikkesebb asszonyok aján-
lanak egymásnak. Kerekesné szenzációs 

« kollekciót mutat a párizsi nagy házak 
kalapmodelljeiből. Olyan sokféle típusú, 
érdekes új kalapja van, hogy közötte még 
az is talál magának megfelelőt, aki el-
lenséges szemmel nézi az új kalapdival 
feltűnő modelljeit. 

(Folytatás a 76. oldalról) 

Párizs minden nagy divatházát és a 
kollekciókból azt választotta, ami a leg-
szebb, egyben a legkarakterisztikusabb 
is az idei új divatban. Gyönyörű ezüst-
rókával, vörös rókával, Berzsával préme-
zett kabátokat mutat (valóságos specia-
listájává nőtte ki magát az idén Ambrus 
a remek télikabátoknak), ezenkívül bá-
jos, fiatalos délutáni ruhákat és gyö-
nyörű estélyi toaletteket hozott. Van egy 

inn Ricei modell után készült délutáni 
tofcfc&ttjo, ennél szellemesebb, csinosabb 

ruhát alig mutatnak Pesten. Figyel-
ajánlom a zsurtoalettet kereső höl-

eknek. Az estélyi toalettek között leg-
jobban a Maggy Rouff-modellek tetszet-
tek. Itt van például egy magasnyakú, 
sötétbordó ruha, amelynek vállát és 
mui'fját óriási lila flitterekből hímzett 
:ibolyacsokorv díszíti. Egy színes paillette 
hímzéssel díszített raffolt trikóselyem 
sötétkék estélyiruha legszebb darabja az 
idei Ambrus-kollekciónak és bizonyára 
sok szó esik majd róla az elegáns asszo-
nyok körében. 

Fekete düftin köpeny esüstróka prémezéssel 
AMBRUS szalón modell (Párisi-u. 1.) 
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Fekete kosztüm perzsa prómezéssel Molyneux 
modell, KEMÊNYNÊ őszi kollekciójából 

(XT., Sütő-utca 2.) 
(Foto Dienes) 



m 

ÁLOM, 
AMI VALÓRA VÁLHAT! 

A pesti nő legfonto- • 
»abb napi teendője: ko- -
misisiózás a Váci-utcá-
ban. Közeledik a bunda- " 
szezon, így természetes, f? 
bogy a legböbib időt a 
bundaikirakatok veszik 

SENNYEI VERA valódi ocelot bundája 
BREIT FELO szttcs modall 

igénybe. A legnagyobb kirakatsiker 
Breitfeld szűcsé, ahol órákig néze-
lődnek és válogatnak a hölgyek. 
Hiszen nem is könnyű választani a 
gyönyörű perzsa» nutria, szebbnél-
szebb breitschwanz, nerz, seal és a 
töíbibi álomszép bunda közül. Breit-
feld kirakata előtt állandóan cso-
portosulás van, nincs olyan nő> aki 
sétája közben ne álmodozna kicsit 
a bundáik előtt. Es ezek az álmok 
valóra is válthatók, mert Breitfeld-
•nél nemcsak a bundáknak, haneai 
az olcsó áraknak is nagy sikere 
van. Es ha őnagysága lekési aí 
ebédet» vagy az uzsonnát, ha near 
jelenik meg pontosan, a randevún 
nem kell aggódni érte: Breit féld ki 
rakatat nézi. 
SEMNYEl VERA nutria bundája BREITFELI 

szűcs modell 
A . (Poto Angelo 



B. Zilahy Irén 
estélyi breitschwanz bundája ezüst róka diszí-
S s s i l ELKJIN szűcs modellje (IV., Váci-utca 

22. félemelet) (Foto Angelo) 



Azok a dámák, akik nagy szalo-
nokiban dolgoztatnak és drága pén-
zen veszik inegj a modelleket, ter-
mészetesnek találják, hogy nagy és 
gazdag kollekciókból válasszák ki a 
megfelelő toaletteket. Azok a höl-
gyek azonban, akiknek nem áll 
módjukban a legnagyobb nevű pesti 
szalonok árait megfizetni, csak rit-
kán jutnak abba a helyzetbe, hogy 
a rendelkezésükre álló, aránylag 
szerény összegért olyan szép és ní-
vós kollekcióból válogassanak, mint 
amilyen Kürthy Blanka divatsza-
lonjában található. Kürthy Blanka, 
aki nemcsak jó ízlésű, elegáns asz-
szony, hanem kitűnő szabónő is, az 
idén a szokottnál hosszabb ideig 
volt Párizsban. Végignézte az ösz-
szes nagynevű párizsi házak kollek-
cióit és ezekből választotta ki a leg-
szebb modelleket. De érdekes, hogy 
Kürthy Blanka kollekciójában na-
gyon sok olyan modellt találni, 
ami a többi pesti divatszalonokban 
nincsen meg. Francia összekötteté-
sei révén ugyanis néhány olyan há-
zat nézett meg Párizsban, ahol leg-
inkább csak párizsi privát hölgyek-
nek dolgoznak. Ezek a tipikusan 
»parisiennek« számára készült mo-
dellek egész speciális színt adnak 
Kürthy Blanka kollekciójának. Van 
egy fekete koktél kosztümje, hím-
zett tüll derékkal, egy fekete estélyi 
kosztümje, flitter derékkal, flitter 
hímzett zsebekkel — mind a két mo-
dell biztosan sláger lesz Budapesten. 
Szenzációsan szép egy fekete szövet 
szaténnal kombinált délutáni toa-
lettje, amit máris sok jól öltözködő 
elegáns dáma rendelt meg nála. 

Ami pedig egy divatszalon kollek-
ciójában éppen olyan fontos, mint 
a jó modell, az a precíz, jó munka. 
A Kürthy-ruhák kidolgozása mind 
kifogástalan. A harmadik előnye 
pedig ennek a kollekciónak, hogy 
a modellek árai nem megfizethetet-
lenek egy szerény büdzséjű, pol-
gári hölgy számára sem. Jóízlésű, 
igényes, finom zsanért kereső höl-

Bíró Éva gyek aránylag nagyon olcsón állít-
íekete crópe szatén ruhája Lucile Paray kreáció FONTIÁT ÖÜWP e - a r d p r o b i u k a t K ü r t h v URBACH GÉZA szaiónbói (Váci-utca ii/b.) üaxjaK ö s s z e garaerODJUKdl xvuiuay 

(Foto Angoio) Blanka kollekciójából. 
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Csincsilla kep, készítette eredeti párizsi modell 
után DAN FÜLÖP IV., Kristóf-tér 3. 

(Nem a sarkon) 

»endő csak a szép prém, hanem szoro-
san hozzátartozik a szép eldolgozás és 
a helyes, jó fazón is. Speciálisan erre 
helyeztem az idén a fősúlyt, s mintán 
tényleg még az olcsó időben szereztem 
he ilyen igazán szép prémeket, s párizsi 
tanulmányutam eredményeképpen a leg-
szebb modelleket sikerült itthon elké-
szítenem, s minden alkalma cmegvan a 
hölgyköizönségnek, hogy nálam ,e prém-
ből tényleg igen szépet kapjon, olcsó 
árért. 

Dán Fülöp, 
IV.. Kristóf-tér 3. 

Perzsia bunda, eredeti párizsi modell után ké-
szítette: DAN FÜLÖP IV., Kristóf-tér 3. 

(Nem a sarkon) 
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Textilben Hallis-ktk - s z i r t en a barna 
Már az előző évben is előtérbe nyomult 

az úgynevezett Loutre D'or azaz bronee 
színű seal, idén pedig a nagy modell-
házalk egyre-másra hozzák finom dél-
amerikai nutriából készült modelljeiket. 
Ez a prém rendkívül puha, selymes, 
könnyű ós aránylag nem is drága, azaz 
most az utóbbi időkben kezd el roha-
mosan drágulni, mert a délamerikai 
államok, amelyeikben ez az állat honos, 
megtiltották a vadászatát. Ennek kö-
vetkeztében az európai nagy centrumok-
ban is egyre ritkábban kerül piacra 
Igazán szép és egészen elsőrendű nutria 
prém alig van, legfeljebb olyan cégeik-
nél, amelyek a mult évben vagy az idén, 
egészen korán vásároltak nutriát. Csak 
a sötét-kékes, barna és dús prémű 
nutria az igazán értékes, de nem ele-



DR. DAVID MIHAltTNft 
valódi afrikai leopárd bandája, készítette: 

P ALU ÖT AY VIKTOR szűcs (IV., Bécsi-utoa 5.) 
(Foto Angtilo) 

Szaplonczay Éva kalapja Dr. Szkladányinó őszi 
kollekciójából (IV., Váci-utca 1—3.) 

(Foto Angelo) 

indigó kék cashmir pulloverrel, melyek 
Pestnek való kiváló holmik. Egy barna 
alapon paradicsom-sár g a-türkizzöld spric-
celt tweed ruhája táskád vaddisznó öv-
vel egyik legjobb ruhája. A fent leírta-
kat viszontláttuk Dünn Alicenál, kinek 
üzlete Pesten méltó reprezentánsa en-
nek a klasszikusan angol stílusnak. 

* 
Az idei di vat-accessoi rok között 

máris a les'uépszerüblbek Párizsban 
a kis aranyklipszek, amelyeket 
Schiaparelli alkalmaz az estélyi-
ruhákoni. A klipsz. szárnyaikon ülő 
kis angyalt ábrázol aranyból, a 
szárnyak vége strasszofckai van ki-
rakva. "Fekete, négyszögletes esté-
ly iruha (kivágásának jobb- és bal-
oldalán láthatjuk ezeket a iklipsze-
ket. 

* 
Ugyancsak Schiaparelli kollek-

ciójában szerepel a kis szárnyas 
arany »Cupido«-klipsz, kezében 
'strassz nyillaLA szárnyak is strassz-
ból varrnak. Másik Schiaparelli 
klipsz: nyitott szárnyú fecske, szí-

Madelaine de Rauch idén is rendkí-
vül fiatalos, angol ruhákat hozott, re-
mek vonal- és színösszeállításban. Van 
egy olívzöld selyemjersey ruhája nagy 
felvarrott katonazsebekkel, krómsárga 
kígyóövvel, egy rozsdaszínű puha meleg 
zsemperrúhája, fekete lakkövvel, egy 
borjúmájszínü selyem antilop kosztümje 



A párizsi „Pavillon de Parure" kincsei Pesten 
A párizsi világkiállítás egyik legszetblb, leglátogatottabb pavillonja a 

Pavillon de Parure, ahol a világ legkitűnőbb tervezői (mutatják be az 
1937/38-as év táskaremekeit. A (kiállítás minden darabja attrakció. Naponta 
ezer és ezer asszony csodálja meg ezeket a mesteri darabokat. Ennek a ki-
állításnak hatása alatt csinálta meg ezidei kollekcióját a tásikadivait leg* 
megbízhatóbb, legimérvadólbb pesti forrása, az Apponyi-téri Rosenstein-cég. 
Tulajdonosnője mester kezével választotta ki ebből a táskaibiirodailomból 
mindazt 'ami ízléses, újszerű» pikánsán ötletes és pesti viszonyokra aplikál-
ható. Eibben a kollekcióban az a hölgy, aki megcsodálta a párizsi kiállítást, 
éppúgy megtalálja, amit ott magának kiválasztott, mint az, aki csak h ál-
lomásiból ismeri a Pavillon de Parure-ben kiállított táskaremekeiket. 

A krokodil változatlanul divatos. Bzévben puha kiviteliben, ami lehe-
tővé teszi a bőriből újszerűen húzott és rakott extra-modellëk kreáláisát. 
Gyönyörű trottőr-retifkülök készülnek préselt borjúhőtilből, a cég részére 
készült exkluzív mintázásokkal. Sláger a lakkbőr, melynek csinossága, 
tartóssága egyaránt megokolja sikerét. Az új, divatos színekhez megfelelő 
és azonos árnyalatú hőrök mellett, természetesen a fekete, kék és barnát 
változatlanul favorizálják Párizsiban és Pesiten is a hölgyeik. 

A strasisaokkal díszített, esetleg hímzett estélyi és délutáni táskáikat 
markazit- és Üveg-keretezések tetszik ékiszensizerűvé. A díszítésen kívül az 
eddiginél kissé laposabb, hosszított fazon jelzi az 1937/38-a« táskaddvatot. 

A Rosenstein-oég ízlése, tudása még a megszokottnál is jcfbban érvénye-
sült az idei modelleknél. Kár, 'hogy a táskadivatnak nincs úgynevezett 
nyilvános bemutatója, hogy a cég saját kreációjú. és eredeti külföldi mo-
delljeit fbárki megcsodállhatná. A nagysikerű kollekció külön meglepetése: 
az ára. Az, ami végeredményben lehetővé teszi azok Készére is, Ihogy a 
Rosenstei n-cégnél vásároljanak, akik eddig csak gyönyörködhettek a cég 
modelljeiben. _ _ _ _ _ 

nes emaitból. Fecske helyett tarka 
email papagályokat is mutat Schia-
parelli, résben estélyiruhákon 
gomb Helyett, részben pedig klipsz-
nek. 

* 
Elmaradtak ezidén a nyilvános divat-

bemutatók, nagy örömére antoak a közön-
ségnek, amely nem nézdegélni, hanem 
rendelni jár szalónba és nagy örömére 
minden szalónnak, ahol nem ruhák tö-
megeit vonultatják (fel, hanem vadéban 
modell kollekciót mutatnak a vevőiközön-
ségüknek. Lázár Júliánál néztünk végig 
elragadtatással egy illyen kollekciót* 
Szenzációs, mennyire sikerült azt ki-
•hoznia az idei divatból, ami nemcsak 
szép és dekoratív, hanem nagyon sik-
kes és naigyon fiatalos. Nemes szőrmé-
vel díszített kompiéi, kis fekete szatén 
délutáni ruhái elragadóak, Színházi ru-
hái közül egyik legszebb egy rövid ®zo(k-
nyájú ezüst ruha. Kevés hiodellt lát-
tunk, mely ennél bravúrosabban egye-
sítette volna a nagy délutáni és estélyi 
»ruihát. 

* 
A Rochas kollekció érdekessége 

egy blúz, amelyet háromujjnyi 
széles bordó és liláskék bársony-
szalagokból készített egy sötétszür-
ke szövetkosztűmhöz. 

SENNYEI VERA zfttd tola titok ja 
TAKÁCS BÖ2SI . , 

őstl kollekciójából (Váci-utca 9. félomelêt) 
(Poto Attg»lo) 



»Páriába halkan beszökött az ősz. . .« 
— és az ősszel együtt az új, őszi frizura-
divat is. Néhány hetet Párizsban töltöt-
tem, hogy az új hajviseletet, az új fiiiL 
zuramodellelket tanulmányozzam és el-
hozzam a pesti hölgyeknek. 

Részben Antoine mester, — a női haj-
viselet leghíresebb tervezője és a bubi-
frizura feltalálója — modelljeit lestem 
el, részben pedig Emil Rambaud, — a 
másik leghíresebb párizsi fodrász, egy-
ben a fodrászok elnöke — szalonjában 
töltöttem hosszabb tanulmányi időt. 

Az őszi hajviselet egyben határozottan 
egyöntetű: vége van a platinaszőke szín 
nagy divatjának. Nem is láttam már 
Párizsban platinaszőke hajú hölgyet, el-
lenben annál jobban tért hódit Antoine 
új slágerszíne: a hamvasszőke. Ez a 
hajszín nemcsak szolidabb és megbízha-
tóbb külsőt ad a hölgyeiknek, de a ífrtt-
zurák összeállításához is alkalmasabb. 
Az új fésülési és fejdiszítési modelleket 
már úgy tervezték, hogy a hammsszőke 
szín hatását is hozzákombinálták. 

De nagyon felkapott hajszín a rozsda-
barna és a rozsdavörös is. Antoine és 
Ramlbaud mesterek jóslata és gyakorlata 
szerint ez utóbbi lesz 1938 nagy divatja. 

Párizsban természetesen megtanultam 
az új divatszínek tökéletes keverését és 
elkészítését, de elsajátítottam egy új el-
járást az elrontott hajak rendbehozására 
is. Amerikai módszer szerint bártmely 

elrontott ha-
jat ki lehet 
már korri-
gálni és a haj 
ez után a fes-
tést vagy a 
tartós hullá-
mositást is 
elbírja. Ami 
a legfontos-
sabb, ez a ke-
zelés nem is 

hosszadal-
I mas, biztosra 
I veszem, hogy 
a pesti höl-

! gyeknél is 
nagy sike-
rem lesz vele. 

MISIK PÁI* 

Egyik fekete szövetkosztűmjét 
Schiaparelli két .arany tölgyfalevél-
lel díszíti. A tölgy falevelekre ráfek-
tetve egy fekete és két ibaxna színű 
aranyba foglalt makk van. * 

'Érdekes motívum a Schiaparelli 
kollekcióban az egyik fekete zsor-
zsettszerű anyagbál készült nagy 
estélyiruhához egy csuklótól a kö-
nyökig érő kesztyűszerű ujj, ame-
lyet tarka, virágos pamuthímzéssel 
díszített. 

* 
Az ujjak flzőrmézését legtöbbször 

mellőzi Schiaparelli, ehelyett csak a 
csuklóig érő kesztyű szélét díszíti 
prémsziególy. Nagyon érdekes az egyik 
antilop kesztyűje, amelynek tenyere 
mustárszinű, viszont minden egyes ujja 
ebben az árnyalatban ugyan, de más 
és más színű bőrcsíkoikból készült. A 
csíkok természetesen a csuklóig érnek. 

Mainbocher sok szép élénkszinü duf-
tin kesztyűt mutat, kéket, vöröset, 
terákott színt, sötétszinü szövetruhá-
hoz. A szövetruhát a kesztyűvel meg-
egyező színű, körülbelül háromujjnyi 
széles sál díszíti, amelyet a magas ke-
rek kivágásba behúzva viselnek, mint-
ha a ruha nyaka lenne. 

Az 'elegánsan öltözködő pesti asszony idén 
mielőtt őszi gardróbját összeállítaná feltétlenül 
László és Fekete kollekcióját nézi meg. Ebből 
ft kollekcióból nem probléma összeállítani a pá-
rizsi divatot tökéletesen visszaadó toaletteket. 
A párizsi nagyiházak által felhasznált összes 
anyagok, szövetek, bársonyok, selymek, jer-
seyk, csipkék mind megtalálhatók ebben a gazr 
dag és választékos Ízléssel összeállított kollek-
cióban, amelyet László és Fekete mutat. 

A legszebb muffot idén Párizsban 
Molyneux mutatta, spirálisan csa-
vart, vastag asztrakán pántokból. 
A muff (hordó alakú. Rochas csil-
laghoz 'hasonló muffot készített fe-
kete perzsából egyik fekete szövet-
kosztümjéhez, amelynek fekete per-
zsagallérja szintén csillagalakúan 
veszi körül a nyakat. 

Fantázia-ékszerekben, ahogy Párizsban 
az egyes toalettekhez kreált, hamis ék-
szereket nevezik, nem sok az újdonság 
idén. Mutattak néhány aranykarkötőt 
minidkét karon, fekete ruhákhoz. A leg-
érdekesebb kosztümékszer egy arany-
lánc, amelyről! elől három szőlőfürtszerű 
motívum csüngött le, színes gyöngyök-
ből összeállítva. Ezeket a szőlőfürtöket 
egyébként kristályból is készítik ruha-, 
sőt kézitáska-dísznek. 



A legérdekesebb kézitáskák egyikét 
Maggy Rouff kollekciójában láthattuk. 
A mulatságos táska három részből áll. 
Egy aranyláncod három ovális alakú kü-
lönböző nagyságú és különböző színű 
körtealakú táska van felfűzve. Az egyik-
ben a rúzst, a púdert és az egyéb koz-
metikai szereket viselik, a másikban a 
pénzt, a harmadikban pedig a zsebken-
dőt, kulcsokat és egyéb apróságoJcat-
Maggy Rouff borvörös bőrből, arany-
lánccal mutatja egy utcai kosztümhöz 
minid a húrom táskát, egy másik mo-
dellje viszont lila, bordó és fekete bőr-
ből készült, szintén aranyláncon. 

* 
Az arany, mintha csak bosszút akarna állni 

a sokéves mellőzésért, idén a legdivatosabb ék-
szer. Drágaköveket nem platinába, hanem 
aranybafoglalva viselnek, nemcsak a nappali, 
hanem az esti toalettekhez is. A nagy ékszeré-
szek kreációit utánozzák természetesen az úgy-
nevezett divatékszerben és művészi munkával 
szintétikus kövekkel a valódihoz megtóvesztően 
hasonlító brosokat, klipszeket, karkötőket készí-
tenek aranyból. Arany virágok közepükben 
színes kövekkel, vagy igazgyöngyutánzattal, 
kovácsolt aranylemezből készült karkötök, bi-
lincsszerű arany lánckarkötők, arany klipszek 
diszitik Párizsban a legszebb és legdivatosabb 
toaletteket. Az újszerű érdekes és szép model-
lekből már nagy kollekció érkezett a Váci-utcai 
Arkanzas boltjába, érdemes megnézni ezeket az 
ékszereket, mert a legegyszerűbb toaletteket is 
elegánssá teszik. 

* 
Érdekes, hogy az idei kollekciókban 

nincs oly tobzódó fantázia gombokban. 
A legérdekesebb gombok egyikét, illetve 
a gombot helyettesítő klipszet Maggy 
Rouff mutatja egy rozsdabarna színű 
kosztümkabátján. A klipsz női kezet áb-
rázol, amilyet a Biedermayer-időkben 
korállból, vagy fekete emailból viseltek 
zsuzsuként. Ugyanezt a kezet •viszontlát-
juk egy másik kollekcióban is, egy fe-
kete szatén déluiániruhán. Itt a kéz 
ezüstszínű, a körmök vörösek, az egyik 
ujjon strasszból kis gyűrű van és a 
kéz manzsettaszerű befejezése strasszok-
kal van kirakva. 

* 
A festett szőrme nagyon divatos aa 

idén Párizsban. Vakondot, bárányt, ka-
rakult és természetesen rólkát festenek 
a szivárvány minden színében. Látha-
tunk bordó karakül kabátot, paraszt-
rózsasziín vakond kabátbélést, pírosra 
festett vakondot, sötétzöldre festett va-
kondot, sötétkékre, bordóra, téglaszí-
nűre festett rókát a párizsi kollekciók-
ban. A festett színek között talán a leg-
tökéletesebb egy világoskék színre fes-
tett polár róka gallér, amely hosszai, 
elől végig gombolt szafirkék bársony 
estélyik abátot, díszít Lucille Paray kol-
lekciójában. 

* 
Amennyiben látni is kívánja, hogy az idei di-

vat mit diktál a ruhadiszeknek és diraték-
8zereknek, úgy ezeket a Souvenir-nél Kigyó-
utca 2. sz. (Váci-utca sarok) megtekintheti. 



Szerdahelyi Rózsi 
(Foto Angnlo) 

Flittertől csillognak az estélyiruhák 
A flitterhimzés (majdnem legdiva-

tosabb dísze az idei téli szezon toa-
lettjeinek. Egyáltalán nincs is pá-
rizsi kollekció» amely ne mutatna 
flitterrel hímzett ruhákat. Vannak 
kollekciók, amelyek csillogásban, fé-
nyességben valósággal revŰtoalet-
tekre emlékeztető modelleket mutat-
nak. A flitterhímzésekben legérde-
kesebbet és a legnagyobb sikerűt 
Mainbocher produkálja. Flitterrel 
hímzett tüllrufoái máris világsikert 
arattak. Rendkívül érdekes arany-
nyal áttört, fehér klóiké princesse 

mosható Lastex fűzővel 
ügyeljünk a védjegyre ! 

estélyirühája, amelynek mellrészét 
melltartó alakban három különböző 
árnyalatű aranyflitterrel hímezte 
ki. A fénytelen, matt, a vöröses és 
a sárgás aranyflitterekből való hím-
zés rendkívül hatásos a fehér, 
arannyal átszőtt alapú ruhán. Na-
gyon sok délutáni ruha elejét hí-
mezte Mainibocher tenyérnagyságú, 
tarika flitter virágokkal. Másik tí-
pusa a hímzett ruhának: a flitter-
hetz hasonló csillogású, színes fém-
szál hímzés. Ilyenből is sok mo-
dellje van. 

Egészen különös nagy-
ságú flitterekkel díszít 
néhány estélyiruhát 
Paquin. A fiitterek 
pasztilla nagyságúaík, 
»őt még ennél is na-
gyobbak. Rendkívül ér-
dekes egy ilyen nagy 
fiitterekből készült 
zöld boleró, fekete esté-
lyiruhához. Tíz estélyi-
ruha közül legalább hat 
csillogó flitterhímzésű 
a Paquin-kollekcióban. 
Érdekes flítterhímzést 
láthatunk SchiaparelU-
nél. Egyik testhez si-
muló, sötétkék estélyi-
ruhájának az elejét sza-
bályos azívalakban, új-
vörös flitterhknzéssel 
díszíti. Estélyikabátjai 
majdnem mind színes 
kövekkel és flitterihím-
zéssel vannak kihímez-
ve. Sőt, kesztyűket is 
mutat antilopból, ame-
lyeket minden egyes uj-
jon, an ujjhegytöl a 
csuklóig, flitterhimzés 
díszít. Nagyon sok kol-
lekcióban láthatunk csí-
pőig érő, kétoldalt kissé 
behúzott flitterkazalkot, 
amely földigérő szok-
nyával a kisebb estélyi-
ruhát pótolja. Vannak 
flitterrel teljesen ki-
hímzett tüll ruhák, térd 
alatt dús tüllfodorral, 
főleg Chanel kollekció-
jában. Molyneux egyik 
legnépszerűbb kisestélyi 



toalettje fekete princesse ruha, elől 
térdig felsliccelve, hosszú szűk fe-
•kete flitter ujjakkal, Molyneux 
'egyébként egyilk oldalion kis-
sé felhajtott, »zélés estélyi kala-
'pokat is mutat, almelyaknek arc-
felőli karimája flitterrel van íkihí-
mezve. 

Nagyon divatosak az estélyikosz-
tümök, amelyeknek nemcsak a jum-
perszerű blúza, hanem a kabáton a 
zsebek, esetleg a gallér, vagy rever 
is flitterből készült, 

A csillogó, tarka arany- vagy 
ezüsthímzést nemcsak estélyitoalet* 
teken, selyeim ruhákon alkalmazzák 
az idén, hanem szövetruhákon is. 
Sok egészen egyszerű vonalú, sötét 
színű szövetruhát látni az idén Pá-
rizsiján, flitter hímzésű övvel é® 
flitter díszítéssel. Érdekes, hogy né-
melyik kollekcióban még a művirá-
gokat is fMtterrel kombinálják, 
Molyneux, Mainbocher gyönyörű 
rózsákat mutat, amelyeknek levele 
és szára flitterből készült. Chcmell 

m estélyifátylakat 'is elszórt, 
apró, csillogó aranyfiitterekkel hí-
mezi, Estélyiruhákhoz mannequin-
jei shildszerűen elálló lószőrfátyla-
fcat viselnek, a fejtetőn kis strucc-
toll, vagy pedig néha flitfcervirág 
díszítéssel. 

Függetlenül a ruhától, amely le-
het egész egyszerű, sima vonalú, 
nagyon sok f litterből készült keppet, 
vagy bolerót láthatunk a párizsi 
kolleikciókban. 

Gyönyörű flitter hímzéseket látha-
tunk Maggy Bouff ikollekciójában. 
Egyik magasnyakú vacsorázóruhá-
ját a vállon flitterrel hímzett ibo-
lyacsokor és flitterhímzésű muff 
egészíti ki. Még a szőrmével szegett 
estély iruhákon is láthatunk a szőr-
mecsík felett egy-két sor színes flit-
ter hímzést. 

A fiitterek nemcsak a régi, isimert 
fényes, kerekalakúak, Nagyon sok 
fénytelen, négyszögletes, ovális 
alakú, félig fényes, félig matt füt-
tert láthatunk idén Párizsiban. 

Venetian lemosó-crem a bőr tökéletes megtisz-
tításához és a táguló pórusoknak és mitesszereknek 
kiküszöböléséhez — 
Ardena bőrfinómitószer felfrissítésére és üdévé 
tételére az arcbőrnek.— 
Velva Creme, hogy a bőr finom maradjon.— 
Orange bőrtáplálószer a száraz arcbőrüeknek, 
mely a ráncosodást kizárja.— 
A m o r e t t a - creme a normális arcbőrüeknek 
púder alá.— 
U l t r a A m o r e t t a - c r e m i deá l i s a száraz 
arcbőrnek — 
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Kaphatók, az Arden-gyártmányokat arusitó helyeken 

Magyarorszagon, Csehszlovákiában és Romaniaban 



Tanácstalan. Fiatal lánynak nagyon csinos 
és divatos lenne egy szép, »ötéíkék árnywlatú 
«öld kabát, amit szils'zkinnel, vagy nutria után-
zatú biberottei lehetne prómezni. Ha a zöM bzíii 
nem tetszik, választhat angolosi, molirt drappom 
barna vagy szürkés fekete tweedet is- Ez 
utóbbi teljesen'angolosan elkészítve, fekete per-
Ma berrn faxonos revcrrel, fekete perzsa zse-
bekkel, nagyon csinos lenne. A köaépkék szín 
is divatos ás iUik fiatal leánynak. — Doktornő. 
A szövet színe nagyon szép é& divatos, csak 
a minősége nagyon vékony. Utcai ruhát ebből 
őszre még ka háttal is alig lehet visetai. Egyéb-
ként a legutolsó számban közöltöm Molyneux-
től egy ruhát és hozzá egy koppét, ugyanilyen 
sizínü anyagból van. A ruhát legcsinosabb ionne 
keskeny ara»nybŐT övvel és a ikivágás körül 
egészen keskeny aranybőr apllkáeióvial díszí-
teni. — Külföldi alöfizető. Nagyon jó lonne, ha 
dolgait Pesten tudná megcsináltatni, mert itt 
mindent olcsóbban lehet megvenni és olcsóbban 
Is lehet elkészíttetni a legjobb helyeken.. Ha 
azonban úgy gondolja, hogy már ott sem tudja 
a holmikat nélkülözni, feltétlenül a fekete bosz-
s>zű kabát mellett szavazok. Tekintve, hogy in-
kább este, mint délután aikarja viselni, prakti-
kusabb a kabát, roint n kosztüm. MáT egy 
rókából gyönyörű prémezést csinálhat. A pré-
mezéishez nem kell egészen elsőrangú minőségű 
rókát vennie, mert amil sziép, az így is beleke-
rül 'körülbelül háromszáz pengőbe. A kabát alá 
csináltam so ti fekete szövetruhát, fényes fekete 
szatén deréíkrésszel, oldalt nagy masniba kötött 
szatén övvel. Ha módjában van, ugyanabból a 
szövotböl ehhez a ruhához még kis ikosztttm-
kafoátot Is csináltathat, egészen kévé«, olcsó, 
fekete szllszkln, vagy perzsaláto prémezéssel, 
igy két toalettje lehet. Második színházi Tu-
bának nagyon ajánlanék fémmel átszőtt brokát 
kosztümöt. Feltöve, hftgy szereti a kosztümöt, 
mert, ha nem, úgy egész ruhát lehetne csi-
náltatni, Délutáni ruha h os» »ú s ágban meg-
varrva, bárhova felveheti este, mert feltí'tlen 
pótolja a klsestélyi toalettet. Az angol kabát-
jára ne tegyen prémet, színes gyapjúsálakkal 
is nagyon elegáns. A bundáját se alakíttassa, 
hétnyolcadosnak az nagyon divatos. Kalap-
fazónt Illetőleg nem tudok tanácsot adni, 
olyant vegyen, anil jól áll, inert a tok, a sapka 
és a karimás kalap is egyformán divatos. A 
fátyolviselet sohasem volt olyan) (általános, 
mint az idén. Utcára sevrócipőt, délutáni ru-
háihoz antilopcipöt - T e g y e n . Esőkabátnak na-
gyon szép lenne egy impregnált bársony. — 
Orgonavirágzás. A szövetminta nagyon szép, 
ha van sötétebb télikabátja, úgy ez rendkívül 
elegáns lesz nutriával, vagy az olcsó nutriát 
pótló biberettel. Nagy manzsettáfkat és nagy 
gallért csináltasson. Csillaghegyre Budáról, a 
Pálffy-térröl indul helyiérdekű villamos, kö-
rülbelül húsz percig tart az út. Arra, hogy 
hány iskolája vian, sajuos, nem tudók fel-
világosítást adui. Az Elisabeth ATden készít-
mények feltétlenül jók, tekintve, hogy 

idapest, Váci-utca 
(Piarlsta-Dalotal 
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Estélyi 
cipők 

minden 
színben, 

nagy 
választékban 



v a g - y krep-

az egéssr világon mindenüt t nagyon 
népszerűek. — Fólárva, huszonháromóves. 
Mostohaatyját eleg«n(lő, ha három hónapig 
gyászolja, három hónap után m á r viselhet fél-
gyászt, ami tulajdonképpen a. fekete é.s fehér 
sssín kombinációja . Tekintve, hogy mosí még 
az is, aki nincs gyászban, főleg feketót visel, 
a félgyászt nem nagy probléma, mert fekete 
ruhillioz viselhet fehér , vagy ezüst díszt. — 
Vidéki. Idén a divat határozottan kedvez az 
olcsú bundáknak . H a leánya jó alakú és ma-
gas, feMétleniil divatos éis elegáns lesz bíbor 
utánzatú ban ia báránybundában . Ez a bunda 
nemcsak divatos, de nagyon tartós és meleg 
is. Ha drágábba t a k a r venni, úgy az indiai 
breitschva,nzot a jánlom, vagy pedig szép bueno 
bárányból készült kabátot . — Vendéglány. Még 
íiatail l eánynak is a legdivatosabb a fekete 
délutáni ruha . Csipkét semmi esetre se csi-
nálta son, inkább valami s^ép selymet. Nagyon 
divatos a fekete krep-szaiten íényes és. matt 
oldalából készült ruha, de vehet szép fekete 
vékony trikóselymet, vagy apró mintá jú klóké 
selymet is délutáni ruhának . Ha élénkíteni 
a k a r j a , úgy a klokié ruhába, 
szatén ruhába elül csinál tathat 
egy mellényszerü betétet, vas-
tag fényes, vi lágoskék szatén-
ből. A kék szövetruhát díszít-
hetné egy sötétebb árnyalatú 
kék bársony övvel, vagy pedig 
a k ivágás körül kis ezüstlamé 
piével és steppelt ezüstlamé>, 
vagy ezüst bőr övvel. — Lili. 
Tudnom kellene, hogy a szer-
tartás templomban lesz-e, vagy 
csak polgári esküvő lesz és 
hogy délelőtt vagy délután tart-
j ák-e? Nem ajánlhatok utcai 
ruhát és fejdíszt, ha esetleg es-
télyiruhát a k a r viselni. Kénem, 
í r ja meg részletesebben az es-
küvő időpontját . — Hálás elő-
fizető. Az előirányzott összeg, 
sajnos, job<b minőségű bundá-
hoz kevés, olcsóbb bundához 
viszont sok. A legtartósabb a 
közép minőségű bundák között 
a szöp fekete indiai breit-
sehvanz bunda lenne, ezért 
azonban többet kérnek egy-két-
szái pengővel, mint amennyit 
előirányoz. Az olcsóbb bundák 
a szil, vagy a csikó, nem elég-
gé tartósak. A perzsa, vagy a 
nutria pedig sokkal többe ke-
rül, mint az előirányzott ősz-
szeg. Szóba jöhetne m é g a per-
zsaláb bunda, ennél azonban az 
indiai breitsevanz sokkal szebb. 
Természetesen csak fekete szí-
nű bundát a jánlok és ehhez 
fekete kalapot és fekete cipőt. 
Ha megvet te a bundát, keressen 
fel a k á r í rásban, akár szóban, 
majd megbeszél jük, Ihogy mit 
kell venni hozá. — Huszonnégy-
éves doktornő. Elsősorban a 
menyasszonyi ruháról akarok 
írni. Feltét lenül olyan ruhát 
kell csináltatni , amit nagy es-
télyi toalettnek viselhet a tél 
folyamán. Fehér szatén ruhára 
gondolok, szűk uj ja l , magas de-
rékkal . Majd igyekszem olyan 
esté lyiruhákat közölni, sőt egy-
két menyasszonyi ruhát is, 
amelyekből k ivá lasz tha t ja a 
fazónt. Ha ragaszkodik a hosz-
szú fátyolhoz, az nagyon szép, 
de azért elöl is legyen fátyol, 
amely körülbelül a derékig ér. 
Párizsban idén ú j r a mirtusból 
mutat ták a menyasszonyi ko-
szorút, ami azonban köröskörül 
volt a fe jen , úgyhogy kis vi-
rágkorqnához hasonlított. Ha 

áll, cs inál tathatna tüllböl csavar t turbánt és 
a turbán alá keiskercy sor imirtust, sok zöld 
levéllel. Szerintem nem fontos, hogy a meny-
assizonyi ruha is usaályos legyen. H a ragasz-
kodnak a hosszai uszályhoz, úgy elég, ha a 
tüll fátyol usizályos, Ez által sok anyagot meg-
takarí t , amit különben úgyis le keltene vágni 
utóbb a ruháról. Bizony egy 'kis belépő nem 
ár tana, de ha hűvös van, a boleró úgysem 
segít, fehér belépőt pedig nem é-rdetnes csinál-
tatni, mert azt nom igen tudja viselni, lia e-sak 
hermelin bolerót nem. Ha ez nem áll módjá-
ban, úgy inkább kölcsönözzön valakitől herme-
lint, vagy liermeliin utánzatú kabátot . A ke» 
tyű lehet a tradicionális fehér glacé keztyü, 
ami szintén nom, probléma, ha hosszú u j j a van 
a r uhának . A cipő készülhet a ruha anyagá-
ból, úgyhogy megmaradha t később estélyi ci-
pőnek. De ha kivágot t , fehér antilop szandált 
vesz, ami t ma jd egész nyáron hordhat, az sem 
ha j , hisaen a cipő al ig látszik 'ki a ruhából . 
Nászúdnak i lyenkor már nem .ajánlom a ten-
gerpartot , magyon ködös, nem) szép. Mennyi-
vel szebb lenne kéit hétre P á r t a b a utazni 1 
Többi kérdéseire levélben válaszolok. 

7>WMÍ$fztUs foqyókúta 
Ártalmatlan módon, agésiséginak veszélyeztetés* As 

foglalkozásénak megzavarása nélkül a 

H U N Y A D I J Á N O S természetes forrássó 
használatával végezhető. E forrássó nemcsak a legkiválóbb ter-
mészetes hashajtó, hanem Ivókúrában meggátolja a zsírlerakodást, 
felfrissíti a szervezetet, eltávolítja belőle a fölösleges ós káros 
nedveket és megszünteti az arcbőr ebből keletkezett tísztátalansá-
gait. Karcsú és üde lesz. Kérdezze meg orvosát. Kiérjen a gyógy-
szertárban, drogériában, illatszert&rban, Ásványvizet árusító üzlet-
ben »Hunyadi János« forrássót I Ismertetőt kívánatra díjtalanul küld 
a forrástulajdonos: SAXLEHNER ANDRÁS, Budapest, TI., 

Andrássy-út 3. 



Favorit prém : a nyírott bibor 
Első párizsi ibieszámolóttiiban — 

toi u tán ízelítőnek megnéztem a ]SohiaparelU kollekciót, — rnegír-
'talm, hogy idén az i» elegáns lehet, 
laki nagyon kevés szőrmével díszíti 
télikabátját, vagy a téli kosztümjét. 
'Azóta számos kollekciót láttam Pá-
rizsiban és Budapesten, sok gazda-
gon prémezett kosztümmel és kabát-
jai. Volt olyan kabát is, amit ihat, 
vagy hét ©ziistrólka díszített. Ennek 
elleniére még mindig fenntartom ál-
lításiamat, — igaz, hogy kissé Main-
•bochert Is plagizálom, — hogy az 
eleganciáihoz idén neim feltétlenül 
Szükséges a szőrme, Mainbocher el-
gondolásia: legyen változatos a nő 
téli gardrdbja. Ha vialaki drága 
fczőrtméjű kabátot, vagy kosztümöt 
csináltat, annak rendszerint nem te-
lik másicdik télikabátra, vagy kosz-
tümre. Viszont, ha a szőrme kevés 
pénzbe (kerül, esetleg jut /pénz máso-
dik, vagy harmadik kabátra is. 
Mainbocher egyik legnagyobb ka-
bát-« ikere példáufl teljesen szőnmlé-
fcetlen. érdekes. fekete, pettyes szö-
vet, elől nagy húzott masnival. Le-
long kollekciójában is van egy 

Rendkívül bájos, fiatalos szürke szö-
vetkábát, sötétebb szürke bársony 
szegélyezéssel, gallérral és goimbok-
kal teljesen szőrme nélikül, De majd-
nem minden nagy kollekcióban lát-
íii egészen keskeny perzsa csíkikai, 
Vagy szilszkin csíkkal szegélyezett 
egyszerű, de mégis rendkívül ele-
gáns télikabátot és kosztümöt. 

Természetes, hogy ez a lehetőség 
nem jelenti azt, mintha a diús szőr-
4ne meni volna divatos. Sőt, nagyon 
la divatos. Egyes párizsi házak, 
mint például Paquin, valósággal tob-
zódnak a szőrmézésben, Olyan glo'k-
nis rókagallérokat, rókaszegélyezié-
Seket mutatnak ia kábátokon és a 
kosztümökön, hogy három róka sem 
elegendő hozzájuk. Paquin még a 
csipke estélyiruhát is perzsával 

CSODÁLATOSAN MEGSZÉPÜL 
AZ ARC 

MÁR AZ ELSŐ ÉJSZAKA UTÁN 
Szükségtelen össze-vissza kenegetni az 
arcot. NEM kellenek pakolások és egyéb 
kiábrándítóan ható kozmetikázások. Este 
egyszerűen megmossa arcát és nyakát a 
keton-szappan krémes babjával. Rajta 
hagyja az arcibőrnek oly jótékony ha-
bot néhány másodpercig, azután leöb-
líti először meleg, utána rögtön hideg 
vízzel. Ennyi az egész. Heggel re kelve 
bámulatosain üde és fiatalos arc fog a 
tükörből visszamosolyogni. A Leton-szap-
pan krémes habja kölcsönzi az arcbőr-
nek azt a fiatalos, lányos telntet. me-
lyet a férfiak annyira; megcsodálnak. 
A Leton-szappan beszerezhető mindenütt, 
96 fillérért. Főraktár: Hunnia gyógy-

szertár, VII.. Erzsébet-körűt 56. 
Románia : Royai-illatszertár. Nagyvírad-Oradea. 

Csehszlovákia: D. Engel, Pozsony-Bratislava. 



préinezi. Maggy ßouff pedig egész 
falkára valló ezüstrókából Csinál 
szegélyt egyik 'hó/fehér esiélyiruhá-
jára. Tehát divatos ia szőrme, csak 
idén elegáns lehet a dáma szűrnie 
•nélkül is. 

Rengeteg ezüstróka van kosztü-
mök isizok ny ája szélén, kalb átok gal-
lérján, elején, estélyiruihákiotn — és 
toégis tnam az ezüstróka a legsik-
kesebb szőrme. Paquininél például 
sokkal szebb egy szürke polárróká-
val prémezett szürke, imiajdnem ruha 
hosszúságú kosztümkabát, mint a 
fekete kabát ezüstrókával. De egyéb-
ként iis ezikstrókát már majdnem 
ímindetn divathölgy viselt, illő tehát, 
hogy idén legyen egy világosabb 
kabátja, grönlandi rókával, vagy 
fekete kabátja tűzvörös kamcsat-
kai rókával. Schiaparelli norz-
cel prémezett fekete és sötét-
kók kabátokat is 
mutat. Estére sok 
ezüstróka kabátot 
is mutatnak, de 
a szőrmekiállítás 
szenzációja mégis 
egy földigérő vÖ-
rosrókakabát. 

Az abszolút di-
v-atszőrme idén a 
nyírott biber — 
castor rasé. A 'bii-
ber túlságosan vas-
tag lenne, erősí-
tene, ezért lenyír-
ják. A nyírás kö-
vetkeztében a prém 
egyrésze világo-
sabb, egyrésze sö-
tétebb lesz. Kabát-
nak feldolgozva 
egészen satírozott. 
Majdnem minden 
kollekcióiban látha-
tunk ilyen nvírott 
biberkabátokaf, ru-
hahosszúságú aka.t, 
hétnyolcadosakat, 

vagy háromnegye-
deseket. A legér-
dekesebb bundák 
egyikét Lanvinnél 
láttam. Ez ruha-
hosszúságú fekete 
rókáikabát volt, te-

nyérnyi széles 
meggypiros düftin 
övvel és pántokkal, 
amelyek a csukló fö-
lött voltak az egye-
nes, bő ujjba dol-
gozva. A kabáton 
nemi volt gallér, a 
hosszában dolgozott 

rókák egyáltalán nem erősítettek. 
Természetesen a drága prémek kö-

zül idén is változatlanul divatos a 
nerz, a breitschvanz. Csincsillákat 
egész Párizsban egyetlenegyet sem 
láttam. Egyedül Mainbocher mutat 
a kollekciójában földigérő, ujjatlan, 
bő, elől nyitott csincsillautánzatú 
kabátot — házikabátnak. Alatta sö-
tétrózsaszín apró plisszéjü muszlin-
neglizsét viselt a manneken (a osin-
csilladivatot azonban nemcsak rni-
nálumk, de még Párizsban «em sír-
ják vissza, olyan megfizethetetlen 
volna az ára). 

Meglepően sok a szilszkin a pári-
zsi kollekciókban, hosszú, háromne-
gyedes kabátokat, ruhahosszúságú 
kepeket mutatnak belőle. 

Az olcsóbb bundák között az idei 
sláger feltétlenül a bárány, amely 
a biber tökéletes illúzióját kelti. 

R a p i d 
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L / ß C I C I C I f rizsi „INEC TO hajUstékgyár" kéultminy 
Vezérképviselet: Kánitz Iván és Társa Kertész*u. 4 3 



a modern lakás újstílusú szőnyege 
Az utóbbi időben a lakás és az ott-

hon képe teljesen megváltozott. A falak 
sírnák, a bútorok egyszerűek. A modern 
bútorhoz és — ami nálunk még egészen 
új—modern szőnyeg került. Természete-
sen Dem a vásári gépszőnyegekre gondo-
lunk, hanem szép selyemfényű, kézzel 
csomózott szőnyegekre. Aki mostaná-
ban Párizsban járt, az már találkozott 
ilyen szőnyegekkel, amelyeknek külön-
legesen finom a színük és mintájuk:. 
Szürkék, tóbok és nyers színek olvad-
nak egymásba és alkotnak rendkívül 
flnom hatást. Ilyen az itt ábrázolt sző-
nyeg is. 

Kötöttruha és pullover 
Soha még ilyen divat nem volt a kö-

töttruha. Kötött ruhát most már nem-
csak viselni dtivat, hanem kötni is. 

A ruhagondok lényegesen csökkennek, 
ha őnagysága maga köti pulloverjét és 
ruháját. Ebben pedig olyan változatos-
ságot és annyd egyéni ízlést alkalmaz-
hat, hogy valóban ideális ruhadarabo-
kat kreálhat magának. Mellékelten kért, 
modellt közlünk. Egy kötött pullovert 
és egy ikötöttruiháit Mindkettő tökéletes 
darab, melynek elkészítése igaz örömet 
fog szerezni tulajdonosának, Teljesen 
pontos leírást adunk, úgy a mintasza-
bás, mint a forma menetéről. Természe-
tesen középtermetre. — Amennyiben 

erősebb vagy karcsúbb hölgyek reszére 
készül, nétmi változtatás szükséges. 

Ez esetben és minden más kérdésiben 
az ERMA-cég (Teróz-körút 4.) készség-
gel áll nb. olvasóink rendelkezésére, 
A készítésit teljesen díjmentesen megmu-
tatják, postán válaszbélyeg ellenéiben 
felvilágosítást s a fonalakból színmin-
tát és költségvetést készséggel küldenek. 

Pulloiverhez a szükséges anyag kb. 35 
dJkg, »Flapper« fonál bármely divatszín-
ben. A Flappe r-fónál alapszínébe ezüs-
tösen csillogó szál van keverve. Besze-
rezhető EEMA-mál. 

Pullover 
3-as sz. tűvel 90 szemre kezdjük a há-

tát, 100 szemre az elejét, passé egy 
sima, egy fordított 8 cm át karlyukig. 
Továbbiakban alanti leírásunk az ele-
iére és hátára irányadó, 19 cm magas-
ságig minden 7-ik sorban 1 szemet sza-
porítunk mindkét oldalon. Kariyukfo-
gyasztás a hátán 4, 3, 2, 1. Elején 5, 3, 
2, 1. Fogyasztási után 15 cm egyeneset 
kötünk a vállig. 

A vállon mindkét külső oldalon öt so-
ron át 5 ízemet lefogyasztunk. A többit 
középen egyszerre lekötjük. 

Ujját 50 szemre kezdjük. 4 cm passé 
10 om át egyenesen, utána (minden 8. sor-
ban mindkét oldalon 1 szemet szaporí-
tunk. 45 cm hosszan, karuknál mindikét 
oldalon 3, 2, 1, szemet fogyasztunk. Fo-
gyasztás után 12 cm egyeneset kötünk, 
utána 5 centiméteren át minden, soriban 
fogyasztunk; 1 szemet mindkét oldalon, 
a többit egyszerre lekötjük a tűről. 

Gallér. 
Greta Garbo-nyak, 110 szemet, egy 

sima, egy fordított, 12 cm magasan kö-
tünk, hogy visszaihaijolljan. 

A mintás kötés csak a pullover elejé-
ben van, amint az ábrán látható, a 
többi részén teljesen sima kötést alkal-
mazunk. 

A mintás kötés leírása, 
1. sor:_7 fordított, egy ráhajtás, ©gy 

sima, egy ráhajtás, stb. 
2. sor sima, 3 ford. stb. 
8. sor: JL 1, egy rh., S egy rh. stb. 
4. sor: 7 s., 5 f. stb. 
5. sor ÖL Í-. egy rh., egy «., egy szemet 

átemelünk, kettőt összekötünk, az át-
emelt szemet leemeljük, egy s., egy 
rh. stb. 

6. sor:X 5 f. stb. ' 

Különleges modora mintájú perc»a»xfiny«g, mely 
készíthető minden tetszésszerinti ménrtbon. 
Hozzávaló prima selymesfónyü »Moszul« per-

zsaszőnyeg fonal kg-Ja P 14.— 
Egy négyzetméterhez cca 1.80 kgr. szükséges. 
Egy négyzetméter szőnyeg teljes anyaga cca 
P 33.— A szőnyeg színei; Csont, drapp, matt 

sárga, fehér, fekete, szürkés-kék. 
A minta ára (folytatólagos) P 2.20 



7. sor: 7 f., egy rh., egy 
egy szemeit átemelünk, 
kettőt összekötünk, az 
átemelt szemet leemel-
jük, egy s„ egy rh, stb. 

8. sor: 7 s., 5 f. 
9. sor: 5 szemet egyszerre 

lefogyasztani (kettőt át-
emelünk, hármat össze-
kötünk, a két átemelt 
szemet leemeljük). 

10. sor:X s., egy f. stb. 
11. sor: Végig fordított, 
12. sor: Végig sima, 
13. sor: Végig fordított. 
14. sor: Végig sima. 
15. soi': 3 f., e f j j j rh., egy s., 

egy rh., '7 fond. 
16. sor: 3 s., 3J„ 7 s. stb. 
17. ser. 3 f.. egy rh., 3 »., 

egy rh., 7 f. 
Az aláhúzástól ismétlő-

dik a minta. 
A kötött ruha 

70 dkg »iShie« gyiapjúío'-
nál 3-ias kötőtűvel kötve. 
Beszerezhető ERMA-nál. 
Finom, puiha gyapjúfionál, 
diviatszínekben. Ara dekán-
ként 28 fillér. 

A ruha elejét és a hátait 
külön kötjük. A kötést alul 
a szoknyán kezdjük; a 
szoknya háta 110 szemmel 
55 cm magasságig egyene-
sen készül. Innen számítva 
.18 cm-en át minden 7. sor-
ban egy szemet, fogyasz-
tunk mindkét oldialon, utá-
na 4 cm-t egyenesen kö-
tünk. Most 18 cm-en át 
minden 7. sorban egy sze-
met szaporítunk. A kar-
lyuknál 4, 3, 2 és 1 szemet 
fogyasztunk mindkét olda-
lon. Fogyasztás után szá-
mított 15 cm-it egyenesen 
kötünk. A vállnál 5 soron 
át 5 szemet a külső oldia-
lon fogyasztunk, ti többi 
szemeit, a nyaknál egyszer-
re kötjük le. A szoknya 
elejét 120 szemmel kezdjük, 
55 cm után 18 cm-en át 
minden 7. sorban egy sze-
met fogyasztunk oldalan-
ként. 4 cm egyenes után 

két részre osztjuk a meg-
levő szemeket és folytatjuk 
a munkákat az előrész 
egyik felén. 7 soronként 
egy szemet szaporítunk 18 
cm-en át. A külső oldalon 
moslt jön ia karlyuk fo-
gyasztása: 5, 3, 2, 2, 1, et-
től számítva 10 em kötés 
után a nyakfogyasztás (kö-
vetkezik, a belső feléről: 8, 
6, 3, 2, 1, 1, 1. A váll fo-
gyasztás 6 soron át 6 szem 

> a külső, felén. Az ujját 56 
szemmel kezdjük, 8 em 
egyenes 37 cm-en át min-
den 7. sorban egy szemet 
szaporítunk mindkét olda-
lon. Mivel pufifos ujjú, 3, 3, 
1 fogyasztás után 12 cm-t 
egyenesen kötünk és befe-
jezésül 5 cm-en át minden 
tű elején egy szemet fo-
gyasztunk. 

Két pántot kötünk még, 
Az egyik 36 em hosszú, 
5 om széles, ia másik 44 em 
hosszú, 5 cm széles. A gal-
lér két darab 60 cm hosszú, 
1 cm széles bőrzsinór. A 
mintás' kötést csaik a ruha 
felsőrészének elején, köt-
jük. 4 om egyenes rész 
után kezdjük. A többi egy 
sor sima és egy sor fordí-
tott. Az egyik pánt vissza-
hajliik. alatta átcsomózzuk 
a gallért. 

A mintás kötés1 leírása: 
1. sor: 6 sima, egy ford., 

egy átemelés, a szál elől 
marad, egy ford., egy át-
emelés, a szál elől ma-
riad, egy fond., egy át-
emelés. a szál elől ma-
rad, stb. 

2. sor: Végig fond. 
3. sor: 6 s1., egy átem., a 

szál elől marad, egy f., 
egy átem., a szál elől 
marad, egy f., egy átem., 
a szál elől marad, egy f. 
stb. 

4. sot: Végig foTd. 
A többi menete élőiről 

ismétlődik folytatólagosan. 

95 
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MEZ 

Háziruho 
Az idei párizsi kollekcióban renge-

teg hímzés szerepel. Aranyhímzés, 
íem- es flitterhimzés ós rengeteg la-
pos hímzés. Dúsak és fantasztikusak 
ezek a minták. Persze sokan idegen-
kedni fognak ennek az új divatnak 
az uccai ruháknál való felhasználá-
sától, de az Otthoni öltözék díszíté-
sére és színesítésére szebbet el sem 
lehet képzelni. Otthon szépnek lenni, 
ez minden nőnék nemcsak vágya, 
hanem kötelessége is. Sokkal tágab-
bak a lehetőségek, mint az uocaí vi-
seletnél. Pizsama, pongyola, kabát, 
szaténból, bársonyból, Iáméból, min-
denből szabad és mindenből lehet 
készíteni otthoni ruhát csak.. . íz-
léssel és stílusosan. Egy szép és nem 
túl fantasztikus elegáns otthoni ru-
hát mutat a rajzunk. Fekete sza-
ténból készül és a vállrésze és a 
gloknis szoknyaalja, világoskék sza-
tén. Az itt ábrázolt hímzés díszíti a 
pongyolát az elején és a szoknya-
részen. 

Az anyaga beszerezhető csak Er-
mánál, métere P 3.50. A hímzés kéz-
zel festett színes rajza 80 fillér; 
szúrt, sablónja 40 fillér. Előrajzo-
lása 80 fillér. Hímzéshez való ga-
rantáltan színtartó fonal motr.-ja 
16 fillér. 

Az eredeti modell Ermánál meg-
tekinthető, ugyanott méretre is 
megrendíelhető. 

»Erma« modell 
(Budapest, VI., Tsréz-kOrút «.) 
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A SZERKESZTŐK ÜZENETE! 
facUas Imcc postája 

Felejtsük el. Kedves, hogy 
engem is belevess a dologbu, 
bogy velem együtt akarja el-
felejteni az egészet. Felejtsük 
elf A szándék teljesen érthető 
és dicséretes, meri ba ered-

ményt á r el, az egyúttal azt is jelenti, hogyi 
viszanyerte a n y u g a l m i t De minthogy nekem 
is van felejteni valóm, nemcsak önnek, engedje 
meg, hogy a többesszám ellen óvást emeljek. 
Maga fciejtse el a felejtenivalóját saját maga. 
ém is elfelejtem a «magamét. . . Termésaete-
«>11, ha el tudjuk felejteni a sa já t külön bá-
natunkat. Mert higyje el, nagyon nehéz. — 
D. Edit. Nagyon egyszerű. Ha valaki öltözkö-
dés tekintetébem nem bizonyos száz százalékig 
a saját ízlésében (ritka nö az ilyen), vegye 
kölcaün, vásárolja meg azt, bízza majját — 
elismert, kitűnő szakemberek Ízlésére." Higyje 
el, hogy igen sok nö nagyon jói járna vele, 
ha ezt az igen egyszerű és természetes •>gyógy-
módot« követné. — Párizs. Az egész írásmű n-
kAnaik az a legfőbb hibája, hogy — idejét 
múlta.. Különben, m agy érdeklődéssel olvastuk, 
mert aok érdekes meglátás van benne iés1 sok 
nyugodt, bizitos é« fölényes (néha kissé túl-
fölétiyes) kritika. Az ilyen írásos fotoriport 
különben — az én Igénytelen nézetem szerint 
— akkor bir teljes érdekkel, ha a fotók, foto-
aLak ban valóbant megjelennek a lap hasáb-
jain, az írásmű során. — Egy sziv — két lólek. 
Legnagyobb sajnálatomra nem tehetem, bár-
mennyire szeretnék is rendelkezésére állani. 

— Feltételesen. D. I. Ilyen ninca, hogy »felté-
telesen«. Ezt, kérem, nagyon rosszul eszelte 
ki. Vagy: igen, vagy : nem. Egy férfi, ha 
csak keveset is tart magára, ha walk k i s ön-
érzete van, anAr súlyosan megbántva érezné 
magáit egy ilyen »feltételes« érzelemnek a gon-
dolatira is. Tehát: gondolja, meg a dolgot és 
gondoljon ki valami »megfelelőbbet«. — Vá-
rom a viszonzást. Nagyon félek, hogy ezen 
a ponton csalódás fogja érni önt. »J0te.it he-
lyébe jót várj« — mondja a régi közmondás. 
Hát ez a közmondás a legteljesebb mértékben 
elavult. A una! idők ide vonatkozó közmon-
dása így hangzik: »Tégy jót — saját magad-
ért.« 'Saját magunkért , szivünk megnyugtatá-
sáért, belső, lelki nyugalmunkért kell jót 
tenni, ez a juitalom, ez az eredmény: a nyu-
godt, kellemes öntudat, hogy kötelességünket 
megtettük, ,söt esetleg kötelességünkön felül 
cselekedtünk. De »viszonzást« várni? . . . Ez, 
kedve®, túlzott optimizmust Volt egy nagy 
állaimfémfi, aki azt hallotta, hogy egy másik, 
jelentős politikus őit személy szerint dicsérte.. 
Ez a mi államférfiúnk őszinte csodálkozással 
azt mondotta: »Nem értem, én ezzel az em-
berrel — jót tettem!?« Aki ezt a mondást 
megkockáztatta, nemi volt a szelleme» fajtából 
való, nem igyekezett soha emléksoroikat írni, 
sem pedig bölcs mondásokat röpíteni világgá, 
ő csak tapasztalatai alapján, egyszerű, termé-
szetes, magától értetődő módon tette ezt a 
megjegyzést. Természetesen, én ezzel nem azt 
akarom mondani, hogy nincsenek dicséretes 
kivételek. Lehet, hogy éppen ön az, aki . dia-
dallal fogja nemsokára megírni nekem: »Szer-
kesztő Ür, őn tévedett. Nem hiába vártam, a 
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viszonzást!« Ennek én fogok, legjobban ürülni, 
azonban ennek dacára fenntartom állításomat, 
óvó figyelmeztetésemet, amely oda konkíudál, 
hogy az ú. n. »hála, mai napsáig ugyancsak 
ritka madár!« — T. Pepi. Ha énhozzám mél-
tóztatik ezzel & kérdéssel ezzel a kéréssel 
jönni, én lebeszélem. És m é g ige» sokan le 
fogják beszélni azok, akik jóakarattal vannak 
ön iránt, mert mi csak a kezdet nehézségeit 
látjuk, a pálya akadályait lát juk, a lelki szen-
vedéseket látjuk, amiket esetleg — miért eset-
leg? — egész biztosan ezen az édes ég mérges, 
virágos és tövise» pályán el kell szenvedni. 
De hát ez végeredményben nem fontos, ha 
igaz az a megállapítás, hogy »kitör és eget 
kér a tehetség!« Canova cukrászgyerek volt és 
olyan itortadi&zeket fabrikált , hogy arögtön 
pártfogásába vette egy velencei főnemes. És 
iminden nagy müvészpáDyafutás kezdetben tö-
vises és rögös ?olt! Valahol aat olvastam, 
hogy Greta Garbót is le akor ták beszélni a 
művészi pályáról. Ez a »kétrétű« ,válás» volta-
képpen egyenes válasz az ön k é r é s é r e , csak 
gondolkozzék egy ikicsi/t ra j ta és érezze meg 
a jóakaratú tanácsot belőle. 

SZÍNHÁZ. Kezdő. Az, hogy műkedvelő 
színpadon sdkere volt, még nem jelen/ti 
azt, hogy »okvetlenül« menjen el színész-
nek. önnek nyugodt megélhetést biztosító 
állása van, százszor is gondolja meg, hogy 
a bizonytalan jövőért föláldozzon mindent, 
A Színművészeti Akadémián még lehet je-
lentkezui. Ha ott olyan tehetségesnek talál-

Íák, hogy tandíjmentesen fölveszik, csak ak-
;or — kezdjen el gondolkozni, hogy anit csi-

náljon. Acldig igazán neun ajánl juk, hogy 
»sürgősen« fölmondja Állását, — Drámaíró. 
Ezerszer megírtuk már itt: nein protekció kell 
a színrekerüléshez, hanem jó darab. Tessék 
nyugodtan beküldeni, a színház dramaturgja 
elolvassa s ha jó a darab, azonnal értesítik 
önt. — Növendékjelölt. Rózsahegyi Kálimán, a 
Nemzeti Színház örökös tagja szíhészképző 
tanfolyamán a beiratások megkezdődtek. Je-
lentkezés hétfőn, szerdán és pénteken 4—ft-ig 
az iskola helyiségében, József-köriit 19. — Egy 
Színházi filet-otvsúd. Krakow, UUca Karme-
lícka 16. — Magyar. Forduljon ügyvédhez, 
többféle irat szükséges bozzA. — Veoa. Szept. 
30-lg lehet beküldeni, akkor jár le. — Szőke 
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utánzóltól! 

Atléta. Reáltanoda-utea IX. Fekete ha ja , ibarna 
«seme van. Legtöbbször otthon tartózkodik. 
Férjnél van. Fé r j é dr. Klár András. — Kegyel-
mes asszony. Kresz Géza-utca 16. A Teréz-
taörútiban fog játszani, filmtárgyatósai most 
folynak. — B. B. Még nem szerződött lie. 
Logodi-utca 33, 

K É Z I R A T O K . Judith. Nagyon kedves, 
hangulatos írások. Annyira onég egyik seta 
sikerült, hogy közölhetnénk. — Munkás. Sok 
igyekezetről és műgondról tanúskodnak. Átla-
gon felüllek, de a leközlés mértékét mem ütik 
meg. — Hollandi. Tehetségesnek tartjuk, ha 
ezek még nem is százszázalékosak. Fog 
még jobbat is írni. — őszi szántás. A 
»Csak engem is« cimüt eilfogadtuk. — 
írisz. Legjobb közülük a »Lámpa« cümü 
vers. de ez sem százszázalékos. Alkalmilag küld-
jön lijakat. — M. Lili. Sajnos, egyik sem alkal-
nwis, a novella, — reméljük, — hamarosan jönni 
fog. — Dr, T. László, Szeged. Eszmefuttatás, de 
nem novella. — T. Rózsi — 21 éves. A levél na-
gyon kedves, a versek azonban kevésbbá sike-
rülitek, Keressen más kiutat 

F I L M . Rose Marie. 1. 28 éves. S. Gene 
Raymond filmszínész. 3. 34 éves. 4. Nincs. 5. 
Csali filmpairtnerek voltak. — Wien. Univer-
sal Pictures, Hollywood, Calif. USA. — Példá-
nyonkénti vásárló. Aktiv1 katonatiszt volt. — 
M. R, Hiábavaló fáradság lenne a kéziratot 
felszólítás nélkül beküldeni. Csak akkor kelt-
heti fel figyelmüket, ha valamelyik angol 
vagy amerikai magazinban tudja megje-
lentetni. — A. Bobért. Az emiitett film-
színészek és színésznők legnagyobb részű 
nem igazi sztár, hanem csak vezetőszerepet ját-
szik. Nem is csináltatnak velük olyan nagy ós 
fontos filmeket, mlat például Greta Garbóval 
vagy Marlene Dletrich-hel. Mindegyikük körül-
belül annyit szerepel a világsajtóban, amennyi-
re jelentősek. A filmjeiket sem hozhatják rend-
szeresen, csak aszerint, hogy üzletiek ígérke-
zik-e » kölcsönző számára. — Rajongó — Laci. 
Féléve nős, felesége Perényi Lili, az ismert 
dizőz 

K O Z M E T I K A . Ifjú hölgy. Nem lehet ál-
talánosítani. A kozmetikában épúgy, mint az 
orvostudomány minden ágában, nem elég mű-
szerekkel rendelkezni, de gépekkel sem. mert 
elvégre ezt mindenki beszerezheti, hanem a 
beavatkozásnak kellő szaktudással és kellő 
rutinnal kell' történnie. Ha valakit vakbél-
gyulladással megoperálnak és meghal, ez nem 
jelenti azt, hogy ezután már nem kell vak-
belet operálni, de még azt sem, hogy a műtét 
hibás volt, Ezí laikus szemmel1 elbírálni és 
lomérni nem lehet, Forduljon megbízható szak-
orvoshoz, nem laikusokhoz, mert kozmetikai 
megbetegedése orvosi kezelést igényel s abból 
teljesen ki is gyógyítható. — Szépségápolás. 
Nemcsak a sportnál, hanem még a legegysze-
rűbb tornánál is kerülni kell az erőltetést és 
meg kell elégednie a kivihető dolgokkal, amit 
fokozatosan megszokik a test és lassan meg-
felelő előmenetelt tanúsít. A fáradtság érzése 
a mozgás befejezésének helyes Időpontját jelzi, 
amire mindig tekintettel kel® lenni és gondot 
kall fordítani, hogy ez a fáradtságérzés a pi-
henés Idejében teljesen elmúljon, mert külön-
ben a kondíciót lerontja. — Deda. Ezt lehet 

Szeptember jelenti as őszt és ezzel együtt 
« szezon kezdetét, öszi ruhák, kosztümök ke-
rttlnek elő a garderobe-szekrényből, vagy ké-
szülnek « női szabó műhelyekben. De a höl-
gyek már ezt is tudják, hogy a szabók leg-
raffináltabb remekmüve is osak akkor érvé-
nyesül, ba ott van alatta a tökéletes »A m a-
s o n « melltartó és a »F I « p p « r< gumifttző. 

gytrmtkM«nat6riiim ERDEI ISKOLA 
elemi tagozatban Internátussal, nyilv. joggal. Zugliget, 
81-es villámot végállomásnál. — Telefon 164-096 



Parkas Mihály és neje 
(Kossak u. Komáromi foto) 

Tüdős István ós Pauk) Ju-
lianna házasságot kötöttek 

(Foto Schüller) 

Benesóczky Annuska ós Csep-
pentő Lajos házasságot kö-

töttek Karcagon 

gyógyítani. — ö . I. M. Kóosdéseire levélben vá-
laszoltunk. 

KÉZIMUNKA. Kézimunka. Ilyen könyv 
nines. A perzsa szőnyegekről különböző köny-
vek vannak, melyek szakszerű leírással és 
kisebbített képekben (ulé-sizben színesen) hozzáld 
a kiválóbb régi szőnyegeket, de azok IJeszá-
molómintáit nem. Azt vwgy megcsináltatni 
kell, vagy pedig a raktáron található minták-
ból kell választani kózimunkakereskedésekben. 
— Becekedvelő. Ügy oldhatja,' meg legjobban, 
hogy egy sziéjp imlntát, ameily tapétaszeTüen 
ismétlődik, horgol meg ágyteritönek é» s-ztór-
nak. Tökéletesen a oslpkeanyag hatását érheti 
el. Sodirott selyennrojtokat varrjon a szélekre. 

K O N Y H A . Polenta. Meleg tálban 3 egész 
tojást jól kikeverünk, egynegyed liter Lisztet 
adunk hozzá és jó simára kavar juk. Kevés sót 
és egynegyed liter tejfelt adunk hozzá. Sósvíz-
ben tiszta vajazott kendőben 2 órát főzzük. Tá-
laláskor tálra borít juk, iforró vajjal és reszelt 
sajttal hintjük meg. Olaszok kedvelt étele. — 
Áron M.-né. Miért hallgat másra, mikor eddig 
mindig sikerült a jó rumos szilvadzseime? A sok! 
szalicil rontotta el az ízét, de miért kell szali-
cil, mikor rummal készítette? Sajnos, a feeserü 
rossz Ízt inost már nem tudja megváltoztatni. — 
8ilovenszkó. Legközelebbi számunkban közöljük 
a rumos szilvadzsem receptjét. 

é& -teliiíe6 



A KON UNO MŰVÉSZETE 
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Sacelláryné receptjei 
VADKACSA BIRSALMÁVAL, A vadkacsát 

jól megtüzdelljük szalonnával, töröttborssal meg-
hintjük, sózizuk, végül méig nagy szaloanaszele-
tekkel beborítjuk. Sütőibe helyezzük, 1—2 birs-
almát teszünk mellé, forrd zsírral leforrázva, 
folytonos öntözés és szurkáilás közben megsüt-
jük. - PARADICSOMOS ÜRÜHÜS. Az ürü-
búst, lapockát vagy combot zöldséggel, hagy-
mával , . paradicsommal, zsírban kevés vízzel 
vagy csontlével, megsózzuk, töiröttborssal meg-
hintjük és puhára pároljuk. Ha a hús jó puha, 
levét szitán, áttörjük és küllőn féltesszük, kevés 
liszttel meghintve és jól felionraljuk. A kicson-
tozott húst felszeleteljük, kevés levet öntünk 
rá, a többit mártásos csészében adjuk fel. Egy 
kiló kicsontozott lapockához vagy combihoz 10 
deka zsírt, három deka kar ikára vágott hagy-
mát, 10 deka tisztított vegyes zöldséget, három 
deci sűrű paradicsomot, három deci csontlevet, 
egy kávéskanálnyi lisztet, sót és kevés törött-
borsot használunk. Csőtésztával vagy párolt 
rizzsel adjuk fel. — PARADICSOMLEVES HI-
DEGEN, TEJSZÍNHABBAL, Három evőkanál 
lisztet simára' keverünk három evőkanál tejjel, 
tűzhelyre állítjuk, három deci tejjel felerestt-
jük és felforraljuk. Levéve a tűzhelyről, egy 
kiló nyers, áttört paradicsomot adunk bele, 
megsézzuk és jégre állítjuk. Tálaláskor csé-
székbe osztjuk és kis moikkakanáUal galuská-
kat szaggatunk cukrozatlau, kemény tejszín-
habból belé. — GOMBÁS ÖZBÉLSZÍV. Szalon-
j á v a l tűzdelt, pácolt őzbélszínt a páczöldség-
gel, fűszerével jól felforraljuk, azután a íoirró 
«ütőibe téve, folytonos öntözés, közben sütjük. 
Ha a hús félig megsült, kivessatik a páclétoől 
és a zöldséges levét szitán áttörjük. 'Kevés zsí-
ron a pác sürü levét ifelforraljuk, 20 deka gom-
bát teszünk bele, kevés liszttel megszórjuk és 
vörösborral felengedjük. A húst visszahelyez-
tük a tepsibe, ráöntjük a gombás áttört levet 

Pralit ikus olló, húsfulapritásra 

és tovább süt/üik, míg a iiua Teljesen, megpu-
hult. A húst vékonyan fölszeletelve t á l r a r ak -
juk, narancsszeletekkel dísizitjük. A mártást 
külön adjuk fel. Rizst, burgonyafámk ócskát, 
csőtésztát adhatunk köretnek mellé. — SAVA-
NYÚ BORJÜTÜDÖFÖZELÍSK. A borjútüdöt és 
szívét jól megmossuk és sós, zöldséges vizben, 
amibe két kisebb babérlevelet is teszünk, meg-
főzzük. A megfőtt tüdőt húsdarálón ledaráljuk, 
a szívét négyfelé vágjuk és úgy hagyjuk. Jó 
barnahagymás, pirogpaprikás- rántást készí-
tünk, felengedjük a kihütött lével, amiben a 
tüdő lőtt és jól felforraljuk. Kevés «síron 2—3 
apró kockacukrot jó barnára pirítunk és bele-
keverjük a rántásoslébe, citrommal, kevés ecet-
tel ízesítjük és ha forr, belekeverjük a darált 
tüdőt és szívet. 20—25 percig lassan főzzük. 
Tálalás élőit 2—3 evőkanál jó tejfelt keverünk 
bele, kevés ideig főzzük és paprikáslével meg-
ön tözd tálaljuk. Tükörtojásokat is tehetünk a 
tetejére és citromot adunk mellé. Ugyanígy 
készíthetjük a tüdőt nem darálva, csak me-
téltre felvágva. Szalonnás vagy petrezselymes 
tsemlyegombóccal adjuk fel. — ZELLERES 
KEVERTSALÁTA. A meghámozott, kar ikára 
felvágott nagy zellert félci trom levével, két 
kávéskanál olajjal, sóval és kevés törőttbors-
sal annyi viziben tesszük lel, hogy jól ellepje. 
A megfőtt és kihűlt (de nem szétfőtt) zellert 
összekeverjük sürü majonézzel. Üvegtál köze-^ 
pére helyezzük, körbein metéltrevágott fejes-
salátát, paradicsom- és zöldpaprikaszeleteket 
rakunk. - PAO KÔSZITÊSE VADAKHOZ. 
Jó pác készítéséhez vörösbort használunk. A 
rendes páclevet felerész vízből, felerész ecetből 
készítjük, beleadunk karikára/vagdalt sárga-
és fehérrépát, 1—2 babérlevelet, 10 szem fekete-
borsot, fél kar lkára vágott narancsot vagy cit-
romot, egy kiskanáJ «ót, egy egész fe j vörös-
hagymát, egy kockacukrot megpirítva. Ezt a 
f üs z enme n n y is é get lVi liter kevert ecetes vagy vö-
rösboros keverékhez használjuk. Jól felforral juk 

és forrón öntjük a megtisztí-
tott vadra vagy egyéb búsra, 
amit vadasan akarunk elké-
szíteni. 4—6 napig hagyjuk, a 
pá elében a nagyo'bbmennyi-
ségü vadhúsokat, »öt tovább 
i*. Nyúlnak 2—8 nap is ele-
gendő. — RÁNTOTT TÖL-
TÖTT-KEL. Szép kelkáposzta-
leveleket sósvizben kifőzünk, 
majd szitára szedjük és jól. le-
csepegtetjtlk róla a vizet. Da-
rált borjú-, sertéshúst vagy 
füstöltisonkát kevés vajjal , só-
val és tojással jól elkeverünk 
és megitöltjük a keverékkel a 
kelleveleket és hosszúkás hen-
geralakúra formázzuk. Lisztbe, 
tojásba és szitált morzsába for-
gat juk és forró zsírban kiránt-
juk. - FRANCIA PARAJ 
RETESTÍJSZTABAN SÜTVE. 

Rétestésztát készítünk, ki-
nyúj t juk és a következő tölte-

C 7 ^ n e 7 Á I A ÍT e i emölcsök végleges, nyomtalan eltávolítása 100% GARANCIA-O ^ U K d A A L A I V VAL. Külföldi hölgyek kozmetikai kiképzése a legrövidebb idő alatt 
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8 ó r a , v a c s o r a : 15 deka roston sült 
hús, 10 deka főtt burgonya 2 deka vajjal le-
öntve, S deka kenyér, 2 nyersparadicsom ke-

vés citromlével lefintva 

FOGYÔ-, DE NEM KOPLALÓKÜRA 
5 KÉPBEN 

7 é r a , r e g g e l i : 1 csésze cukornélküli fe-
ketekávé, 5 deka pirított rozskenyér, 2 deka 

vaj 

lékkel töltjük. 25 deíka sósvizíbem kifőtt és szi-
tán, áttört paraj t jól elkeverünk egy nagy tej-
henáztatott és áttört zsemlyével, sóval, törött-
borssal. 2—3 evőkanál tejfölt, három to jássá rgá-
ját éis kemény habját adjuk hozzá és megtölt-
jük vele a rétest. Vékonyra sodorjuk össze. 
Bőven megzsírozzuk, ikevés olvasztott zsírt ön-
tünk a tepsibe és pársaor megkeaegetve, szép 
pirosra sütjük. Tálaláskor felvágjuk, tetszés-
szeriinti darabodra, sajt tal megszórjuk és vaj-
mártással adjuk fel. — CÉKLAFŐZELÉK. 
Egy kiló tisztított céklát metéltre felvágunk, 
ikevés vajtwun köménnyel megpirí t juk. Két 
•deci vörösbort öntünk rá és puhára pároljuk. 
Ha elfőtte a levét, kevés liszttel megszórjuk, 
megpirítjuk és feleresztjük csontlével, sóval, 
kevés cukorral ízesítjük és 20 percig forraljuk. 
Aki kedveli, tejfelt is adhat bele. — ANGOL 
CITROMOS RIZS. 26 deka rizst félliter fehér-
borban, negyedkiió cukorral, félcitrom levével 
és reszelt héjával, kevés vaníliával jó puhára 
főzünk. Levéve a tűzhelyről, 2V» deci jó ru-
mot keverünk bele és 10 deka nagyüzemű ma-
zsolaszőlőt. Rummal kiöblített formába egy 
sor rizst, egy sor vékony karilkára felvágott 
és bővea cukorral megszórt citromszeleteket, 
amiből a magokat eltávolítottuk, rakunk. így 
tölt jük m e g a formát, de felül rizs kerüljön. 
Letakarva 24 órára jégre állítjuk. Tálalásikor 
kiborítjuk és vagy málnaiével leöntve, vagy 
déligyümölcs-darabokkal díszítve tálaljuk. — 
BIRSLIKŐR. Jő érett birsalmáit meghámo-
zunk és resze:l&n lereszeljük parcellántálba. 24 
óráig hideg helyen hagyjuk. 24 őr a múlva a 
levét nagyon erősen kipréseljük. Egy liter 
1ère aegyedikiló cukrot veszünk, amit- kevés 
vízzel tüzö« felolvasztunk. A felolvasztott 
cukorhoz hozzákeverjük a kipréselt birslét és 
20 percig forraljuk. Levéve a tűzhelyről ki-
hűtjük és ugyanannyi mennyiségű konyakot 
vaigy finom rumot töltünk hozzá. Üvegbe tölt-
jük, 'két delkia egész keserű mandulát teszünk 
bele, két deka koriandermagot és meleg he-
lyen tartjuk Hő napig. Naponta jól felrázzuk 
és 15 nap elmultával szűrőtpapiron, üvegbe 
szűrjük. 

SALZBURGI GALUSKA. 6 tojás sárgájá t el-
keverjük 6 evőkanál 'tejjel és lassan belekever-
jük a « lapított evőkanál lisztet és végül 6 to-
jás habját . Ebből pépes tésztaanyagot kapunk, 
amit evőkanállal felszaggatunk 1 liter tejbe, 
amit vaníliával, meg cukorral ízesítünk. 
(Mint a madártejnél szoktuk a habgaluskákat 
kifőzni.) Tűzálló tálait kikenünk vajjal .és ré-
tegenként belerakjuk a kifőtt és jól Içcsurga-
tott. galuskát, rétegenként megszórjuk 4 deka 
mandulával, 8 deka mazsolával. A mandulát 
tisztítva és apróra feldarabolva, bőven cukor-
ral összekeverve szórjuk a habgaluskákra. A 
tetejét cukros mandulával szórjuk meg. 5 deka 
vajat tegyünk rá és 8—4 kanálnyi tejet abból, 

10 é r a 1 : 1 csésze leszűrt csont- vagy csir-
keleves, 1 lágytojás, 1 drb alma 

1 ó r a , e b é d : 1 csésze áttört 
10 deka borjúsült, 20 deka sósvizben 

karfiol és 10 deka sósvizben főtt burgo. 



amiben a galuskákat kifőztük. 8—10 percre 
forró süt&be tesszük. Ha a teteje megpirult és 
a tészta, feljött, atoban a tálban, amiben ké-
szül, tálaljuk. 

TÜDŐ OMLETT LETESSE. Tetszés szerinti 
minnyiségü tüdőt s6s vizáén megfőzünk, az-
után átdaráljuk és sóval, petrezselyeimziöldjé-
vel, reszelt hagymával, kevés vajon puhára 
párolunk. Hig pataesintatésatát készítünk a 
személyekhez mérten, belekeverjük ,a darált 
tüdöpépet és »—4 palacsintát sütünk belőle. 
Ha megsült, (metéltnek felvágjuk és húsleves-
hez adjuk fel. 

ViwwM / ^ W A icecptji 

Korhelysaláta lenroagolajjal. Savanyú 
káposztát köménymaggal és finomt, cse-
mege lenmagolajjal elkeverünk, vala-
mint egy kis káposztalével is. Keményre 
főtt tojást teszünk a tetejére. Igen jó-
ízű. — Orosz saláta. 12 megtisztított 
kiflikrumplit és hét zellert gyengén ece-
tes, sós vízben puhára főzünik és szele-
tekre vágunk. Két pácolt heringet, mi-
után megtisztítottuk és szálkáitól meg-
szabadítottuk, megmossuk és ecetes (víz-
ben hagyjuk ázni félráig. Három ke-
ményre főtt tojásnak a fehérét apróra 
vágjuk, a burgonyához és zellerhez ad-
juk, a sárgáját szitán áttörjük. Az ecetes 
vízben ázott heringet megdaráljufo, az 
áttört tojássárgával és három evőkanál-
nyi olajjal addig keverjük, míg az olaj 
beszívódik, citrommal me g savanyítjuk és 
a burgonyával és zellerrel összekever-
jük. Az egész keveréket kúpalakúan 
üvegtálra tesszük és kaviáros szardella-
gyürükkel rakjuk tele, köréje pedig ko-
szarúalakban ecetes vízben megforgatott 
endivia salátát teszünk. Sültekhez tálal-
juk. 

MtiU-Uávé ffi&atou*! 

Étlap-pál yiázatunk e heti nyertesei: 
1. Horváth Mariska (VI., Szabolcs-utca 
1/b. EL). Viktória aprító és pafiszírozó 
gépet nyert. Szállítja Kiss Ernő és 
Társa háztartását szaküzlete, Erzsébet-
körűt 13. 2. Dr. Farchescu Sylvia, Romá-
nia. Könyvet nyert, amit címére postán 
továbbítunk. 

É t l a p egy h é t r e 
1. összeállította: Horváth Mariska 

SZOMBAT. Ebód: Gombaleves, spenót vágott 
hússal, szilváslepény. Vacsora; Tojásrántotta, 
papiikasaláta, dinnye. 

VASÁRNAP. Ebéd: Ragoutleres, sült csir-
ke, szalmaburgonyával, kompót és mogyoró-
torta. Vacsora: Hideg csirke kompóttal, dél-
ről maradt torta, gyümölcs, fekete. 

HÉTFŐ. Ebéd: Burgonyaleves, paradicsomos 
káposzta sertéskarajjal, vajas turóspite. Va-
csora: SUlt burgonya vaj ja l , ' tea, tibatcpertö, 
sajt, 

KEDD. Ebéd: Paradicsomos leves tiölitött kel, 
ahnafeifujt . Vacsora: Gomba tojással, körözött 
liptói, zöldpaprika. 

SZERDA. Ebéd: Ilizskrémleves, töltött pap-
r ika, almáslepóny. Vacsora: Lecsó és gyü-
niiUfs. 

CSÜTÖRTÖK. Ebéd: Borjúbecslnált, szilvás-
gombóc ós kukorica. Vacsora: Vajas rakott 
tök, sajt, vegyes gyümölcs. 

PÉNTEK. Ebéd: Halpaprikás, almás pala-
csinta és gyümölcs. Vacsora: Gombával töltött 
burgonya, szőlő, 

2. összeállította: dr. Farchescu Sylvia. 
HJÉTFŐ. Ebód: Krumplileves, székelygulyás, 

kukorica. Vacsora: Pirított borjúmáj, szalma-
krumpli, vizes uborka, gyümölcs. 

KEDD. Ebód: Paradicsomleves, zöldbabfőze-
lék, töltött csirke, szilváslepény. Vacsora: 
Nyers sonka, saj t . zöldpaprika, paradicsom, 
dinnye. 

SZERDA. Ebód: Gombaleves, rakott kelká-
poszta, kakaókocka, gyümölcs. Vacsora: VirstU, 
p a rad i c sommá rtá srb an, sajt. 

CSÜTÖRTÖK. Ebód: Sóskaleves, kápris bor-
júszelet makarónival, alma pongyolában. Va-
csora: Töltött paradicsomi, apró sütemény. 

PÉNTEK. Ebód: Savanyú tojásleves, rizi-bizi 
reszelt sajttal, káposztáskocka. Vacsora: rta-
kotit puliszka, friss dió mézzel. 

SZOMBAT. Ebéd: Paszirozott friss bableves 
csipetkével, apenót rántott velővel, mágnás-
palacsina. Vacsora: Borjúpörkölt galuskával, 
gyümölcs. 

VASARNAP. Ebéd: Aprólék zöldborsóleves, 
rakott tök, kacsapecsenye, párolt káposzta, sült 
krumpli, mikádószelet. Vacsora: Hideg töltött 
tojás tartármártással, körözött liptói, reteik, 
gyüiuölcs-
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osztásban : 
Rocca Marina gróf Uray Tivadar 
Cedro báró.. Kovács Károly 
Evaristo, milánói kereskedő.. ... Lehotay Árpád 
Gertruda, özvegyasszony D. Ligeti Juliska 
Candida, unokahuga . .. . Szeleozky Zita 
Susanna, bolttulajdonosnó Aghy Erzsi 
Giannina, parasztleány Oltby Magda 
Moracchio, Giannina bátyja Forgács Antal 
Timoteo, patikus Major Tamás 
Cresptno, cipész .. Apáthy Imro 
Coronato, vendéglős Tapolozai Oyula 
Limonato, pincér Matány Antal 
Scavezzo, csaposlegény Rubinyi Tibor 
Tognino, inas Szabó Sándor 
Történik a XVIII. század elején, egy kis lombardiai faluban 

Olty Magda és Uray Tivadar 
(Vajda M. Pál felv.) 

(Egy városka főterén vagyunk. Oertruda és 
Candida egy erkélyem ülnek és kézimunkáz-
nak. Evaristo és a báró a kávéház előtt ül-
nek és kávéznflk, mind a ketten vadászfel-
szerelésben. A puskájuk a szék mellé van 
támasztva, A gróf redingotban, szalma-
kalappal, elefántcsontnyelü bottal — a pa-
tikus Iközelében pfldon ülve egy könyv ol-
vasásába van mélyedve. Timoteo a patiká-
ban az ablakpárkányon pokoli zajt csap egy 
bronzmozsárral, Giannina, falusi leány, az 
ajtó közelében ül és fon. Susanna üzlete mel-
lett ülve, valami fehérneműn dolgozik. Co-
ronato, a vendéglő mellett üzleti könyveibe 
jegyezget. Cre^pino munkaasztala mellett 
egy kaptafára húzott cipőn dolgozik. Mo-
racchio pórázon tart egy vadászkutyát és 
kenyeret dobál neki. Scavezzo, a vendéglő 
előtt csirkét kopaszt. Limonato a két kávézó 
úr mellett áll, tálcával a kezében és kiszol-
gál, Tognino Oertruda háza előtt söpör. 
Amikor a függöny felmegy, pár másodper-

cig mozdulatlan a kép.) 
Evaristo (ta báróhoz): Hogy Mik önneik 

ez a ík'ávéí 
A báró: Nekem, nagyon ízlik. 
Evaristo: Ami engem illet, ón tökéletes-

nek találóan. Bravo, Ciitromka úr, ma na-
gyon kitett magáért. 

Limonato: Köszönöm a dicséretet! De ké-
rem, ne nevezzen engem CitromkánakI 

Evaristo: Ugyan, hiszen mindenik! ezen a 
néven ismeri és mindenkitől csak azt hal-
lani: »Gyerünk az új házba, igyunk egy ká-
vét Citromkánál!« Mi kifogása van ellene? 

Limonato: Nem ez az én becsületes nevem. 
A báró: Hátakkor ezentúl Narancskának, 

vagy Körtécsíkónek fogjuk szólítani. (Issza 
a kávéját.) 

Limonato: Kérem, nekem semmi kedvem 
ahhoz, hogy Paprikajancsit csináljanak be-
lőlem. 

Candida (hangosan -nevet). 
Evaristo: Mit szól ehhez Candida kisasz-

szonyî 
Candida (legyezi magát, azután a legye-

zőt leteszi az erikély korlátjára): Mit mond-
jak, az ilyen dolgokon csak nevetni lehet. 

Gertruda: Ugyan már, uraim, hagyják bé-
kében ezt a derék fiút. Jó kávét főz, meg 
aztán pártfogásomba vettem. 

Báró: ó, ha Gertruda asszony védelme 
alatt áll, akkor ezt respektálni fogom. (Hßl-
kan Evaristohoz.) Haillja, a derék özvegy 
pártfogásába vette. 

Evaristo (halkan a báróhoz): Ne mondjon 
semmi rosszat Gertruda asszonyról, ö a vi-
lág legokosabb, legbecsületesebb asszonya. 

Báró: Ahogy parancsol ja. De olyan párt-
fogói pózt vesz fel, mint a gróf úr, laki 
olyan jogtudós képpel ül ott és olvas. 

Evaristo: Az már igaz. Valóságost madár-
ijesztő. De nagyon igazságtalan dolog Ger-
truda asszonyt hozzá hasonlítani. 

Báró: Az egyik tizenkilenc, a másik egy 
híján> húsz. Én mind a kettőt nevetséges-
nek találom. 

Evaristo: Mit talál nevetségesnek Ger-
truda asszonyon! 

f-«.« T » j 7k» / / I»/ ' h _ tökéletes eredményt WW* Hied BicotUa U(^zu^Ukûwbixt0stt 
és bevetésével szőrszál- és szemötcsirtásban. Teréz-krt 54. T. 327-955 
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Báró: Nagyon1 tudálékos, túlságosan fölé-
nyes és öntelt. 

Evaristo: Bocsásson meg, de n<ean is-
meri őt. 

Báró: Én Gandiida kisasszonyt százszor 
többre becsülöm. (A báró és Evaristo fel. 
kelnek, mind a ketten fizetni akarnak, de 
a báró megelőzi Evaristot, aki re,agái erre 
a• figyelmességre. Limonato a pénzt elteszi, 
bemegy a kávéházba. Timoteo ismét verni 
kezdi a mozsarat.) 

Evaristo: Az bizonyos, hogy az unoka-
húgának érdekes tulajdonságai vannak. 
(Félre.) Nem szeretném, ha ez most fel-
csapna vetélytársamnak. 

Gróf: Hé, patiikus úr! 
Timoteo: Parancsol? 
Gróf: Ez a pokoli zaj már az idegeimre 

miegy. 
Timoteo (tovább veri a mozsarat): Iga-

zán sajnálom. 
Gróf: Nem tudok olvasni, majd szétrobban 

a fejem. 
Timoteo: Tetszik látni, már be isi fejez-

tem. 
Uresnino (munkaközben felnevet): Hé, Co-

ronato! 
Coronato: Mit kíván, Crespino mestert 
Crespino (veri a kßptafdt): Figyelmeztetni 

akarlak, hogy a tányérokikai ne igen csö-
römpölj, mert a gróf úr nem bírja» a lár-
mát. 

Coronato: Ugyan. (Visszamegy.) 
Crespino (utánakiabál): Mondd, hogy tó-

gyen vattát a fülébe. 
Gróf: Miféle szemtelenség ez? Sohasem 

akarjátok abbahagyniî 
Crespino: A méltóságos gróf úr úgylát-

szik, nem látja., hogy mit csinálok. 
Gróf (megvetően): Semmi fcözöm hozzá. 
Crespino: Csodálom, mert éppen & gróf úr 

ócska cipőit foltozom. 
Gróf (könyvébe merül): Pimasz. 
Crespino (ne,vetve kalapál. Timoteo Üti a 

mozsßmt): Coronato! 
Gróf (fészkelődik a padon): Hát ezt már 

nem lehet tovább bírni. 
Scavezzo (nevetve kiált): Moracchio! 
Moracchlo: Mi az, Scavezzo? 
Scavezzo; A gróf úr ideges. 
Moracchio: Csak csendesen, elvégre mégis 

ú r . . . 
Scavezzo; (Éhenkórász. 
Giannina: Moracohio! 
Moracchio: Mit akarsz? 
Giannina: Mit mondott Scavezzo? 
Moracchio: Semmi közöd hozzá! Hallgass 

és fonj! 
Giannina: Goromba fráter. Bár csak már 

egyszer íérjhezmehetnék, (Dühösen tovább 
fon.) 

Susanna: Mi az, iGiannina, mi történt? 
Giannina: Ô, ha tudná, Susanna asszony. 

Nem hiszem, hogy lenne a világon gorom-
bább ember, mint az én bátyám. 

Moracchio: Hát -aztán? Vagyok, amilyen 

vagyok. Tégy róla. Addig, amíg az én 
gyámságom alatt á l l sz . , . 

Giannina: A te gyámságod alatt? Na, re-
mélem, ez már nem tart sokáig. 

Evaristo: Ejnye, micsoda dolog ez? (Mo-
racchiohoz.) Miért kínozza ezt a szegény 
leányt? (Gianninához megy.) Pedig szegény-
ke, maga ezt igazán nem érdemli meg. 

Giannina: Mindig kínoz. 
Moracchio; Mert mindenbe ibeleüti, az 

orrát. 
Evaristo: Ugyan, már legyen elég. 
Báró (Candidához): Jó ember ez az Eva-

risto. Nagy részvéttel vam az elnyomottak 
iránt. Igazán megható. 

Candida (némi tűzzel): Csakugyan. Én is 
úgy Látom. , 

Gertruda (Candidához): Mit törődöm vele. 
Mindenki a maga háza előtt söpörjön. 

Báró: Már megint filozofál. 
Crespino (félre, munkaközben): Szegény 

G&anninai. Bár a feleségem volna. Nem kí-
nozná már ez a paraszt. 

Coronato: Már csiak azért is feleségül ve-
szem, hogy megszabadítsam a bátyjától. 

Evaristo (a báróhoz lép): Nos, báró úr, 
indulhatunk? 

Báró: őszintén szólva egy csepp kedvem 
sincs vadászni. . . Tegnap késő este érkez-
tem a városból és fáradt vágyóik1. 

Evaristo: Ahogy jólesik. Hát ha meg-
engedi, én most indulok. 

Báró: Sok szerencsét! (Magában.) Leg-
alább nem lesz utamban senki. 

Evaristo: Moracchio! 
Moracchio : Uram. 
Evaristo: Vegye a puskát és gyerünk! 
Moracchio: Fogd a kutyát, míg vissza-

jövök. 
Giannina (átveszi a kutyát, Moracchio be-

megy a házba). 
Coronato: Milyen gyöngéd, alig várom 

már, hogy a feleségem legyen, 
Crespino: Ha egy kutyát így tud simo-

gatni, mit fog csinálni a férjével . . . 
Báró: Scavezzo! 
Scavezzo (feléjemegy): Uram! 
Báró: Fogja ezt a puskát és vigye be a 

szobába. 
Scavezzo: Igenis, uram! (A puskát beviszi 

a vendéglőbe.) 
Evaristo (a báróhoz): Báró úr visszauta-

zik Milanóba? 
Báró: Csak holnap, kedves barátom. 
Evaristo: Akkor ma. együtt ebédelhetünk. 
Báró: Ő, nagyon szívesen. Meg fogom 

várni (Félre.) Hogy gyanút ne keltsek, 
visszavonulok a szobámba. (A hölgyek felé.) 
Hölgyeim! (Indul a vendéglőbe. Coronato-
hoz.) Ma két személyre terítsenek. (Belép.) 

Coronato: Parancsára. Meglesz. 
Morapchlo (kihozza a puskát ŰI házból és 

átveszi GUznninától a kutyát). 
Evaristo (Moracchiohoz): Mehetünk. (Át-

veszi a> puskát. A hölgyek felé.) Hölgyeim! 

Beretvás pasztilla fejfájás ellen 
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Gertruda: Gazdag zsákmányt! 
Candida: Es sok szerencsét! 
Evaristo (fölveszi a puskát és megigazítja 

a vadászfelszerelését). 
Candida (Gertrudához): Kedves ember ez 

az Evaristo. 
Gertruda: Igen. Kedves. De azért ne na-

gyon bízzál abban, akit nem ismersz töké-
letesen. 

Candida: Miért mondja ezt nekem, néni-
kém? 

Gertruda': Egy idő óta úgy veszem észre, 
hogy okom varu ezt mondani. 

Evaristo (Moracchiohoz): Minden rendben 
van, most már mehetünk. (Mélyen a hölgyed 
felé meghajolva,) Legalázatosabb szolgájuk 1 

Gertruda (felemelkedik) ; Isten önnel. 
Candida (szintén felemelkedik, közben a 

párkányon lévő legyezőt véletlenül lelöki az 
utcára): Isten önnel. — Ohl 

Evaristo (felveszi a legyezőt, sajnálkozik). 
Candida: Semmi, semmi. 
Evaristo: Oh, mily kár, a legyező össze-

tört. 
Candida: Nem baj, úgyis régi legyező 

volt. 
Evaristo: De én vagyok az oka e bajnak. 
Gertruda: Emiatt ne csináljon magának 

gondot. 
Evaristo: Engedjék meg, hogy személye-

s e n . . . (Indul a ház felé.) 
Gertruda: Ó, világért se fárassza magát. 

Adja át a szolgának, (KiáU.) Totgnlijnto! 
Tognlno: Asszonyom! 
Gertruda: Vegye át a legyezőt. 
Tognino: Kérem! 
Evaristo: Itt van, fiam! (Átadja a legye-

zőt Tognbionak, aki beviszi a házba.) Nem 
lehet ikifogni rajta. 

Candida (Gertrudához): Látja, mennyire 
ai szívére vette, hogy a legyező eltörött. 

Gertruda: Udvarias ember nem is tehet 
másként. (Félre.) Látom már, hogy ebbe 
beleszól a szív is. 

Evaristo: Milyen kínos helyzet. Ezt ok-
vetlenül jóvá kell tennem. (Halkan. Susanná-
hoz.) Hé, Susanna asszony! 

Susanna: Tessék uram? 
Evaristo: Szeretnék a boltjában körül-

nézni. Moracchio! Menj előre fiam, majd 
találkozunk a vadászlakban. (Belép Susan-
nával a boltba.) 

Moracchio: Ha így elvesztegeti az időt, 
akikor legfeljebb majd legyeket fogunk, de 
nem vadat. (El a kutyával.) 

Giannina (fonás közben): Hála Istennek, 
csakhogy a bátyám már elment. Ugy sze-
retnék Crespinóval néhány szót váltani. 
Csak az az átkozott Coronato ne lábatlan-
kodnék mindig itt. Folyton a sarkamban 
van, ki nem állhatom. 

Gróf (olvasás közben): ó , ó, milyen gyö-
nyörű! Gertruda asszony, hallja csak! 

Crespino: Na halljuk, hplljuk, mi az a 
gyönyörűi 

Gróf: Mi? Na. nézd csak a tökfilkót! 
Maga maradjon esak a csiriz mellett és ne 
ártsa magát abba, amihez nem ért. 

Crespino (erősen kalapál a kaptafán): Jó, 
legyek én tökfilkó, de akkor ő micsoda . . . 
Tökfelső. 

k 

Gertruda: Nos, kedves gróf? 
Gróf: Ha tudná, hogy én most mit ol-

vasok? 
Gertruda: Regényt? 
Gróf (indignálódva): Dehogy 
Gertruda: Filozófia? 
Gróf (m. f.): Ah! 
Gertruda: Talán költemény? 
Gróf (m. f.): Ugyani 
Gertruda: Hát akkor micsoda? 
Gróf: Csemege egy finom léleknek. Fran-

ciából fordított novella, vagy hogy népie-
sen mondjam: mese. 

Crespino (erősen kalapál): Ha ez nem bo-
lond, akkor vigyen el engem az ördög. 

Gertruda: Aesopustól van? 
Gróf: Nem. 
Gertruda: Talán Lafontaiuetől? 
Gróf: Nem tudom, ki a szerzője, de ez 

nem is fontos . . . Felolvashatom? 
Gertruda: Ô hogyne, kedves gróf. 
Crespino (erősen kalapál): Hogy a manó 

vinné el! 
Gróf (Crespinóhoz): Ml az, most újból 

kezd kalapálni? 
Crespino (a grófhoz): Nem akarja, hogy 

ráverjem a sarkot? 
Timoteo (megmt erősen üti a mozsarat). 
Gróf: Most meg az a másik átkozott is 

újra kezdi. (Timoteohoz.) Nem volna haj-
landó végre befejezni? 

Timoteo (veri a mozsarat): En itt fizetek 
házbért, tehát itt is dolgozom. 

Gróf: Menjen a pokolba azzal az átkozott 
mozsárral! Itt nem lehet olvasni, ez már 
mégis kibírhatatlan! Gertruda asszony, 
felmegyek önhöz. Majd meglátja, mily re-
mek alkotás ez. (összecsapja a könyvet és 
belép a házba). 

Gertruda: Egy kicsit túlmegy a határon 
ez a patikus. Gyerünk, fogadjuk a gróf 
urat. 

Candida: Oh menjen csak. Tudja, hogy a 
mesék engem nem érdekelnek. 

Gertruda: Az nem fontos. Még megsértő-
dik. 

Candida: 0 , ez a gróf. 
Gertruda: Add meg mindenkinek a tisz-

teletet. ha azt kívánod, hogy téged is tisz-
teljenek. Gyerünk. 

Candida (felkel): Hát jó, a maga kedvé-
ért megyek. 

'Mwitkaxztüm 91 3 9 ' -

átmeneüáaéát át 3 5 ' -

M i â a ê à t űt 5 5 -
K i t ű n ő m i n ő s é g b e n. 
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legességeink elkészültek. 

KLEIN ANTAL 
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Candida (az ajtó mögül): Hogyan? Eva-
risto még itt van? Mem ment el vadászni? 
Igazán kíváncsi vagyok, vájjon mi eunek 
az oka? 

Susanna (jön a boltból Evaristoval) : Nem 
leihet panasza elleneim. Igen. olcsón adtam. 

Evaristo: Candida már nincs itt? De saj-
nálom, hogy nem volt szebb legyezője. 

Susanna: Nincs se szebb, se jobb. Ez az 
egyetlen, ami még az üzletemben volt. 

Evaristo: Lehetett volna kissé elegán-
sabb is. 

Susanna: Hja uram, itt nem kelendő a 
finom portéka. Ügy-e ajándéknak szánta? 

Evaristo: Persze. Magamnak csak nem 
veszek legyezőt. 

Susanna: Candida kisasszonynak? 
Evaristo: Miből sejti? 
Susanna: Láttam, hogy az övé eltörött. 
Evaristo: Nem, nem, ezzel a legyezővel 

nekem egészen mas tervem van. 
Susanna (leül és dolgozni kezd): Ügy 

nem is (kérdezem tovább. Nem firtatom má-
sok magánügyeit. 

Candida: Micsoda titkaik lehetnek ezek-
nek itt egymással? 

Evarigto (halkan Giannindhoz) : Gian-
ni rial 

Giannlna (ül és dolgozik): Tessék. 
Evaristo: Egy <ki& szívességre szeretném 

megkerni 
Glannina: Örömmel, ha módomban van. 
Evaristo: Tudom, hogy Candida kisasz-

szony kedveli magát. 
Giannlna: Igen, valóban nagyon jó hoz-

zám. 
Evaristo: ö BZólt nekem, hogy a maga 

érdekében beszéljek a bátyjával. 
Giannlna (ingerülten): Olyan szerencsét-

len az én életem. Ajpa és anya nélkül ma-
radtam. K* vagyok szolgáltatva a bátyám-
nak. aki egy vadállat. Igen uram, valósá-
gos vn rí állat. 

Evaristo: Hát hallgasson; ide. 
Giannlna: Beszéljen csak. A fonástól még 

jól hallok mindent. 
Evaristo: A bátyja furcsa ember, de úgy 

látom, ő se jobb a Deákné vásznánál. 
Susanne: Talán csak nem Giannlna ré-

szér© vette a legyezőt? (Coronato és Cres-
pino kíváncsian fülelnek. Szeretnének valtt-
mit meghallani Evfiristo és Glannina beszél-
getés>bfíl. Kinyújtott nyakkal hallgatódénak.) 

Candida: Most me» Gianninávail sugdolód-
alik. Semmit se értek. 

Evaristo: Giannlna, segítsen nekem. 
Giannlna: Szívesen, ha tudok. De mondja 

m á r . . . (FelállJ 
Evaristo: Nemi Bzivesen beszélek, de nagy 

s&ükségem van a segítségére. 
Candida: Az imént a boltosné, most meg 

Giannlna? 

Négyaftóa, ÖtUlé*«*, S-ffngevm* 
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Crespino (cip&vel és kalapáccsal a kezé-
ben kicsit közelebb jön): Mit jelentsen ez? 

Coronato (könyvvel a kezében közelebb 
jön): Egészen belehevülnek a beszélgetésbe. 

Susanna (szintén figyelve): Ahá, most 
már értem. Neki vette a legyezőt. 

Giannlna (Evaristohoz): Nos, mit kíván 
tőlem? 

Evaristo: Azt trad ja, úgy-e, hogy Candida 
kisasszony legyezője eltörött. 

Giannlna: Tudom. 
Evaristo: Vettem helyette egy másikat a 

boltban. 
Giannlna: Azt okosam tette. 
Evaristo: De nem szeretném, ha Gertruda 

asszony megtudná. 
Glannina: Igaza, van, igaza van. Nem Ikell 

az öregnek mindent az orrára kötni. 
Evaristo: Azit szeretném, ha maga titok-

hani adná át neki. 
Giannlna: Eszemágában sincs. 
Evaristo: Micsoda? 
Candida: Es velem azt akarta elhitetni, 

hogy vadászni ment. 
Crespino (közelebb jön, de úgy tesz, mint-

ha számolna): 'Egyre jobban gyötör a kí-
váncsiság. 

Evaristo: Nem akarja nekem megtenni eat 
a szívességet! 

Giannlna: (Nem, mert én Ilyesmit sohasem 
csináltam. 

Evaristo: De hiszen akkor Candida kisasz." 
szony még jobban, szeretné magát. 

Giannino: Leihet, de én I lyesmit . . . 
Evaristo: Ugy-e, maiga szeretne férjhez-

menni Cresplnohoz? (Észre/veszi a két hall-
gat ódzót.) Hát maguk mit csinálnak itt? 
Miféle modor ez, ebadta? 

Crespino (hátrálva, kalapál): En, uram, 
dolgozom. 

Coronato: En, kérem, állva jobban számo-
lod (Visszamegy.) 

Candida: Nagy titkaik lehetnek. S mily 
halkan beszélnek, 

Susanna: Milyen szerencséje van ennek a 
nőnek. Minden férfi szalad utána. 

Giannlna: Ha nincs más mondanivalója 
számomra, akkor tovább dolgozoim (Veszi 
a rokkát.) 

Evaristo: Hallgasson ide. Candida kieasz-
szony megkért engem, legyen gondom ma-
gára, hogy hozományt kapjon és férjhez-
mehessen Crespinohoz. 

Giannlna (mát hangon): Igiaizán? 
Evaristo: Es én megígértem neki: hogy 

minden igy fog történni. 
Giannlna: Hol a legyező? 
Evaristo: Itt van a zsebemben. 
Giannlna: Gyorsan ide. De senki se lássa. 
Evaristo (dugva odaadja): Itt van. 
Crespino (nyakát nyújtogatva): Ahá, va-

lamit átadott neki* 
Coronato (ágaskodva): Mit adhatott váj-

jon néki? 
Susanna: Világos, mint a nap: ne la ján-

dékozta a legyezőt 
Candida: Hát Így állnak? A gróf igazat 

mondott: Evaristo hűtlen hozzám. 
Evaristo (halkan Gianninához): Csak ügye-
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sen. Maga még egy kissé maradjon ülve. 
hogy gyanút ne .keltsünk. 

Glannlna: Bízza csak rám, és ne aggód-
jon miattam. 

Evarlsto: Isten önnel. 
Glannlna: Viszontlátásra. 
Evaristo (észreveszi az erkélyen Candi-

dat): Ó, hiszen itt van az erkélyen. Ha most 
előkészíthetném... Candida kisasszony, 

Candida (hirtelen hát átfordít és szó nél-
kül el. Ajtót becsapja). 

Evarlsto; Miit jelentsen ez! Talán nehezr 
tel reám! De maiért! Nem értem. Hiszen 
tudom, hogy szeret, és ő is tudja, hogy imá-
dom. Mégis . . . Ó, sejtem már: a nénje észre-
vette és nem (akarja elárulni magát. Igen, 
igen, ez az oka, hogy elsietett. De ez. a 
helyzet tovább nem tarthat. Még ma beszé-
lek ménjével ési megkérem kezét. (El.) 

Coronato (Gianninához megy): Evarlsto 
úr érdekes dolgokat közölhetett az i m é n t . . . 

Olannina: Mi köze hozzál Miért üti bele 
az orrát! 

Coronato: Ha nem lenne íközöm hozzá, 
nem mondanám. 

Crespino (Coronato mögé lopódzik. Hall-
gatódzik). 

Olannina: Semmi közöm magához és ne 
szóljon bele az én dolgaimba. 

Coronato: Ha* most még nines köze, de 
hamarosan lesz, 

Olannina (erővel): Ki mondta ezt! 
Coronato: A bátyja már szavát adta és 

beleegyezett, h o g y . . . 
Crespino (kettőjük közé lép): Hé, csak 

lassan, öregemi Mi köze magának ehhez a 
leányhoz! 

Coronato: Ne törőd jéki vale! 
Crespino (Gianninához): Milyen titka 

vian magának Evaristo úrral! 
Olannina: Hagyjanak engem békében 

mind a ketten. . . Ezt nem fogják meg-
tudni. 

Crespino: De én tudni akarom. 
Coronato: Mi az, hogy afkarotm! Hogy me-

részkedik! . . . Különben is vegye tudomá-
sul, hogy Oianninát a bátyja nekem 
ígérte. 

Crespino: Nekem pedig Olannina adta a 
szavát. Ez többet ér, mint bátyjának ígé-
rete. 

Coronato (Crespinohoz): Majd erről még 
beszélünk. 

Crespino (Gianninához): Mit adott át 
Evaristo úr! 

Olannina: Az ördögöt, aki elviszi mind-
kettőjüket 

Coronato: Ahá, most jut eszembe: az 
az ú r . . . A boltból jött ki. Majd a bol-
tosné megmondja. (Susannához szalad.) 

Crespino: Csakugyan, ott állt a bolt 
előtt. (Szintén odamegy.) 

Olannina: Én el nem árulok semmit. 
Csak Susanna ne beszéljen. 

Coronato: Mondja, Susanna, mit vásá-
rolt magánál Evaristo úr! 

Susanna (nevet): Egy legyezőt. 
Crespino: És ezt ajándékozta Glanniná-

nak! 
Susanna (nevet): Persze. 

Olannina (Susanna szemébe mondja): 
Nem igaz. 

Susanna (felkel): Nem igaz! Nahát . . . ez 
napról napra szemtelenebb. , 

Coronato (Gianninához): Mutassa azt a 
legyezőt. Látni akarom. 

Crespino (Giannina és Coronato közé 
lép): Magának semmi köze hozzá. (Gian-
ninához.) Ide azzal a legyezővel. 

Coronato (kezet emel fenyegetően Cm-
spinóra): Ne kényszerítsen! 

Crespino (ugyanúgy): Hogy merészel!. . . 
Giannina (Susannához): Ez mind maga 

miatt van. 
Susanna (megvetően): Miattam! 
Giannina: M a g a . . . maga hírharang! 
Susanna (fenyegetően közeledik): Mi va-

gyok én! Hírharang! 
Glannlna (felemeli a rokkát): Ide ne me-

részkedj! 
Susanna fvisszavonul): Nem Is . . . Nem 

piszkítom be a kezem. (Mérgesen beszalad 
a boltba.) 

Giannina (Susanna után veti mogát, de 
Crespino visszatartja): Engedj! 

Crespino: Mutasd a legyezőt! 
Olannina: Nálam nincs semmiféle le-

gyező. é 
Coronato (Giannindhoe): Mit adott A* 

Evaristo úrt 
Giannina: Most már elég! 
Coronato: Gyorsan mondd meg! 
Crespino (eltaszítja Coronatot): Mond-

tam már, semmi köze hozzá. Szemtelen, 
takarodjon innen! 

Giannina: Nem szégyenülik magukat! í gy 
megkínozni egy védtelen nőt. (Lassan a 
háza felé megy.) 

Crespino: Mondd meg nekem, Giannina! 
Giannina (az ajtóban): Nem és nem. 
Coronato (ellöki Crespínót és Gianniná-

hoz lép): Bennem megbízhatsz, Giannina. 
Giannina: Menjenek a pokolba! (Betép, 

becsapja az orruk előtt az ajtót.) 
Coronato: Ejha! (Crespinóhoz.) Ezt neked 

köszönhetem. (Fenyegetve.) 
Crespino: Vigyázz! Megütlek! 
Coronato: Engem! . . . Ne hozz méregbe! 
Crespino: Ember, ne ingerelj! 
Coronato: Vedd tudomásul: Giannina a* 

én feleségem lesz. 
Crespino: Soha! De ha ez megtörténne, 

esküszöm az é g r e . . . 
Coronato: Ml az! Fenyegetni mersz! Mît 

gondolsz, ki vfigyok én! 
Crespino: Én becsületes ember vagyok, 

annyi szent. 
Coronato: Hát én nem vagyok becsületes! 

Székrekedésnél a L,eo-labdacsok 
minden esetben kitűnően beváltak. A szervezet 
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Crespino: Mit tudom én! 
Coronato: Micsoda) Talán kételkedik 

ebben! 
Crespino: Ént Nem vonom kétségbe. 
Coronato: Hát kicsoda! 
Crespino: A falu. 
Coronnto: Ugy?... én adok el ócska bőrt 

új bőr gyanánt? 
Crespino : És én adok macskát nyúl helyett? 
Coronnto (megüti Crespinot) : Ezért lakolsz!... 
Crespino (ugyanúgy): Na megálj !... 
Coronato (zsebébe nyul) : Elérkezett az utolsó 

órád!... 
Crespino (a munkaasztalhoz szalad). 
Coronnto (felkap egy széket) : Nincs nálam 

kés... 
Crespino (felkapja a suszterszéket. Egymás-

nak rontanak). 
Tlmoteo (kiugrik, kezében mozsártörővel). 
Limonato (jön a kávéházból egy kanállal). 
Seavezzo (a vendéglőből, egy nyárssal). 
Gróf (sietve lép ki Gertruda házából, szét akar fa 

választani őket): Hé!. . . hé!.. . Csend!... 
Parancsolom!... Megálljatok! én vagyok 
Roccamonte gróf. (Fél közéjük lépni.) Majd 
adok én nektek ! 

Crespino (Coronatohoz) : Ha őnagysága nem 
jön, nem adnék az életedért három garast. 

Gróf : Ember, elég legyen ! Akarom tudni 
a viszály okát !... Ti pedig (Limonato, Seavezzo 
és Timoteohoz) menjetek szépen haza ! Itt 
vagyok én, nincs szükség senkire. 

Thnoteo : De nem sebesült meg senki? 
Limonato és Seavezzo (távoznak). 
Gróf : Persze, az kellene magának, hogy 

betörjön a fejük és kitörjön a nyakuk. 
Timoteo (méltatlankodva) : Én nem kívánok 

rosszat senkinek. De ha szükség van rám, 
boldogan állok rendelkezésére mindenkinek. 
Főleg, ha nagyságos gróf úrnak egyszer szük-
sége lesz rám, ilyen esetben. (El a patikába.) 

Coronato (félre) : A gróf segítségemre 
lehetne ! 

Gróf (Crespinohoz és Coronatohoz) : Mi volt 
az oka ennek a veszekedésnek? !... Nos beszél-
jetek ! 

Crespino : Gróf úr, én szeretem Gianninát... 
Coronato (gróf felé) : Giannina pedig az 

enyém lesz. 
Gróí : Haha, nagyon érdekes, két helybeli 

lovag harca a falusi nimfáért ! (Nevet.) 
Crespino: Ha a gróf úr kicsúfol... akkor... 

(Távozni akar.) 
Gróf (megállít ja) : Na... na... nem kell 

mindjárt megneheztelni, jöjjön csak ide. 
Coronnto : Biztosíthatom, a dolog nagyon 

komoly. 
Gróf (nevetve) : Hát persze, hogy komoly. 

Az ilyesmiből nem szabad tréfát csinálni. 
Vetélytársak vagytok... Az ördögbe is... Olyan 
ez, mint amit az imént olvastam fel Gertruda 
asszonynak. ( Idézve.) 

»0 halld, ó halld, te szép leányzó, 
Bájolón húny kék szemed...« 

Crespino (indul) : Hát jó napot. 
Gróf: Ember, legyen esze, hova megy? 
Crespino : Ha megengedi, megyek és befe-

jezem nagyrabecsült cipőjének foltozását. 
Gróf: Nagyon helyes, legfőbb ideje. 
Coronato : És lehetőleg ne ócska bőrrel fol-

tozza meg. 
Crespino : Majd magához megyek macska-

bőrért. (El.) 
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Coronato : Már látom, hogy ez az ember 
az én kezeim között akar meghalni. 

Gróf : Vendéglős ! Mit jelentsen ez? Maga, 
csak nem macskával etet bennünket? 

Coronato (kínos zavarban) : Ó gróf úr, ez 
egy szemtelen rágalmazó, aki minden alkalmat 
felhasznál arra, hogy üldözzön engemet. 

Gróf : Igen, ez az eredménye az eszeveszett 
féltékenységnek. Tehát maga szereti Gianninát? 

Coronato : De mennyire. Ó, ha remélhetném 
Nagyságod pártfogását... 

Gróf : Az én pártfogásomat? (Méltóságtel-
jesen.) Az nem olyan egyszerű... Hát jól 
van, majd meglátjuk. És ő viszonozza a maga 
érzelmeit? 

Coronato : Erre nem mernék megesküdni, 
sőt inkább érthetetlen módon a suszter felé 
hajlik. 

Gróf: Az már baj. 
Coronato : De a bátyja nekem Ígérte. 
Gróf : Ebben ne nagyon bízzék. 
Coronato : De Moracchio egész határozottan 

nekem ígérte. 
Gróf: Ez nem sokat segít. A leány már 

tizennyolc éves és nem lehet kényszeríteni. 
Coronato : Mégis, ha a gróf úr pártfogásába 

venne... 
Gróf: Igen... igen,... az én pártfogásomnak 

nagy ereje van. De én gavallér vagyok és női 
szívvel ilyesmit nem csinálhatok. 

Coronato : Végre is, csak egy parasztlány. 
Gróf : Az egyre megy. A nő mindig csak nő : 

akár parasztlány, akár hercegnő. 
Coronato (a fejét vakarja) : Akkor fuccs a 

grófi pártfogásnak. 
Gróf: Mondja, vendéglős, vannak most 

jó borai? 
Coronato î Ó, de mennyire : kitűnő boraim 

vannak. 
Gróf: Majd megkóstolom őket. Az én bor-

termésem az idén megromlott. 
Coronato : A, igen, igen. ' (Félre.) Már 

tőkén eladta a szőlőjét. 
Gróf : Ha jó borai vannak, magánál szer-

zem be szükségletemet. 
Coronnto (félre) : Rossz üzlet. 
Gróf : Ejnye, talán mégis beszélek azzal a 

leánnyal. 
Coronato: Talán a gróf úr szavai egy kissé 

használnának nekem. 
Gróf : Végre is maga megérdemli, hogy 

előnyben részesüljön. 
Coronato: Én is úgy vélem, hogy köztem 

és Crespino közt... 
Gróf: Még összehasonlítást sem lehet tenni. 

Maga egy derék, jómodorú úriember... 
Coronato : A gróf úr igazán nagyon kedves 

hozzám. Ha volna kedve mindjárt lefáradni 
hozzám egy kis borkóstolóra... 

Gróf: Oh, nagyon szívesen. Menjünk hát. 
(Bemegy a vendéglőbe.) 

Coronato (utána megy) ; Isten neki, egy-két 
hordót rászánok. (El.) 

Susanna (jön a boltjából egy leánnyal, akitő1 

átvesz tárgyakat és az ablak előtt levő kirakat 
holmi közé helyezi) : Ma csak egy legyezőt 
adtam el. Bolond vagyok, hogy itt pazarlom 
drága fiatalságomat ezek közt a parasztok 
közt... És aztán itt van ez a szemtelen Gian-
nina... Legyezőt ajándékoztak neki... Mit 
akar kezdeni egy ilyen parasztleány a legyező-
vel?... Szép kis maskara lesz. (Kosarat visz-



szaadfa a leánynak, leány el a házba.) (Susanna 
leül és dolgozik.) 

Candida (jön ki az épületből) : Addig nem 
nyugszom, míg meg nem tudom az igazságot. 
Jól mondja a nénikém : nem szabad bízni 
senkiben, míg jól nem ismerjük. Oh, én szeren-
csétlen... És ha rájönnék, hogy hűtlen hozzám... 
ő az én első szerelmem. Még sohasem szeret-
tem. Jó napot Susanna asszony. Mi szépet 
dolgozik? 

Susanna (feláll) : Főkötőcskéket varrok. 
Candida t Eladásra? 
Susanna : Eladásra. 
Candida t üljön le és dolgozzon tovább. 
Susanna : Tessék helyet foglalni. Igazán 

nagyon kedves, hogy leereszkedett társasá-
gomba. Hát hiába, látszik, hogy ári hölgy. 
Nem veti meg a magunkfajta embert. Ezek 
a parasztok bezzeg gőgösek, különösen ez a 
Giannina... 

Candidat A Igen... Giannina. Jó, hogy 
mondja. Észrevette, mikor Evaristo úrral... 

Susanna i Hogy észrevettem-e...? De meny-
nyire. 

Candida t Nagyon hosszú ideig tanácskozott 
vele. 

Susanna: Hát még ami ezután történt!... 
Candidat Ugy hallom, hogy Coronato és 

Crespino egymásnak rontottak. 
Susanna : Ennek a drágalátos nőszemélynek 

a kegyeiért. 
Candida t De miért? 
Susanna : Mert féltékenyek Evaristo úrra. 
Candida : Azt hiszi, hogy Giannina és Evaristo 

úr közt van valami? 
Susanna : Drága kisasszonykám, maga tudja, 

hogy én senkirői se mondok rosszat, de ha a 
vendéglős és a suszter féltékenyek, akkor 
biztosan megvan rá az okuk. 

Candida : O jaj nekem. (Észreveszi magát.) 
Susanna : Talán érdeklődik Evaristo úr 

iránt? 
Candida t Már hogy én? Ó nem. nem... csak 

éppen ismerem. Néha megfordul nálunk. 
Susanna : Ugy? Mert én azt hittem, — ne 

haragudjon — hogy Evaristo urat a kisasszony-
hoz gyengébb szálak fűzik. De azok után, 
amiket ma reggel láttam... belátom, tévedtem. 

Candida : Evaristo magánál volt ma reggel? 
Susanna i Igen, azért jött, hogy egy legyezőt 

vásároljon. 
Candida (felcsillanva) : Egy legyezőt vásárolt? 
Susanna ! Igen s azt gondoltam, biztosan 

Candida kisasszonynak akarja megvásárolni. 
Candidat S mi történt a legyezővel? 
Susanna t Odaajándékozta Gianninának. 
Candidat Ó, a nyomorult! Megcsal egy 

közönséges parasztlánnyal. 
Susanna : Kisasszony, nyugodjék meg !... 
Candidat Ezt nem fogom túlélni. 
Susanna t Itt jön a kedves nénikéje. 
Candida (Susannához) : Az istenért, egy szót 

se erről! 
Gertruda (jön) : Mit csinálsz itt, Candida? 
Candida (zavartan) : Egy főkötőt akarok 

venni. 
Susanna : Mindiárt hozom a főkötőt, addig 

tessék helyet foglalni ! (Belép a boltba.) 
Gertruda: Nem hallottál valamit erről a 

veszekedésről? A suszter és a vendéglős között? 
Candida: De igen. Azt mondják, Giannina 

volt az oka. 

Gertruda : Ugyan miért? 
Susanna (megjelenik az ajtóban). 
Candida : Majd később elmesélem. (Félre.) 

Alávaló nőszemély. 
Susanna: Itt vannak a főkötőcskék. Tes-

sék választani ! 
(Mind a hárman belemerülnek a válogatásba.) 
if A gróf és a báró jönnek ki a vendéglőből.) 

Gróf : Csak bízza rám a dolgot, kedves bará-
tom. Biztos lehet a sikerről. 

Báró : Tudom, hogy ön jó barátja Gertruda 
&sszouyu&kt 

Gróf : Ó igen. A férje halála óta nagy szük-
sége van az én pártfogásomra. 

Báró : Tehát megteszi nekem, amire kértem? 
Gróf: Természetesen. Beszélni fogok vele 

és megkérem unokahúga kezét a maga részére. 
Báró: Mondja el neki, hogy ki vagyok. 
Gróf: Minek az, ha én kérem meg a kezét? 
Báró : De részemre kéri meg. 
Gróf : Hát persze. 
Báró: ön tudja, hogy én ki vagyok. 
Gróf: Azt képzeli talán, hogy nem isme-

rem?... a rangját, vagyoni állását... Ugyan 
már... Mi arisztokraták csak ismerjük egymást. 
^Báró : De örülnék, ha erre nem lenne szük-

Gróf: Ó, kedves barátom... 
Báró : Mi történt? 
Gróf : Nézze csak, itt van Gertruda asszony 

az unokahúgával. 
Báró: Mikor fog Vele beszélni? 
Gróf: Ha akarja, most mindjárt. 
Báró (félre): Elérkezett a nagy pillanat. 

(Fent.) Oly izgatott vagyok. Beszéljen csak 
vele, egyedül. Én addig a patikába vonulok 
vissza. (El.) 

Gróf : Drága barátom, vigyázzon, meg ne 
ártson a korai öröm. (Gertrudáhos.) Oh, asz-
szonyom ! 

Gertruda : Kedves gróf, nem is vettem észre. 
Gróf: Valamit szeretnék négyszemközt kö-

zölni. 
Gertruda : Azonnal rendelkezésére állok, 

csak előbb fizetek. 
Gróf: Azonnal fizet. Rossz szokás. 
Coronato (jön a vendéglőből Scavezzovat, akt 

egy hordó bort cipel a hátán) : Gróf uram, a 
bort hova szállítsam? 

Gróf: Ä igen. Ezt is, meg a következőt is 
a villámba. (Scavezzohoz.) Vigyázz, nehogy 
valaki Igyon a borból és vizet öntsön helyette 
belé. (Coronatohoz súgva.) Ne engedje ezt a 
legényt egyedül. 

Coronato : Ne féljen, ott leszek én is. (Et.) 
Gróf: Asszonyom, én a gyors elhatározás 

embere vagyok. Tisztelettel megkérem unoka-
húga kezét. 

Gertruda: Feleségül? 
Gróf : Igen. 

AUTÓJÁHOZ 

V A R T A AKKUMULÁTOR 
RÁDIÓJÁHOZ 

P E R T R I X A N Ó D 

MEGBÍZHATÓ VILLANYÁRAMOT AD ! 

V A R T A - H Á Z . PO LUS-SIR IIIS RT 
B U D A P E S T , V . , BALVAMY-UTCA 1 2 

109 



Gertruds : Magának? 
Gróf» Nem, hanem egy kiváló barátomnak. 
Gerlrudn s Kedves gróf. Candida nem örö-

költ szüleitől annyit, hogy rangjához méltón 
férjhez adhassam. 

Gróf: Ez nem is fontos. 
Gertruda : Akkor lesz szíves megmondani, 

kiről van szó? 
Gróf: Akit én ajánlok, nem más, mint 

Cedro báró. 
Gertruda i Oh, a báró úr... szerelmes az 

unokahúgomba? 
Gróf : Oui, Madame. 
Gertruda t Ismerem és nagyrabecsülöm. 
Gróf: Isten is egymásnak teremtette őket, 

tehát szabad a válaszát, hallanom? 
Gertruda: Csak lassan, kedves gróf, ilyen 

dolgokban nem lehet egy pillanat alatt hatá-
rozni. És minden attól függ, hogy Candida 
beleecyezik-e. 

Gróf : Hát akkor beszéljen vele, kérem. 
Én majd itt megvárom. (Könyvet vesz is leül.) 

Gertruda: Mindjárt visszajövök. (Elköszön, 
félre.) A báró nem volna rossz partie. (Susanna 
üzletéhez megy.) 

Gertruda (Candidához) : Gyermekem, vala-
mit közölni szeretnék veled. 

Susanna: Tessék talán bejönni a kertembe. 
Ott senki sem zavarja önöket. 

Candida (félre) : Vájjon mit akar mondani. 
Nem várok már semmi jót. (Belépnek az 
üzletbe.) 

Giannlna (jön a házából) : Most átviszem a 
legyezőt Candida kisasszonynak. 

Gróf: Nini, itt van a kisleány. Giannlna! 
Egy szóra 1 M 

Glanninn : Na, még csak ez a hülye hiány-
zott nekem. (Lassan közeledik.) 

Gróf: Coronatot pártfogolnom kell. (Fel-
áll.) Giannlna ! 

Giannlna : Itt vagyok, mi tetszik? 
Gróf: Ugye ismersz engem? 
Giannlna : ó, jobban, mint kellene. 
Gróf : így válaszolsz nekem, ilyen szem-

telenül? 
Giannlna : Ugy válaszolok, ahogy tudok. 

És most mondja meg, miről van szó. Mert 
ha csak bolondozni akar, arra nekem nincs 
időm. 

Gróf: Na gyere ide. 
Giannlna : Hát itt vagyok. 
Gróf : Akarsz férjhez menni? 
Giannlna (lelkesen) : Azt igen, de ahhoz, 

hogy férjhez menjek, nincs szükségem magára. 
Gróf : Nincs szükséged az én pártfogásomra? 
Giannlna : Nincs, nincs, egyáltalán nincs. 
Gróf : Te talán szerelmes vagy Crespinoba? 
Giannlna: Kár a szóért, ne vallasson. 
Gróf : Idehallgass ! Téged a bátyád Corona-

tonak ígért és neked kötelességed hozzámenni. 
Giannlna: Ugy? A bátyám odaígért Coro-

natonak? 
Gróf : Igen. 
Giannlna : Hát akkor menjen a bátyám hozzá. 
Gróf : Szemtelen. 
Giannlna : Parancsol még valamit? 
Gróf : Menj a pokolba ! 
Giannlna : Előbb mutassa meg az utat ! 
Gróf : Takarodj innen 1 
Giannlna : Alászolgája t (Kacagva beszalad 

a Gertruda házába.) 
Gróf: Paraszt... 
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Gertruda (Candidával fön Susanna boltjából) : 
Itt vagyunk, gróf úr 1 

Gróf : Nos, hát mit mondott Candida 
kisasszony? 

Gertruda (súgva) : Igent mondott. 
Gróf : Brávó I Végre egy siker. 
Candida (félre) : Megbosszulom magam a 

hűtlenen. 
Gertruda (télre) : Nem hittem, hogy bele-

egyezik. Kellemesen csalódtam. 
Giannlna (az erkélyen) : Itt sincs. Vájjon 

hol lehet Candida kisasszony? Ni, ott van? 
Gróf: így tehát Candida kisasszony felesé-

gül megy Cedro báróhoz. 
Giannlna : Mit hallok? Vájjon mit fog 

válaszolni? 
Gertruda : Férjhez megy hozzá egy felté-

tellel. 
Candida : Nincs feltétel : minden körülmé-

nyek között hozzámegyek. 
Gróf : Brávó 1 Ha én egyszer a kezembe 

veszek valamit. (Diadalmasan.) 
Giannlna : De hiszen ez íettenetes. Szegény 

Evaristo úr ! (Lemondóan.) Most már nincs 
is értelme, hogy átadjam neki a legyezőt. 
(El.) 

Gróf: Ha megengedik, most megviszem a 
jó hírt a bárónak, az én kedves barátomnak. 

Gertruda : Hol van a báró? 
Gróf: Itt vár a patikában. Most menjenek 

haza és rögtön felkísérem a bárót. 
Gertruda : Mit szólsz ehhez hugocskám? 
Candida: Ó, nénikém... (Félre.) Meghalok, 

de legalább bosszút álltam. 
Gertruda (Candidához) : Gyerünk. (Gróf-

hoz.) Tehát várjuk önöket... a viszontlá-
tásra ! 

Candida (búsan) : Igen, menjünk. 
Gertruda : Szegény leány. A boldogság egé-

szen letöri. 
Giannlna (kilép a házból) : ó , Candida kis-

asszony... 
Candida (haragosan) : Mit keresel itt? 
Giannlna : Már mindenfelé keresem... 
Candida : Takarod! innen, s ne merd többé 

házunkba tenni a lábadat. (Bemegy a házba.) 
Giannlna (a ház jelé lép) : Megyek utána és 

magyarázatot kérek... 
Gertruda: Felesleges. Menjen a dolgára 1 
Gróf (a báróval jön a patikából) : Jöjjön, 

kedves barátom ! 
Giannlna (Gertrudához) : De én bemegyek 

crôszâkkâl is ! 
Gertruda : Szemtelen ! Ide ne merje a lábát 

betenni 1 (Becsapja az ajtót abban a pillanatban, 
amikor a gróf és a báró odaérkeztek.) 

Gróf (elnémulva nézi az ajtót). 
Báró: Hogyan? Orrunk előtt becsukják 

az ajtót? 
Gróf: Az orrunk előtt? Ez lehetetlen! 
Báró: Mit lehetetlen? Ez így van. 
Giannlna (fel-alá járkál, tajtékzik a méregtől) : 

Engem ilyen igaztalanul megbántani! 
Báró: Ostobaság volt, hogy az ön szolgá-

latát vettem igénybe, Kinevettek és nevetsé-
gessé tettek a maga hibájából. 

Gróf (kikelve) : Miféle hang ez? 
Báró: Ezért elégtételt követelek! 
Gróf: Kitől? 
Báró: öntől. 
Gróf: Hogyan? 
Báró : Karddal. 



Gróf » Karddal? Húsz év óta nem volt 
kard a kezemben. 

Báró : Akkor hát pisztollyal. Vegye elő 
ön is a pisztolyát. 

Gróft Otthon felejtettem. (Menni akar.) 
Báró t Maradjon itt t Itt van két pisztoly 

is. (Kihúzza a hátsó zsebéből.) Egy önnek, 
egy nekem. 

Giannlna t Segítség ! Emberek i Segítség ! 
Gyilkolják egymást, segítség! (Beszalad a 
házba.) 

Gertmda (megjelenik az erkélyen) : Mi az, 
mi történik itt? 

Gróf t Asszonyom, ön becsukta orrunk előtt 
az ajtót? 

Gertrudn t Azért csuktam be az ai tót, hogy 
ne jöhessen be ez a szemtelen Giannina. 

Gianninn (félve kidugja fejét az ajtón) : Én 
vagyok szemtelen? (Haragosan visszaJ 

Gertruda s Azonnal intézkedem, hogy ve-
zessék be az urakat. (El.) 

Gróf (a báróhoz) : Hallja? 
Báró s Valóban,, félreértés volt. 
Gróf : Most mit akar kezdeni ezekkel a pisz-

tolyokkal? 
Báró (elteszi a pisztolyokat) : Mindig magam-

mal hordom őket, mert nagyon kényes vagyok 
a becsületemre. 

Gróf» De ha megtudják, hogy pisztolyok 
vannak önnél, — ismeri a nőket — még csak 
a közelükbe se engedik. 

Báró s Igaza van. Köszönöm a figyelmezte-
tést. Kedves gróf, fogadja el tőlem barátsá-
gom jeléül. (Kiveszi a pisztolyokat és átadja.) 

Gróf i Elfogadom, mert az ön ajándéka. 
(Aggodalmaskodva.) Csak nincsenek megtöltve? 

Báró : Micsoda kérdés ez? Azt hiszi, hogy 
üres pisztolyokat hordok magammal? 

Grófi Egy pillanat! Hé, Citromkai Hé, 
valaki ! 

Llmonnto (kiugrik a kávéházból) : Tessék 
parancsolni ! 

Gróf: Vegye át ezeket a pisztolyokat és 
tartsa magánál! Maid elküldök értük. (Ma-
gában.) Holnap eladom Őket. 

Limonato (átveszi a pisztolyokat, menetköz-
ben) : Bátor ember ez a gróf. (EL) 

Tognino (kilép a házból) : Úrnőm várja az 
uraságokat. 

Gróf » Menjünk ! Nos, mit szól hozzám? 
Az én pártfogásom mégis csak ér valamit. 
(A gróf és a báró belépnek az ajtón.) 

Giannlna (kijön a házából, legyezővel a kezében, 
a gróf és a báró után be akar surranni a kapun, 
de Tognino útját állja). 

Togntno t Menj innen, itt nincs semmi 
keresni valód. 

Giannina » De igenis, hogy van. 
Tognino i Candida kisasszonvtól azt a paran-

csot kaptam, hogy ide többé be ne engedjelek. 
(Bemegy és becsukja az i 

Giannina (előbbre jön) : 
el benneteket az ördög. 

Evaristo (jön az útról, 

Hát akkor vigyen 

mskával a vállán és -- Pl 

Moracchio, puskával a kezében és azonkívül 
egy zsákkal, amiben a zsákmány van és a pórázon 
vezeteti kutyával) : Vidd be a puskát és a fog-
lyokat ! (Leül a kávéházba, dohányt vesz elő 

és kényelembe helyezkedik. Moracchio bemegy 
a házba.) Senkit sem látok az erkélyen. Biz-
tosan ebédelnek. (Felkel. Meglátja Gianninát.) 
Mi az, Giannina? Átadtad a legyezőt? 

Giannina i Itt van a maga átkozott legye-
zője. Ezer sértésben és ezer megszégyenítés-
ben volt részem és kikergettek a házból, mint 
valami veszett kutyát. 

Evaristo : Megmondtad Candidának, hogy 
egy legyező van nálad az ő részére? 

Giannina t Hogy mondhattam volna meg, 
amikor kikergettek a házból, mintha loptam 
volna? Biztos, hogy maga miatt történt 
minden. 

Evaristo t Miattam? Hiszen Candida kis-
asszony, aki engem annyira szeret... 

Giannina : Magát olyan nagyon szereti 
Candida kisasszony? 

Evaristo « Egészen bizonvos vagyok benne. 
Giannina (gúnyosan) : Hát igen, én is meg-

nyugtathatom, hogy nagyon, igen nagyon 
szereti magát. 

Evaristo j Maga borzasztóan megijeszt engem. 
Giannina (gúnyosan) : Hát menjen csak, 

keresse meg a maga drágalátos szép szerelmét. 
Evaristo t És mért nem mehetnék oda? 
Giannina t Mert az ön helye már el van 

foglalva. 
Evaristo (megdöbbenve) : Ki foglalta el? 
Giannlna » Cedro báró úr a Candida kis-

asszony vőlegénye. 
Evaristo: Giannina, maga álmodik, maga 

félrebeszél. 
Glanninat Hát akkor menjen, nézze meg 

személyesen. 
Evaristo » Ez nem lehet, ez képtelenség, 

maga őrültségeket beszél. (A ház kapujához 
szalad és kopogtat.) 

Giannina t Sajnálom Evaristo urat, de miért 
bizik ezekben a városi leányokban? A városi 
nők nem olyanok ám, mint mi vagyunk. 
Evaristo (remeg az izgalomtól és újra kopogtat). 
Tognino (kinyitja az ajtót és megjelenik a 

küszöbön). 
Evaristo t Na, mi van? 
Tognino t Bocsánat, de most senkit se szabad 

beengednem. 
Evaristo » Megmondta, hogy én vagyok itt? 
Tognino i Megmondtam. 
Evaristo i Candida kisasszonynak? 
Tognlott: Candida kisasszonynak. 
Evaristo t És Gertrruda asszony nem akarja 

hogy bemenjek? 
Tognino t Ellenkezőleg, Gertruda asszony 

azt mondta, hogy engedjem be, de éppen 
Candida kisasszony nem akarta. 

Evaristo (erőszakkal akar utat törni, de Tognino 
becsukja orra előtt az ajtót). 

Giannina t Na, mit mondtam? 
Evaristo t Nem tudom elhinni, sohasem 

fogom elhinni. 
Giannlna t Nem hiszi? 
Evaristo » Nem, itt valami félreértés van. 

Feltétlenül beszélni akarok Candida val. 
Giannina i De ha nem is akarja fogadni? 
Evaristo » Mindegy. Van más megoldás is. 

Elég lesz, ha látom és ha egy szavát hallom. 
Giannina i Itt van a legyezője. 

Elköltözött Goldstein S. szűcs 
IV., Apponyi-tér 1, félemelet alá. 
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(Coronato és Scavezzo visszajönnek. Scavezzo 
bemegy a vendéglőbe. Coronato oldalvást meg-
áll, hogy hallgatódzzék. Az előbbiek, majd 

Crespino.) 
> Evaristo : Tartsa magánál. 

Glannina : Nekem ajándékozza a legyezőt? 
Evaristo : Igen. Elönt a méreg, ha látom. 

• Glannina i Mát ha igy van, köszönöm. 
Coronato : Hohó, most már tudom, hogy mi 

áz az ajándék : egy legyező. 
Crespino (megjelenik, hallgatódzik). 
Glannina î Drága jó Evaristo úr, igazán 

sajnálom magát. Egy ilyen kedves, finom úr. 
Evaristo : Maga tudja, mennyire szerettem. 
Crespino (félre) : Éppen jókor jöttem. 
Giannina : Csak tudnám, hogyan vigasztal-

hatnám meg. 
Crespino s Teringettét ! 
F.varisto : Most gondolkoznom kell, hogy 

mit tegyek. Bemegyek a kávéházba Gianninám. 
Legalább maga maradjon hozzám hű. (Kezetfog 
vele és el.) 

Giannina-: Nini, Crespino, maga itt van ! 
Mit csinált eddig? 

Crespinuo : A gróf úr cipőjét foltoztam. 
Giannina : Maga mindig csak foltoz, pedig 

én nem szeretném, ha azt mondanák rólam, 
hogy foltozó varga felesége vagyok. 

Crespino: Mikor mondhatnák ezt? Ohó ! 
Giannina : Ohó 1 Mit jelent ez az ohó? 

Mit akar ezzel mondani? 
Crespino : Azt hiszi, én nem hallottam 

Evaristo úr szép szavait? 
Giannina : Evaristo úr szép szavait? 
Crespino (utánozva Evaristot) : »Gianninám... 

legalább maga maradjon hozzám hú «/ 
Giannina (nevei) : Őrült 1 
Crespino (Giannivát utánozva) : »Csak tud-

nám, hogyan vigasztalhatnám meg...« 
Giannina (m. f.) : Őrült ! Jöjjön hát ide és 

hallgassa meg : (Hadar.) Evaristo úr szerel-
mes Candida kisasszonyba, Candida kisasz-
szony azonban bolonddá tette és most a báró 
úrhoz akar feleségül menni. Evaristo úr két-
ségbe van esve, előttem öntötte ki szíve bána-
tát és annyira megsajnáltam, hogy vigasztalni 
próbáltam. Most már elhiszed, nogy ártatlan 
vagyok? 

Crespino : Nem nagyon. 
Giannina : Hát akkor menj a pokolba. 

Coronatonak tetszem. A bátyám neki ígért. 
Feleségül megyek a vendéglőshöz. 

Crespino : Nem kell azért mindjárt igy fel-
fortyanni. Hát igaz, amit mondtál? 

Giannina : Drága Crespinom, hiszen én 
téged szeretlek. (Simogatja.) 

Crespino : És mit ajándékozott neked Eva-
risto úr? 

Giannina : Semmit. 
Crespino : Semmit? Biztos az, hogy semmit? 
Giannina : Ha azt mondom, hogy semmit, 

akkor semmit. 
Coronato (kijön a vendéglőből) : Végre meg-

tudtam,- hogy Giannina kisasszony milyen 
ajándékot kapott. 

Giannina : Mi köze magának hozzá? 
Crespino (Coronatohoz) : Kitől kapott aján-

dékot? 
Coronato : Evaristo úrtól. 
Coronato : Igen, igen, és azt Is tudom, 

hogy mi az az ajándék. 
Giannina : Akármi is legyen, magának 
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semmi köze hozzá. Én Crespinot szeretem és 
az ő felesége leszek. 

Crespino (Coronatohoz) : Hát mi az az aján-
dék? 

Coronato : Egy legyező. Ott van a táskájá-
ban. 

Crespino : Akarom látni azt a legyezőt. 
Giannina (Crespinohoz) : Azt nem fogod 

látni ! 
Coronato : Majd megtalálom én a módját, 

hogy előadassam magával. 
Giannina (Coronatohoz) : Maga szemtelen. 
Moracchio (jön ki a házból szalvétával. Maj-

szol valamit) : Mi ez az istentelen lárma? 
Coronato : A húgod ajándékba kapott egy 

legyezőt, ott van a táskájában és letagadja. 
Moracchio (parancsolva) : Ide azt a legyezőt! 
Giannina : Nem adom. 
Moracchio : Add ide azt a legyezőt, mert 

k'ülönben... 
Giannina (megmutatja) : Itt van. 
Crespino (szeretné átvenni)': Nekem, nekem. 
Coronato : Én akarom ! 
Giannina : Azt már nem. Inkább odaadom 

Crespinonak. (Odaadja és beszalad a házba.) 
Coronato : Add ide ! 
Moracchio i Add ide ! 
Crespino : Ezt nem kapjátok meg I (El 

akarják venni tőle, de 6 elszalad előlük a színen 
keresztül.) 

Gróf (a verandán, hangosan, izgatottan) : 
Hé, patikus! 

Timoteo (megjelenik az ablakban). 
Gróf: Gyorsan, gyorsan, hozzon szeszt, 

szíverősítőt. Candida kisasszony rosszul lett. 
Timoteo : Azonnal ! (Beszalad a patikába.) 
Crespino (átszalad a színen, Coronato és 

Moracchio uiána). 
Báró (kiszól) : Gyerünk gyorsan, patikus úr! 
Timoteo (lélekszakadva jön a patikából. Tál-

cán különféle üvegek) : Itt vagyok ! Itt vagyok 1 
Báró : Gyorsan ! gyorsan ! (beszalad a 

házba.) 
Timoteo : Itt vagyok ! itt vagyok ! (Be 

akar lépni. Crespino, Coronato és Morarchioval 
összeütközik. Timoteo elvágódik, az üvegek 
szétrepülnek. Crespino kezéből kiesik a legyező, 
Coronato felkapja. Timoteo nagynehezen feltá-
pászkodik és keserű pofával visszabiceg a pati-
kába.) 

Coronato (diadalmasan) : Itt van ! Itt van ! 
Már nálam van 1 

Moracchio : Majd Giannlnától számon ké-
rem, hogy kitől kaptad? (EL) 

Coronato (kifulladva) : Mégis hozzám ke-
rült. (Be a vendéglőbe.) 

Crespino (nyögve feláll) : Az átkozottak ! El-
ragadták tőlem. (Besántikál a műhelyébe.) 
(Gróf és a Báró jönnek Gertruda házából. Tognino 
jön a házból és összesöpri a törött üvegdarabo-
kat. Timoteo a patikából újabb orvosságos üve-
gekkel megy át Gertruda házába. Crespino 
kivánszorog a suszter székre. Scavezzo hordóval 
a vállán lép ki a vendéglőből, amit a Grófnak 
visz. Coronato követi Scavezzót s amikor elmegy 
a suszter előtt vigyorogva, Crespino remeg a 

dühtől. Coronato el Scavezzo után.) 
Gróf: Nem értem barátom, miért van úgy 

clic cs ft red vc ? 
Báró: Szeretném tudni minek örüljek? 
Gróf: Ugyan... az asszonyok már ilyenek!... 



Rosszul lett. Hát aztán? Megzavarta a hir-
telen öröm és elájult. Én a maga helyében 
táncolnék jó kedvemben. 

Báró : Azért táncoljak, mert amikor meg-
látott, berohant a szobájába. 

Gróf: Mert már érezte, hogy kerülgeti az 
ájulás. 

Báró : És azt nem vette észre, hogy rögtön 
ezután milyen izgatottan jött ki Candida szo-
bájából Gertruda asszony? Levelet olvasott 
és idegesen rángatta a szemüvegét. 

Gróf : Üzleti levél volt... nekem jó szemem 
van. Tudniillik a hölgy az egész világgal 
levelezik. 

Báró t Elhiszem, csak az a gyanús, hogy a 
levél Candida rosszulléte közben kerül elő, 
s a külseje után ítélve inkább a vállfűzőjében 
gyűrődött össze, mint a postán. 

Gról î Furcsa, gyanakvó természetű ember 
maga. 

Báró : Az meglehet, de az a gyanúm, hogy 
itt Evaristo van a játékban. 

Coronato (visszajön és bemegy a vendéglőbe. 
Crespino gúnyosan rávigyorog). 

Gróf : Kedves barátom, jegyezze meg ma-
gának, hogy ez már azért is ki van zárva, mert 
sokkal nagyobb tiszteletben állok, semhogy 
engem ilyen helyzetbe sodorjanak. 

Báró s Igen, ezt tapasztaltam Gertruda asz-
szony viselkedésén... örült, hogy távozunk. 

Gróf: Ó... legfeljebb azt vethetjük Gertruda 
asszony szemére, hogy nem hívott meg ben-
nünket ebédre. Kissé fáradt volt. 

Báró : De annál frissebben nyitott ajtót. 
Gróf : Én csak önt sajnálom... Hol fog most 

ebédelni? 
Báró : A vendéglősnél két személyre rendel-

tem ebédet. 
Gróf : Hogy-hogy kettőre? 
Báró : Várom Evaristot, aki vadászni ment. 

'Gróf: Csak Evaristo meg ne feledkezzen 
róla... Kedves báró, ebédeljen nálam! 

Báró : Önnél? 
Gróf (kissé zavartan) : Bár az én villám fél 

mérföldnyire van innen... 
Coronato (megjelenik az ajtóban). 
Báró : Köszönöm, de az ebéd már megvan 

rendelve. 
Báró (Coronatohoz) : Megjött már Evaristo 

úr? 
Coronato: Még nem láttam. Pedig az ebéd 

már régen készen van. 
Gróf : Evaristo képes egész estig vadászni 

és kiéheztetni önt. 
Báró : Hát mit csináljak? Megígértem, 

hogy megvárom. 
Gróf : No, de a várakozásnak is megvannak 

a maga határai. És legfőképpen ne feledkez-
zünk meg arisztokrata mivoltunkról. 

Báró : Szinte kedvem volna megkérni önt, 
hogy ebédeljen velem. 

Gróf : Ha már igazán nem akar tovább vára-
kozni... Jöjjön hozzám... Igen szép, kövér 
galambjaim vannak. 

Báró : Köszönöm, kedves gróf, de tisztel-
jen meg azzal, hogy ön lesz az én vendégem. 
Ha Evaristo úr később érkezik... 

T e g t e d v 0 s e b F 
magyar szállodái az 

Olcaö utó Idény* Ara* on 
S T E R K Iff BE, a G. I. T. Olasz Utazási ' 

Gróf (elégedetten) : Okuljon a maga kárán. 
Báró (Coronatohoz) : Tálalhatnak ! 
Coronato : Azonnal meglesz. 
Báró : Megyek, megnézem, mit készítettek 

ebédre. (El.) 
Gróf : Elvitette már a második hordó bort is? 
Coronato : Igen, gróf úr, már elküldtem. 
Gróf: Elküldte? Kíséret nélkül? 
Coronato : Magam kísértem a szolgát egé-

szen az útkanyarulatig. Ott találkoztam a 
gróf úr emberével... 

Gróf (fölényesen) : A jószágigazgatómmal? 
Coronato : Nem, gróf úr. 
Gróf : Hát kivel? 
Coronato : Azzal az emberrel, aki a t*róf úr 

répáját árulja a piacon. 
Gróf (kínosan) : Jó, jó... Hát csak gyerünk 

ebédelni. 
Coronato : Ahogy parancsolja. 
Gróf (menetközben) : Az ördögbe Is, a maga 

csaposa olyan ritkán lát bort, hogy kiissza 
majd a fél hordót. (Be akar lépni.) 

Coronato (megállítja): Kérem szépen... 
Gróf (indignálódva) : Mi az? 
Coronato : Beszélt érdekemben Glanninával? 
Gróf: Hogyne, hogyne... 
Coronato (mohón) : És hogy áll a dolog? 
Gróf (zavarban) : Jegyezze meg magának, 

amit én csinálok... 
Coronato (lelkesen) : Mondja el, gróf úr ! 
Gróf: Majd aztán. Most nem akarom meg-

várakoztatni a bárót. (EL) 
Giannina (megjelenik). 
Coronato (szerelmes hévvel) : Giannina ! 
Giannina (leül és fonásba kezd). 
Coronato : Legalább fogadd a köszönésemet ! 
Giannina (rá se néz) : Jobban tenné, ha 

visszaadná a legyezőmet. 
Coronato (homlokára csap) : Jaj, a legyezőt 

a söntésben felejtettem. (Rohan a vendéglő 
jelé és közben visszaszól.) Igen, igen, édes 
Giannina, a legyezőről még beszélünk. (El.) 

Crespino (hangosan nevet). 
Suasanna : Nagyon jó kedve van, Crespino 

úr ! 
Crespino : Van rá okom. 
Giannina : Nevetsz és én majd szétrobbanok 

a méregtől? 
Crespino : Hát ne légy mérges. 
Giannina : Hogyne lennék, mikor a legyező 

a vendéglős kezében van. 
Crespino (nevet). 
Giannina: És mi van ezen nevetni való? 
Crespino : Az, hogy a vendéglős kezében van. 

(Bemegy a műhelybe.) 
Giannina (mérgesen fon) : Ennek tökéletesen 

elment az esze. 
Susanna : Nem hittem volna, hogy az én 

legyezőm ilyen körutazást fog csinálni. 
Giannina : (meglepetve): A maga legyezője? 
Susanna : Igen, az én legyezőm, mert az 

én üzletemből került ki. 
Giannina: Ugy gondolom, megfizették ma-

gának. 
Susanna: Mit érdekli ez magát? Amennyibe 

magának került, annyiért elfogadhatja. 
Giannina: Mit tudja maga, hogy nekem 

mennyibe került? 

AftBAZIA EDEN «. QUISIS ANA 
| rendelés«k«t f a l v a i t • 
an, VI.. Andrássy-át 29. Telefon : 119 -493 
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Susanna t Azt persze nem tudom... Törőd-
jön a maga dolgával, tudja ! 

Crespino t Mi történt? Már megint civa-
kodtok? Itt soha sincs béke. 

Giannina fíetU és fon) : Nincs bizony, a rossz 
nyelvek miatt nincs. Azt hiszem, világosan 
beszéltem. 

Susannas Na, jobb, ha hallgatok. 

H E T I K A L A U Z 
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Crespino : Mi az? (Kutatna nézi a két nőt, 
aztán leül és dolgozik). 

Ginnninn : Jobb is hallgatnia, mint ostoba-
ságokat össze-vissza beszélni. 

Crespino j Hagyjátok már abba ! Mindig 
az övé az utolsó szó. 

Timoteo (izgatottan jön kt a házból, menet-
közben) : Itt ls utoljára voltam. Én nem 
kuruzslók, elikszírekkel és esszenciákkal. Az 
orvostudomány alap pillérei a ricinus és a 
rebarbara. (Bemegy a patikába és becsapja 
az ajtót.) 

Crespino (Giannina felé) : Ugy látszik, va-
laki beteg abban a házban. 

Giannina (megvetően) : Igen, a drágalátos 
Candida kisasszony. 

Susannn : Szegény Candida kisasszony I Egé-
szen odavagyok. 

Crespino (Gianninához) : Mi baja van? 
Giannina (homlokára mutat) : Hiányzik egy 

sróf. 
Crespino (Susannához) : Mi hiányzik? 
Susanna (sokat sejtetôen) : Ezt Giannina 

kisasszony jobban meg tudja mondani, mert 
ő miatta betegedett meg. 

Giannina (felugrik) : Micsoda? Miattam? 
(Susannához.) Hogy meri ezt mondani? 

Susanna : Többet egy szót sem szólok. 
Giannina t Hát ha maga becsületes nő, 

akkor beszélni fog. 
Susannn : Ha Így áll a dolog, akkor beszé-

lek ls. 
Cresptno t Most már magam is szeretném 

tudni, miről van* szó. Pszt i Jön a nagynéni. 
Gertruda (Jön a házból, Gianninához) : Mondd 

gyermekem, visszajött már a bátyád a vadá-
szatról? 

Giannina (kihívóan) : Igen, asszonyom I 
Gertruda : Akkor bizonyosan megjött már 

Evaristo úr ls. 
Giannina (m. f.) : Igen, asszonyom. 
Gertruda : És hol van most Evaristo úr? 
Ginnninn : Mit tudom én? Ajánlom maga-

mat I (Kapja a rokkáiál, el.) 
Gertruda (megütődve) : Ez a modor? 
Crespino (ugyanúgy) : Ez a modor? Mi tör-

tént ezzel a leánnyal? 
Gcrtrudn : Crespino t 
Crespino (feláll) : Asszonyom l 
Gertrudn : Tud valamit Evarlsto úrról? 
Crespino J Sajnos, semmit sem tudok. 
Gertrudn : Legyen szíves, érdeklődjön utána 

a vendéglőben. 
Crespino : Nagyon szívesen, asszonyom. (El 

a vendéglőbe.) 
Susannn (halkan) : Asszonyom, csak egy 

szóra l 
Gertrudn » Ml az? Maga tud talán valamit? 
Susanna (súgva) ; ó , nagyon sokat. 
Gertrudn t Igazán? Istenem, istenem, mi-

kor lesz már vége ennek a tort urának? Az 
imént egy levélre bukkantam, amely miatt 
most is egészen magamon kívül vagyok. Be-
széljen hat l 

Susannn s Itt az utcán nem ajánlatos, ebben 
a kis fészekben minden szavát figyelik az em-
bernek. Jöjjön, be hozzám t 

Gertruda : Megyek, de várjuk meg előbb 
Crespinot. 

Susannn « Már itt is van. 
Crespino (jön a vendéqlöböt). 
Gertruda : Nos? 



Crespino î Nem tudnak róla semmit. Ebédre 
várták, de nem jött. 

Gertruda t Pedig a vadászatról már bizto-
san visszatért. 

Crespino j Hogyne, én láttam is az imént. 
Gertruda : Vájjon hol lehet? 
Susanna (benéz a kávéházba) : Talán itt 

van a kávéházban. — Nincs. 
Crespino (benéz a palikába) : A patikában 

sines. 
Gertruda (Crespinohoz) : Keresse meg. Nagy 

hálára kötelez. Hiszen a falu oly kicsi, hogy 
nem lesz nehéz megtalálni őt. 

Crespino i Megyek, asszonyom. 
Gertruda i Ha megtalálja, csak annyit mond-

jon neki, hogy fontos mondanivalóm van a 
számára. És itt várom Susanna üzletében. 

Crespino : Megyek, asszonyom. (Indul.) 
Gertruda (Susannához): Menjünk hát t 
Susanna (Crespinohoz): Szedd a lábad, nem 

fog megártani. (Belépnek a boltba%) 
Crespino (menetközben): Micsoda fölfordulást 

csinál ez az Evaristo. Mindenesetre megnyug-
tató, hogy a legyező az én kezemben van. 
Coronato már észrevette, hogy elemelték tőle, 
szerencsére reám nem gyanakszik. Nem mond-
ták meg neki, hogy a söntésben voltam borért, 

a, hogj Ki hitte volna, hogy 
találni egy hordó tetej 

a legyezőt ott fogom 
egy hordó tetején. Míg 

a borral bajlódott, én felkaptam és'eltettem. 
a csaposlegény 

Csak azt tudnám, hol keressem meg Evaristo 
urat? (Giannina háza felé tesz egy pár lépést.) 
Giannina titkol előttem valamit, de majd én 
kiszedem belőle. Juj, ha rájövök, hogy Giannina 
bűnös ebben a dologban . . . Akkor . . . akkor... 

Limonato (kilép a kávéházból), 
Crespino : Citromka úr, nem tudná meg-

mondani, hol találom Evaristo urat? 
Limonato : Micsoda Citromka? És különben 

is, mi vagyok én? Az ő lakája? 
Crespino s De nagy feneket kerít a dolognak? 

Hátha a kávéházban van? 
Limonato : Hát ha ott volna, láthatná. 
Crespino s Goromba fráter, gyere csak hoz-

zám cipőt, talpaltatni ! (El.) 
Limonato (megy a vendéglő felé): Majd az 

orrára kötöm mindenkinek, hogy nálunk ül a 
kertben. Hé vendéglős ! 

Coronato (megjelenik): Mi az? 
Limonato : Mondja meg a báró úrnak, hogy 

ne várja Evaristo urat az ebéddel, mert el van 
foglalva. 

Coronato : Az üzenet későn jött, mert a báró 
ár már megebédelt. 

Limonato: Jó, majd ha a közei jövőben 
találkozom vele, majd megmondom neki. 

Coronato s Nem tud róla véletlenül, hogy 
talált-e valaki egy legyezőt? 

Limonato : Nem. 
Coronato i Valami csirkefogó emelte el a 

legyezőt, de ha megcsípem... (Indul és vissza-
szól.) Hé fiatalember! Hozzon két csésze jó 
kávét. 

Limonato t Kinek? 
Coronato ! Egyet a gróf úrnak és egyet Cedro 

bárónak. (El a vendéglőbe.) 
Limonato (indul): Ha a báró is ott van, akkor 

van, aki fizet... 
Giannina (kilép a házából): Citromka úr ! 
Limonato : Maga is bosszant ezzel a Citromka 

névvel? 
Giannina : Ugyan, ne érzékenykedjen most. 

Evaristo úr még ott van? 
Limonato : Hol ott? 
Giannina : Maguknál. 

Limonato : Nem tudok róla. (El a kávéházba.) 
Giannina (pár lépést utána): Csak lett volna 

most nálam a rokka, széttörtem volna a fején. 
Evaristo (jókedvűen szalad ki a kávéházból): 

Giannina ! 
Giannina: Mit jelent ez a jókedv? 
Evaristo : Ó, Giannina, én vagyok a világ 

legboldogabb embere. 
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Giannina : Na, ennek örülök. Remélem, elég-
tételt szerez nekem is azokért a sértésekért, 
amik engem értek? 

Evaristo i Feltétlenül. Képzelje, megtudtam, 
hogy Candida kisasszony azt hitte, hogy 
magának vettem a legyezőt. Féltékeny volt 
rám és féltékeny volt magára. Bosszúból akart 
másnak a felesége lenni. Amikor meglátott 
engem a kertben, összeesett. Szerencsére a 
nagynénje nem volt otthon. Én átugrottam a 
sövényen, lábai elé vetettem magam és min-
dent megmagyaráztam. Most már ő az enyém. 
Az enyém... (Ujjong.) 

Giannina (kétséggel): Na, ennek igazán nagyon 
örülök. 

Evaristo : De hogy hűségemről teljes bizony-
nyosságot szerezzen, egy feltételt szabott. 

Giannina s És mi az a feltétel? 
Evaristo : Át kell adnom neki a legyezőt. 
Giannina (félre): Na, most benne vagyunk a 

csávában. 
Evaristo s Rólam és a maga jóhiréről van szó. 

Kerem, adja vissza azt a legyezőt. 
Giannina (zavartan): Uram, már rég nincs 

nálam a legyező. 
Evaristo : Ne bolondozzon t Igaz, odaaján-

dékoztam, nem is kérném vissza, ha nem kerül-
tem volna ilyen kínos helyzetbe. Majd veszek 
helyette magának egy másikat. Sokkai drá-
gábbat. 

Giannina : De ha mondom, hogy nincs már . 
nálam. 

Evaristo î Hát hol van? 
Giannina : Hát, mikor meghallották, hogy 

legyezőt kaptam, megrohantak és elrabolták 
tőlem. 

Evaristo (dühösen): Kicsoda? 
Giannina t A bátyám... 
Evaristo » Moracchio I :(Kiáltozva a ház feli 

szalad.) 
Giannina : Nem nála van. 
Evaristo (türelmetlenül): Hát kinél? 
Giannina : Crespino jött és... 
Evaristo (szaladva a műhely felé): Crespino 1 
Giannina s Várjon ! Nála sincs Î 
Evaristo î Magamon kívül vagyok ! 
Giannina t Már Crespinonál sincs. 
Evaristo : Az ördög vigye el, hát kinél van? 
Giannina : Annál a gazember vendéglősnél. 
Evaristo : Coronato, ide azonnal ! Coronato. 
Coronato (megjelenik): Tessék uram? 
Evaristo t Adja ide a legyezőt 1 
Coronato: Miféle legyezőt? 
Giannina j Amit elrabolt. 
Evaristo : Ide, azonnal ! 
Coronato (ktnosan): Uram, végtelenül saj-

nálom... 
Evaristo : Mi az, mit sajnál? 
Coronato : A legyező elveszett. 
Evaristo: Elveszett? 
Coronato : A söntésben hagytam és valaki 

elemelte. 
Evaristo : Elő kell keríteni akárhogyan. 
Coronato : Ezt könnyű mondani, de honnan? 
Evaristo : Fizetek harminc arany zecchinot. 
Coronato : De én már belenyugodtam, hogy 

elveszett. Nyugodjon bele maga is. 
Evaristo (Gianninához): Maga az én végze-

tem, az én romlásom. 
Giannina : Én? Tehetek én róla? 
Candida (megjelenik az erkélyen): Evaristo úr 1 
Evaristo (halkan Gianninához): Itt van. Itt 

van ! Na most mi lesz J 
Candida : Evaristo úr î 

lie 

Evaristo : Óh, drága Candldám, én vagyok a 
világ legszerencsétlenebb embere. 

Candida : Ó, kedves Evaristo úr, vallja be 
őszintén, hogy az ajándékát nem tudja vissza-
szerezni. 

Giannina : Fején találta a szöget. 
Evaristo (kétségbeesetten): Sajnos, ez az igazság. 

A legyező eltűnt. 
Candida: Érdekes... Pedig én tudom, hogy 

hol van. 
Evaristo (mohón): Ó, maga tudja? 
Candida : A legyező annál van, akinek oda-

ajándékozta. És most az illető nem akarja 
visszaadni. . . És igaza is van. Kedves Evaristo 
úr, ön nem őszinte. 

Giannina (Candidához): Egy szó sem igaz 
belőle. 

Candida : Hallgasson ! 
Evaristo: Candida, esküszöm... 
Candida : ó , az esküje már nem használ. Én 

már határoztam. Csak azon csodálkozom, hogy 
szembe mert állítani egy parasztlánnyal. (El.) 

Evaristo : ő már határozott? Nekem is hatá-
roznom kell. Döntsön majd a kard. Megvárom 
vetélytársamat és kettőnk közül valaki meghal. 
(Gianninához.) Maga miatt kerültem ilyen 
rettentő helyzetbe. Maga miatt. 

Giannina : Jobb, ha én most elmegyek. Félek, 
hogy kitör rajta a téboly. (Megy a háza felé.) 

Evaristo (magánkívül): A tagjaim remegnek a 
tehetetlen dühtől. Elakad a lélekzetem. Sze-
mem káprázik. (Indul a kávéház Jelé.) Elhagy 
az erőm. Nem bírom... Ó, én szerencsétlen. 
(Leroskad a székbe.) 

Gianninn : Jaj, segítség ! Emberek ! Meghal !... 
Segítség... Emberek... 
(Limonato két csésze kávéval épp a vendéglőbe 
indul, Moracchio, Crespino és Timoteo kirohannak) 

Crespino : Ó, jaj, mi történt Evaristo úrral? 
Giannina (Limonatohoz): Vizet, vizet 1 
Crespino (visszaszalad a műhelybe): Bort ! 

Bort ! 
Limonato (Crespinohoz): Adjatok neki bort. 

Rögtön jövök, csak beviszem a kávét a vendég-
lőbe. (El.) 

Moracchio : Szegény ember ! Biztosan vadá-
52at közben 

Giannina: Dehogy is vadászat közben... 
mind a nagy szerelemtől van. 

Timoteo : Mi történt? 
Moracchio : Gyorsan, patikus úr 1 
Giannina : Elájult ! 
Timoteo : Mit csinált? 
Giannina : Egy kis baleset. 
Timoteo : Vért kell csapolni I 
Moracchio : És ért maga ehhez? 
Timoteo: Ha muszáj... (Berohan a patikába.) 
Giannina: Ó, szegény Evaristo úr... 
Crespino (jön egy fiaskó borral): Itt van, ez 

majd magához téríti. 
Evaristo (iszik). 
Giannina : Már kezd magához térni. 
Crespino : Ez még a halottakat is feltá-

masztfa. 
Timoteo (rohanva, törülközővel, borotvával): 

Gyorsan, vetkőztessék le. 
Moracchio : Mit akar azzal a borotvával? 
Evaristo : Engem akar meggyilkolni azzal a 

beretvával? 
Timoteo: Bocsánatot kérek, én nem gyilko-

lok, én gyógyítok. És kikérem magamnak, 
hogy belőlem gúnyt űzzenek. (Vissza a patikába.) 

Moracchio : Jöjjön hozzám, Evaristo úr, 
nálam majd kipiheni magát. 



Evaristo (felemelkedik): Igen, menjünk, ked-
ves barátom. (Moracchiotól támogatva belépnek 
a házba.) 

Cregplno (megállítja): Glannina ! 
Giannlna : Nos? 
Crespino s Nagyon aggódsz ezért az úrért... 
Giannlna : Ez kötelességem is. Mert vedd 

tudomásul, mi ketten, te meg én idéztük elő 
ezt a szerencsétlenséget. 

Crespino : Lehet, hogy igazad van. De én? 
(Csodálkozva.) Mi közöm van nekem az egész-
hez? 

Glannina : Az az átkozott legyező az oka 
mindennek. (El a házba.) 

Crespino : Átkozott legyező. Mit csináljak 
ezzel az ostoba legyezővel? Csak már meg tud-
nék szabaduini tőle... Megsemmisíteni nem 
merem. Mit csináljak vele? (Munkaasztaláról 
felveszi a legyezőt.) 

Limonato (jön a vendéglőből és bemegy a kávé-
házba). 

Gróf (kilép a vendéglőből). 
Crespino (észreveszi a grófot): Mit töröm tovább 

a fejem? Itt az alkalom, hogy megszabaduljak 
a legyezőtől. (Közeledik a grófhoz.) Alázatos 
szolgája, gróf úr ! 

Gróf: Na, mikor lesz kész a cipő, jó ember? 
Crespino: Holnap, gróf úr... Holnapra készen 

lesz. 
Gróf: Éppen ideje. Mi van a kezében, majsz-

tram? 
Crespino: Egy izé... ott találtam a földön. 
Gróf » Mutassa csak? 
Crespino (átadja a legyezőt): Tessék ! 
Gróf: El akarja adni? 
Crespino: Eladni?... Nem tudom, van-e 

értéke ennek a legyezőnek. 
' Gróf: Hát azt nem tudom... 

Crespino : Pedig szeretném, ha értékes volna, 
hogy megajándékozhassam vele a gróf urat. 

Gróf: Engem? Hát engem akar megaján-
dékozni? 

Crespino : Igen, gróf úr, (Titokzatosan.) csak 
arra kérem, ne mondja meg senkinek, hogy 
tőlem kapta. 

Gróf (ugyanúgy): Talán csak nem lopta? 
Crespino (tiltakozva): Mit gondol rólam a 

gróf úr? Egészen más oka van annak, hogy 
titoktartást kérek. Én tudniillik szerelmes 
vagyok egy leányba. 

Gróf: Igen. Gianninába. 
Crespino : És ha Giannina megtudná, hogy 

nálam volt ez a legyező és nem neki ajándékoz-
tam, akkor ebből nagy patália lenne. 

Gróf: Okosan tette. Ez a legyező nem falusi 
leánynak való. (Elteszi a legyezőt.) De igaz, 
hogy áll az ügy Gianninával? Csakugyan fele-
ségül akarja venni? 

Crespino: Őszintén szólva... örömmel fele-
ségül venném... 

Gróf : Na ha így állunk, még ma eljegyezheti 
Gianninát. 

Crespino : De Coronato is pályázik a kezére. 
Gróf: Coronato... Coronato egy tökfilkó. 
Crespino : De a bátyja... 
Gróf: Mi köze ehhez a bátyjának? Csak 

bízzék bennem. 
Crespino : Ó, én a gróf úrban úgy bízom, mint 

szent Kristófban. 

Gróf : Na, akkor most menjen és csinálja meg 
szépen a cipőmet. 

Crespino : Megyek, gróf úr ! (Hajlongva indul 
a műhely felé.) 

Gróf (a legyezőt alaposan vizsgálja). 
Crespino : O, az ördögbe is, egészen kiment 

az eszemből, Gertruda asszony megkért, keres-
sem meg Evaristo urat. Most megyek. Értesí-
tem. (Indul Moracchio háza felé, de megtorpan.) 
De ebbe a házba Moracchio miatt nem teszem 
be a lábam. Elmegyek Gertruda asszonyhoz. 
Megmondom neki, hogy Evaristo úr Giannina 
házában van és majd hivassa el azzal, akivel 
akarja. (Belép Susanna üzletébe.) 

Gróf : Mit kezdjek most ezzel a legyezővel? 
Ha értékesebb volna, odaajándékoznám Candida 
kisasszonynak, akinek a legyezője ma reggel 
eltörött. De miért ne?... Nem is olyan rossz 
gondolat. 

Glannina (az ablakban): Nem látom Crespinot. 
Hol bujkál ez most? Mit látok? A legyező ott 
van a gróf úr kezében? Gyorsan, gyorsan, 
értesítsük erről Evaristo urat. (Be.) 

Báró (jön ki a vendéglőből. Grófhoz): Barátom, 
maga szépen faképnél hagyott engem. 

Gróf : Láttam, hogy nincs kedve beszélgetni. 
Báró : Beismerem, egy kissé lehangolt az 

eset. Mi a véleménye arról, ha most ismét 
tisztelegnék a hölgyeknél? 

Gróf : Miért ne? Sőt, nagyon jó dolog jutott 
eszembe. Magának kedveskednie kell valamivel 
a kisasszonynak és ebből az alkalomból egy 
szép ajándékot hoztam erre a célra, amit átadhat 
Candida kisasszonynak. 

Báró: Mi az az ajándék? 
Gróf: Maga biztosan tudja, hogy Candida 

kisasszony legyezője ma reggel eltörött. 
Báró : Igen, tudom. 
Gróf : íme, itt van egy legyező. Adja át neki 

személyesen. (Átadja.) 'Meglátja, milyen óriási 
hatást fog kelteni. 

Báró: Es ezt a legyezőt... 
Gróf : Én önnek ajándékozom. 
Báró : ó , szívesen elfogadom, de szabad 

tudnom, hogy mennyibe került önnek? 
Gróf : De kedves barátom, hiszen ön is aján-

dékozott pisztolyokat nekem 1 
Báró : Szóra sem érdemes. Elfogadom hát 

szívességét. 
Gróf j De most már menjünk, ne vesztegessük 

az időt. (Indul Gertruda háza felé és kopogtat.) 
Báró : Hol az ördögbe találhatta ezt a legye-

zőt? Hogy pénzt nem adott érte, az bizonyos. 
Tognino (az erkélyen): Ki az? 
Grof : Mi vagvunk barátom, jelentsen ben-

nünket a hölgyeknél. 
Tognino : Úrnőm nincs itthon, a kisasszony 

pedig alszik. 
Gróf : Ha felébred, értesítsen bennünket. 
Tognino : Parancsára. (El.) 
Gróf : Mit csináljunk addig? 
Báró : Én bemegyek a patikába és levelet 

írok Milanóba. Ha kedve van, jöjjön velem. 
Gróf : Nem, nem, ahhoz a méregkeverőhöz 

nem teszem be a lábam. Itt várok, míg a szolga 
értesít. Csak bizza rám magát. 

Báró: Még csak az kellene. (Be a patikába.) 
Gróf: Addig én itt elhelyezkedem. (Előveszt 

a könyvet és leül.) 
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Evaristo (jön Giannina házából): Ó, itt a gróf. 
Már attól féltem, hogy elment. Ujjászülettem 
arra a reményre, hogy visszakaphatom a legye-
zőt. (Grófhoz.) Ha nem vagyok terhére gróf 
úr... 

Grófi De hova gondol? 
Evaristo (jélre): A legyezőt nem látom. 
Gróf (mosolyogva feláll): Mivel állhatok szol-

gálatára fiatal barátom? 
Evaristo (tetőtől-talpig végignézi a grófot, hogy 

nem látja-e valahol a legyezőt): Bocsásson meg, 
ha talán zavarom. 

Gróf (végignéz magán): Valami pecsét van a 
ruhámon? 

Evaristo: 0 dehogy... dehogy... 
Gróf: Hát akkor...? 
Evaristo : Azt mondták a városban, hogy 

önnek van egy legyezője. 
Gróf : Legyezőm? (Zavarba jön.) Talán maga 

vesztette el? 
Evaristo (határozottan): Igen, gróf úr, én 

vesztettem el» 
Gróf: Sok legyező van a világon. Miből 

gondolja, hogy az az öné? 
Evaristo : Ha lenne szíves megmutatni... 
Gróf: Drága barátom, sajnálom, de elkésett. 

A legyezőt már elajándékoztam. 
Evaristo (hevesen): Kinek? 
Gróf: Ezt nem mondhatom meg. 
Evaristo : De ezt nekem okvetlenül meg kell 

tudnom. 
Gróf : Eszem ágában sincs megmondani. 
Evaristo (türelmét vesztve): Pedig ön meg fogja 

mondani. 
Gróf : Ne feledkezzék meg magáról ! 
Evaristo : Ha visszakaphatnám, szívesen 

adnék ötven arany zecchinot. 
Gróf : ötven arany zecchinot adna érte? 

(Félre.) Az ördögbe is, hiszen akkor a figurákat 
legalábbis Tizian vagy Rafael festette. 

Evaristo : Tegye meg kérem ! Kérje vissza ! 
Gróf : Nem tudom, vissza lehet-e kérni, de az 

bizonyos, hogy nehéz lesz. 
Evaristo : Ötven arany zecchinot ! 
Gróf : Ha nálam lenne, megsértene ilyen 

öj ánlattal. 
Evaristo : Tudja, mit gróf úr ! Itt van egy 

arany szelence, amely már súlyánál fogva 
is többet ér ötven arany zecchinonál. Odaadom 
a legyezőért szívesen. Itt van, tessék. 

Grof : Talán gyémántokkal van kirakva az a 
legyező? 

Evaristo : Szó sincs róla, a legyező teljesen 
értéktelen, de nekem mindennél többet ér. 

Gróf: No jó, hát akkor beszélek mindjárt az 
illetővel. Mégis, mondja csak... Komolyan 
odaadhatom cserébe a szelencét? 

Evaristo : Nyugodtan. 
Gróf (indul): Hát akkor várjon itt reám. 

(Hirtelen visszafordul.) De ha az illető vissza-
adja a legyezőt és nem akarja elfogadni a 
szelencét... 

Evaristo : Akkor legyen az öné, ha meg nem 
sértem vele. 

Gróf : No nem... sérteni éppen nem sért meg. 
Hát akkor csak várakozzon Itt. (Indul.) Minden 
befolyásomat latba fogom vetni. (Be a patikába.) 

Evaristo : Még nagyobb áldozatot is tudnék 
hozni, csak hogy igazoljam magam Candida 
előtt. 

Crespino (Susanna üzletéből jön): Végre, 
Evaristo úr 1 Gertruda asszony már olyan 
régen várja Susanna boltjában és kéri, hogy 
fáradjon oda. 

Evaristo : Most várok valakit, de mondja 
meg, hogy pár perc múlva rendelkezésére állok. 

Cresplno : Mindjárt jelentem. Különben hogy 
érzi magát Evaristo úr? 
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Evaristo : Hála istennek, már egészen jól 
érzem magam. 

Crespino : Nagyon örülök neki. 
Evaristo : Menjen csak és jelentse, hogy azon-

nal jövök. 
Crespino (indul): Meg fogom mondani. (Menet 

közben.) Tudtam, hogy erről nem fenyeget 
veszély. 

Gróf (kilép a patikából). 
Crespino : Ó, alázatos szolgája vagyok gróf 

úrnak. Fáradozott már az én ügyemben? 
Gróf : Csak türelem, türelem, ne legyen 

olyan mohó. 
Crespino : De én már olyan türelmetlen 

vagyok. (El Sussannához.) 
Evaristo: Nos, gróf úr? 
Gróf : Itt van a legyező. (Átadja.) 
Evaristo (mohón átveszi): Ó, mélyen le vagyok 

kötelezve. 
Gróf: Csakugyan a magáé? 
Evaristo : Az enyém. (Indul.) 
Gróf: És a szelence? 
Evaristo : Arról ne is beszéljünk többet kedves 

gróf. (Rohan Susanna boltjába.) 
Gróf : Azt mondtam a bárónak, hogy nevében 

majd én nyújtom át a legyezőt. Most vennem 
kellene egy másikat. Valami hasonlót. Három-
négy psoliért, 

Crespino (jön): No, ezt a megbízást jól végez-
tem el. 0 , gróf úr, mondja, remélhetek? 

Gróf : De mennyire. Minden úgy megy, mint 
a karikacsapás. Hé, Giannina ! 

Giannina (jön ki a házból): Mi tetszik? Mit 
akar megint veíem? 

Gróf: Csak ne olyan hevesen gyermekem. 
Én téged megházasítalak. 

Giannina : Ehhez nincs szükségem az ön 
segítségére. 

Crespino (a grófhoz): Na? 
Gróf : De Crespinora igen? 
Giannina (örömmel): Arra igen. (Crespino 

keblére borul.) 
Gróf (Gianninához): Nos, mit szólsz az én 

pártfogásomhoz? 
Giannlna: 0 , gróf úr ... 
Gróf (Crespinohoz): Látod már az én párt-

fogásom eredményét? 
Crespino : Igen gróf úr, látom. 
Moracehio (jön a házból, meglátja az ölelkező 

párt): Mi történik itt? 
Giannina : Mi közöd hozzá ? 
Gróf: Gianninának férjhez kell mennie az 

én pártfogásommal. 
Moracehio (megdöbbenve): De gróf úr, én 

Coronatonak szavamat adtam. 
Gróf : Nyugodjék bele, én meg azt igérem, 

hogy Crespinot veszem pártfogásomba. 
Moracehio : De gróf úr, őt Coronatonak 

szántuk. 
Coronato (jön a vendéglőből): Ki hív engem? 
Moracehio : Gyere csak gyorsan. A gróf úr 

azt akarja, hogy Giannina a suszter felesége 
legyen. 

Coronato (hajlongva): Gróf ur... 
Gróf : Nézze barátom, vegyen rólam példát. 

Én gavallér vagyok és legyen maga is az. 
Giannina hallani sem akar magáról... Mondjon 
le róla. 

Giannina : Én Crespinoé leszek, vagy senkié. 
Coronato (Moracchiohoz): És mit szólsz 

ehhez te? 
Moracehio (bambán): Én...? Hogyhogy? — 

Te mit szólsz? 
Coronato: Azt, hogy aki engem nem akar, 

az engem nem is érdekel. 
Giannina : Ezt jól megmondta. 
Gróf (Coronatohoz): Helyes "beszéd. Ezért a 



legközelebbi partiénál számíthat pártfogá-
somra. 

Coronato t Nagyon köszönöm, gróf úr. A szám-
lát mikor küldhetem? 

Gróf : A borért? (Tüntetőleg kiveszi az arany 
szelencét és szippant belőle.) Majd holnap. 

Coronato (tágranyilt szemekkel): Arany sze-
lence...? Akkor fizetni fog. (El.) 

Gróf : Hát aztán mikor tartjuk meg a lakzit? 
Crespino : Hamarosan. 
Giannina s Akár most mindjárt. 
Báró (jön ki a patikából): Nos gróf úr, átadta 

már Candida kisasszonynak a legyezőt? 
Giannina : Hogyan, hát Evaristo úr nem 

k â p t s v i s s z a ? 
Gróf î Még nem találkoztam Candida kis-

asszonnyal, különben ami a legyezőt illeti, én 
sokkal szebbet akarok neki venni. De itt van 
Gertruda asszony. 

Gertruda (Evaristo és Susannával jön a boltból): 
Sasannához): Kérem, hívja ide unokahugomat. 

Susanna : Azonnal asszonyom ! (A kapun 
kopogtat, ajtót nyitnak neki és belép.) 

Gertruda (halkan Evaristohoz): Maradjunk itt, 
nem akarom ezt a két urat még egyszer házamba 
invitálni. 

Gróf : Asszonyom, a báró úr és én ismételten 
tiszteletünket óhajtjuk tenni. 

Gertruda: Nagyon le vagyok kötelezve, de 
oly szép az alkony. Maradjunk inkább itt. 

Báró (észrevéve EvarlstoU barátságtalanul): Á, 
Evaristo úr. Csakhogy megjött. 

Evaristo (ugyanúgy): Kedves, hogy ennyire 
örül neki. (Candida és Susanna jönnek a házból.) 

Báró (mélyen bókolva): Candida kisasszony... 
Candida (hasonlóan jogadja a báró üdvözlését. 

Evaristot szándékosan nem veszt észre). 
Candida (magában): Itt van ez az álnok 

Evaristo. (Fent.) Hivattál néném? 
Gertruda : Mondd drága gyermekem, hol van 

a legyeződ? 
Candida : Ma reggel összetört. 
Báró (halkan a grófhoz, izgatott hangon): Most, 

most, most adja oda 1 
Gróf (halkan): Itt a nyilvánosság előtt? 
Báró: Miért ne? 
Gertruda: Evaristo úr, nincs magánál Vélet-

lenül egy legyező? 
Evaristo (előveszi a legyezőt, de nem adja oda): 

Parancsoljanak hölgyeim 1 
Candida (megvetéssel elfordul). 
Báró (halkan a grófhoz): Most, gyorsan adja 

oda az enyémet. 
Gróf: Hogyisne! 
Báró (erélyesen): Elő azzal a legyezővel. 
Gróf (meglepve): Magának elment az esze? 
Gertruda : Gyermekem, nem akarod elfo-

gadni Evaristo úr ajándékát? 
Candida : Köszönöm, nincs rá szükségem. 
Gertruda (magában): Nem értem... 
Gróf (halkan, nevetve a báróhoz): Na látja? 
Báró : Adja már oda azt a legyezőt ! 
Gróf : Kikérem magamnak ezt a hangot t 
Gertruda: Szeretném tudni, mi tart vissza 

attól, hogy elfogadd azt a legyezőt. 
Candida (gúnyosan): Mert az a legyező más-

nak volt szánva. 
Gertruda : Most tisztázza magát Evaristo úr ! 
Candida (távozni akar): Csak tessék ! 
Gertruda : Kérlek, maradj itt ! 
Báró (a grófhoz): Ért maga ebből valamit? 
Gróf (értelmetlenül): Egy szót sem. 
Evaristo : Susanna asszony, ismeri maga ezt 

a legyezőt? 
Susanna : Ismerem, nálam vásárolta ma 

reggel, és én ostobán azt gondoltam, hogy 
Giannina részére vásárolta. 

Giannina (utánozva Susannát): »Ostobán« — 
az igaz ! 

Susanna : De belátom tévedésemet. De tehe-
tek én róla, hogy a látszat ön ellen szólt? 

Evaristo (Glanninához): Miért adtam én 
magának ezt a legyezőt? 

Giannina: Hogy adjam oda Candida kis-
asszonynak. De amikor át akartam neki adni, 
szóhoz se jutottam, és elkergetett. Ekkor én 
Vissza akartam adni önnek a legyezőt, de rám 
se hederített. Erre én odaadtam Crespinonak. 

Cresplho : Azután egy kis nézeteltérés támadt 
köztem és a vendéglős között, aki a legyezőt 
elrabolta tőlem. 

Evaristo : Hol van Coronato? 
Crespino: Ne, ne hívják őt ide. Tudniillik, 

amikor én feldúltan bementem a vendéglőbe a 
borért, véletlenül megtaláltam a legyezőt és 
elemeltem. 

Evaristo : Aztán mit csinált vele? 
Crespino : A gróf úrnak ajándékoztam. 
Gróf: Én pedig odaajándékoztam a báró 

úrnak. 
Báró (megvetéssel a grófhoz): De egy rövid idő 

múlva visszakérte. 
Gróf: Igen, igen, hogy átadjam igazi tulaj-

donosának. 
Evaristo : Én pedig most abban a boldog 

helyzetben vagyok, hogy ünnepélyesen átnyújt-
hatom Candida kisasszonynak. 

Candida (melegen Evartstora néz, átveszi a 
legyezőt és derűsen mosolyog). 

Báró (mérgesen a grófhoz): Maga miatt én 
most nevetségessé vagyok téve. 

Gróf: ön kényszerített. 
Báró (vésztfóstóan fordul a gráf felé). 
Evaristo : De uraim, csak semmi újabb bo-

nyodalöm. Ez a kedves kis kaland, remélem, 
nem fog bennünket szétválasztani. Gróf úr, 
szabad egy szippantást? 

Gróf (készségesen nyújtja a tubákos szelencét. 
Evaristo szippant): Látják, én már ilyen vagyok. 
Ha szépen beszélnek velem, én mindenkit 
pártfogásomba veszek. 

Báró : Sokra mentem ezzel a pártfogással. 
Candida (kezét nyujtfa a báró felé): Bocsásson 

meg báró úr, két nagy érzés viaskodott bennem : 
a szerelem és a bosszú. 

Evaristo (báróhoz m. f.): És ha őszintén 
barátom lett volna, nem került volna ilyen 
kellemetlen helyzetbe. 

Báró: Ez igaz, bevallom gyengeségemet. 
Gróf: Eh semmi, legyünk jó barátok, ké-

szüljünk inkább az esküvőre. 
Evaristo : A legfontosabb, hogy végre a 

helyén van a legyező. 
Candida: Ki sem mondhatom, hogy milyen 

boldog vagyok. 
Crespino és Giannina (egymáshoz simulnak). 
Gertruda : Most azt ajánlom, feledjük el ezt 

a kis viszályt. (Evaristo és Candida kezét egy-
másba teszt). Ugy... A legyezőt pedig, amit 
a végzet kezedbe adott gyermekem, őrizzétek 
meg örök emlékül. Ez figyelmeztetni fog min-
denkor, hogy a tévedéseknek mily könnyen 
lehetünk áldozatai mindnyájan, mi gyarló 
emberek. 

(FÜGGÖNY) 
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S Z E R K E S Z T I I D A R V A 8 R O B E R T 

K É T Ó M Á S 
A kényszerdobás főtémája a legmagasabb 

játéktechnikának és a feladvány-mû vészei-
nek. A hatás önmagában véve is csodála 
tos, sennmiből lesz valami. iEz a technika 
figura a kombinációknak tág terét nyújtja 
A végállások kiszámítása és azok előkészí 
tése borotvaéles észt és a legnagyobb pon 
tosságot igényli. 

Hát még milyen nehéz az ellenjáték fel 
adata. A felvevő gondolatmenetét követn 
kell, anélkül azonban, Ihogy a lapjait lát 
nők. Azonkívül meg kell találni a védeke 
zés módját, az áttörési pontot. A helyze 
nehézségét még csiak növeli, hogy az ellen 
játékosok egy pszichológiailag hátrányo 
sabb helyzetben vannak, mert nyomasztó 
túlerő ellen kell harcolni. 

A következőkben ismertetünk két • kiosz-
tást, amelyekben Dávid legyőzi Góliátot 

• K 5 

< ? A K 

O A K10 4 
• A K 9 6 3 

Észak osztó, Észak—Dél beiben. A líei-
táeió: 

Észak Kelet Dél Nyug&t 
2 treff a kőr 2 pikk — 
0 kőn — 3 szanziadu — 
6 szanzadu — — — 
Nyugat kőr 7-essel támad, Kelet a 10-est 

markírozza. Észak most a trefif ász—királyt 
játssza, majd kis treffet. Kelet kétszer 
adott treffet, a harmadikba a kőr 8-ast 
dsobja. Dél mindháromszor adott treffet. 
Nyugat keriM ütésbe. Mit hívjon vissza? 

A felvevő kezébetni biztosan ott van ia 
pikk ász, dáma, legalább is negyed magá-
val. Ha kőr dámája van, akkor a 12 ütést 
könnyűszerrel megcsinálja: 4 treff, 3 pikk, 
3 kőr és 2 káró ütést. A játék csak iákkor 
tartható, ha a kőr dáma Keletnél van, 
amit egyébként az ő markirozása is való-
színűvé tesz. 

A káró bubi helyzete is ismeretlen. Ha 
a fölvevőnél van, akkor semmiféle etllen-
játék sem segít, mert egy sikerülő káró 
impassa lehetőségén kívül Kelet automati-
kusan kényszerdobásba kerül a pikk és 
káró színekben. A küzdelemnek csak akkor 
van valami célja, értelme, ha Dél lapja 
mondjuk iflyenképpen fest: 

• A D 108 <?B6(2) 0 8 6 3 • ( 8 5 2 ) 
l(A zárjelbe tett lapok az eddigi játék fo-

lyamán már kimentek.) 
A pikk szín lehet 5-ös is és a káró szín 

lelhet dubl is. 
Vájjon lehet-e teljesíteni ezzel a kártyá-

val? A 12-ik ütést hogyan lehet megsze-
rezni? Lehet teljesíteni! Kétoldalú Vienna-
Coup segítségévéi, ha a következő végál-
láshoz jut a felvevő: 

O A K 10 

Igy Kelet (most kell (dobnia) kényszer-
dobásban van, Nyugatnak már előbb fel 
kellett adnia káró fogását. 

Lehet-e védekezni ez ellen a kényszer-
helyzet ellen? Igenis! Káró hívással! a. treff 
ütés után. Dél ezt a végállást nem állít-
hatja fel, mert a káró hívás az ütéseknek 
kényszerdobás felállításához szükséges sor-
rendjét megbolygatja. Mint az ábrából is 
látszik, a felvevő részéről káróhívás csak 
a 11-ik vagy 12-ik ütésben következnék. 

Másképpen is meg tuidljuk magyarázmi a 
káróhívás szükségességét. Felvevőnek ütnie 
kell az egyik magas figurával, és a vég-
állási képlet nem állítható fel, mert ha 
mindegyik kézből (a fenti ábrán) elveszünk 
egy kárót, Délnek már egy sem marad és 
igy nem volna átmenete az asztalira. 

Es melyik kárót kell Nyugatnak hívnia? 
Kicsit! Ha Nyuga't a káró dámát hívja, 
úgy ennek a színnek a fogása Kelethez te-
vődik át, aki kőr és káró fogásai mtett 
egyoldalú Vienna-Coup-val kivégezhető. 
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» H E T E N V A G Y U N K U R A M , H E T E N . . . « 

Ebben a" keresztrejtvényben 7 híres színésznőnk és színészünk neve van »el-
rejtve«. Megfejtésül ezt a 7 nevet kell beküldeni. 
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VÍZSZINTES: 
1. Az öngyilkosjelöltek kedvelt 

nótája 
14. Főzelék 
Ifi. Négy árpádházi Ikir&ly neve 
16. Idegen névelő 
17. Vissza: lakat 
18. Fejérmegyei község 
19. Pék (1) 
20. Mr. Capone keresztneve 
21. Idegen női név 
23. Kockázat 
24. Hamis 
25. Idegen női név 
27. Ok (!) 
28. Abba az Irányba 
29. 0. B. Ê. 
31. Kelme 
33. Egykori királyság 
35. Ez volt a mohamedánoknál a 

nők lakosztálya 
35/11. Alilat 
36. Cserje 
37. Igekötő 
40. Német nép 
41. Becézett női név 
43. 1050 — római számmal 

Trombita része 
Személyes névmás 
Cipész teszi 
Bibliai név 
Testrész 
Nyugatafrikai néger i ország, 
mely 1895 óta Gold Coasthoz 
(Aranypart) tartozik 
Rugalmas anyag 
A Rhone mellékfolyója, 
Pest megyei község 
Juttat 
A sakkparti egyik befejezése 

FÜGGŐLEGES: 
Magyar király (1052—87) 
A tett rúgója 
Nagy Lajos leánya, 1382-től 
magyar királynő 
Drágakő 
Becézett nőt név 
Úszóverseny kezdete 
V. Z. J. 
Zeus leánya 
Brazillal kikötőváros 
Karbol része 
Nemzet 
Peat megyei község 

13. Népdal kezdete 
14. U. S. A. állam. Fővárosa 

Montgomery 
15. Bölény — magánhangzói 
19. Diákok réme 
21. Kikötőhely 
22. Csecsemők »hangja« 
23. Felcsavar 
24. R. Y. R. 
26. Vissza: lovak neve 
27. Be társa 
28. Indulatszó 
30. ízes 
31. Vallásrövidités 
32. Idegen női név 
34. Bizmut jele 
35. Kivesz 
34/1. Peosétea okirat 
35/n. Eszénél van 
36. Női név 
«2. Hasbeszéléshez tartozik 
<3. Ázsiai állam 
45. Fogoly 
46. ö. I. 
49. Nikkel jele 
90. Zenemüveken látható rövidítés 
51. Szitában van 

m 



m 



(Kellner György, Budapest.) 
Megfejtésül beküldendő; vízszintes 32., 96. és függőleges 1., 28., 29., 

VÍZSZINTES: 
1. Apró csecsebecse, dísztárgy 

14. Az indiai kasztrendszer leg« 
magasabb osztályának tagja 

15. A legnagyobb jóakarattal sem 
mondható szépnek 

16. Világos, könnyű sör, Angliá-
ban főzik 

17. Mondai görög bös, Atreu» fia, 
Argos és Mykenai királya, a 
Tróját ostromló görögök fő-
vezére; hazatérte után fele-
sége, Klytaemnestra Aigis-
thossal megölette. Alakját 
sokszor feldolgozták 

18. Ajtón van 
19. Nagyközség Bihar vármegyé-

bon 
23. Szerzetesi fogadalmat tett nő 
24. Vissza: mértani, tfizikai fo-

galom 
25. Bír — betűi keverve 
26. Vissza: Mona . . . . 
28. I. U. N. 
29. 135.000 km* területű U. S. A. 

állam. Fővárosa Montgomery 
30. Halál — németül 
32. Friml: »Rose-Marie« o. ope» 

rettjének egyik legkedveltebb 
száma 

33. N. 0. A. 
34. Háziállat — tájszólásban 
35. JegyezdI 
36. Fonetikus betű 
37. Indulatszó 
38. ö , S 
39.'Két ó-izlandi irodalmi emlék 

cime 
41. Shakespeare; »Othello« című 

drámájának egyik főalakja 
43. Csonka fog 
43. Névutó 
44. Buda egy része 
45. Vonatkozó névmás 
47. Népdal kezdősora 
48. Vlncenzo Bellini olasz zene-

szerző egyik legismertebb 
operája 

49. Keletindiai pálmafaj, gyü-
mölcse a bódító hatású, illa-
tos betel-dió 

50. Hivatali helyiség (ék. hiba) 
51. . . . lap 
52. Mesterséges nyelv 
53. Paripa — magánhangzói 
•54. Biztatás 
55. Osont — latinul 
57. Kerti szerszám 
59. . . . óhely 
61. Város az Odera mellett 
62. Két U. 8. A. állam viseli ezt 

a nevet (északi és déli) 
64. Művészet — franciául 
66. Húr készül belőle 
69. Ruha mássalhangzói 
70. Védő, intő 
71. Nap — más nyelven 
72. L. T. P. 
73. Fonetikus német személynév-

más 
74. Berendezési tárgy a fürdőszo-

bában 
75. Ritka férfinév 
76. Rendezte 
77. Nem kontrollálható 
78. Menyasszony 

79. Helyhatározó 
80. Exotikus kérődző 
82. Kútfő része 
83. Az anyag legkisebb, osztha-

tatlan része 
85. Idegen női név 
86. M. Z. 
87. Latin indulatszó 
88. Csont — latinul 
89. A. J. E 
90. Német kettősbetü 
91. C. 0. 0 . 
92. Haditudósításban olvasható 

hadászati kifejezés 
93. Hál — betűi keverve 
94. Hátsóindiai folyó. Tibetben 

ered, 1700 km. hosszú 
95. Ritka — németül 
96. í g y nevezte Gyulai Arany 

Jánost 
97. Franoia férfinév 
98. R. Z. 0. 
99. Úkorl város Dél-Olaszország-

ban (most Velia), hires volt 
a Xenophanes által alapított 
filozófiai iskoláról 

101. Találni 
105. Három magyar király viselte 

ezt a nevet. A harmadikkal 
halt ki az Arpád-ház 

106. Névutó 
107. Közismert, elcsépelt 
108. Maradj életben! 
109. Bizik 
110. Kívánság 
111. Téli sporteszköz 

FÜGGŐLEGES; 
1. Közmondás 
2. Sziget — franciául 
3. 1873 előtt még így nevezték 

a magyar fővárost 
4. Bajor Gizi névbetűi 
5. Kisebb csapategység 
6. An dem összevonva 
7. Francia drámaíró. Nagysike-

rű darabjait nálunk is ját-
szották (Baocarat, A tolvaj, 
A titok) 

8. Római 2000 
9. Alpesi folyó, Passaunál öm-

lik a Dunába. Felső völgye 
az Engadin 

10. Indulatszó 
11. Hotel 
12. U. A. O. 
13. Francia pénzegység 
14. Sötét, fekete — latinul 
15. Publius Ovidius latin költő 

mellékneve 
17. Lángész 
18 -palota (Firenze, Bru-

nelleschi alkotása) 
20. Vissza: svájci emberbarát, 

1901-ben Nobel-dijat kapott 
21. Valódi 
23. Angol testület, hivatal neve 
23 és a halál (Hof-

mannsthal) 
24. Mitológiai krétai király, 

Ariadne apja, a knossosi la-
birintus építtetője 

25. Német kötőszó 
26. T. M. E. 

27. 

28. 

29. 
30. 
31. 
34. 
35. 
36. 
37. 
39. 
40. 
41. 

42. 
43. 

46. 
49. 

80. 
81. 
83. 
84. 
85. 
80. 
88. 
89. 

90. 

91. 
93. 
94. 
95. 
97. 
98. 
99. 

100. 
102. 
103. 
104. 
105. 

Az U. S. A. egy nyugati ál-
lama. 217.000 km2. Fővárosa 
Boisé City 
Amit igy kapunk, ahhoz va-
lóban olcsón jutunk 
Ady-vers 
Petőfi-vers cime és kezdete 
B, d, g, j, v, z 
Alsófokú iskola 
Idegen női név 
Eszme, ötlet 
Nagyon régi 
A. V. R. 
Korszak — latinul 
A pókfélók osztályába tarto-
zó apró élősködő állat 
Kocsma része 
Ábrahám unokatestvére, kinek 
felesége Szodoma pusztulása-
kor sóbálvánnyá változott 
Közteher 
Kisközség Baranya vármegye 
szentlőrinci járásában 
Férfinév 
Svájci kanton a Vierwald-
sttttti-tó délkeleti partján, 
1076 km*. 
Csillapít 
Hüvelyes vetemény 
Spanyol nemzeti hős 
Orosz író, a XIX. század 
egyik legnagyobb irója (1821— 
1881) Legnagyobb műve a 
»Bűn és bűnhődés« 
Helymegállapítás céljából el-
hangzó kérdés 
870 km. bosszú német folyó, 
Stettlnnél ömlik a Keleti-
tengerbe 
Az 53. függ. ellentéte 
Könnyelmű 
Város Brit-Indiában, a Gan-
gesz mellett 
Menjetek! — latinul 
A 25. függ. fordítottja 
Csúcs (ék. hiba) 
Jól van — latinul 
Fénypont 
Művégtag 
3. Századbeli, mondai kelta-
bárd, kinek neve alatt adta 
ki Macpberson 1765-ben nagy-
hatású költeményeit 
Leánynév 
Ir költő (1779—1852) 
Deklináció 
Agár — táviratban 
Vissza; vadászat — angolul 
Levegőlehűlésnél keletkezik 
Ellenség 
Nagyközség Fejér vármegye 
adonyl járásában 
Egy kissé régiesen adta 
vissza 
Elem idegen neve (ék. hiba) 
A mohamedánok Istene 
Tej — franciául 
Kés jelzője (ék. hiba) 
T-vel: előkelő 
Visszahív 
Névutó 
R. L. I. 
Megint 
Képző 
Keresztül 
Szintén 
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GYORSAN JÁRJ! 
Tegnap oly későn indultam el ha-

zulról s oly korán jöttem haza, hogy 
mikor a villamosra akartam fel-
szállni, éppen szembetalálkoztam 
magammal, amint leszálltam. 

NAGYSAG. 
Egy pesti mutogatja amerikai 

vendégének a várost. 
— Ez a parlament, mit szól hozzá? 
— Csinos, igen csinos, nálunk per-

sze a parlament pontosan tízszer ek-
kora. 

— Ez meg a korzó. Tetszikî 
— Nagyon herdg, ez nálunk talán 

egy kisebb kávéház terraszánák elég 
nagy lenne. 

Megdühödik a pesti, de nem szól. 
Kiviszi vendégét az Állatkertbe, 
odaviszi az elefánthoz és hanyagul 
megszólal: 

— Ez nálunk a bolha! 

TULAJDONSÁGOK 
(JellkiBk Miklós) 

A fényképész — kép-mutató 
A festékkereskedő — két-színü 
A ruhakereskedő — köpönyeg-forgató 
Aki nagy biztosítást kötött- — kár-

örvendő 
A kötélverő — kemény-kötésű 
A baromfitenyésztő — fen-költ 
Az ügyvéé — ügy-es 
A tapétázó — ragasz-kodó 
A kártyás = tökkel-ütött 
A pilóta = szél-toló 
A köszörűs — éles-eszű 
A kádkészítő — befolyásolható 
A lámpagyáros = fel-világosodott 
A libakereskeidő — rosszmájú 
A faviigó — fölé-nyes 
A fodrász = szőrszát-hasogató 
A rendőr — rend-es 
A meteorológus — szel-es 
A freskó-festő = nagyképű 

(Kovács Edit, Románia) 
MAGYARI IMRE = Erijry, mama ír! 
DAJBUKÁT ILONA = Lidón új a 

kabát. 
(Gl&sz, En y lag) 

KIS FERI = Sikerfi, 
MOLNÁR FERI = Ni, reformál. 
A DAJKA MARGIT = Ajkad ma 

Kitár. 
PLUHÁR ISTVÁN = Árván is pult. 
SÓLYOM JANKA = Mosoly ajkán. 

(Wolf József, Bp.) 
SZÉP ERNŐ = Pénzes őr. 
SZÉP ERNŐ = Erős pénz. 
FARKAS IMRE = A kis farmer. 
PATAKY KÁROLY = A patkó ki-

rály. 
FEIKS JENŐ = Kis nő feje. 
GOMBASZÖGI ELLA = Gomba igaz 

sellő. 
FEKETE PÁL = Peták fele 
OLTI MAGDA = Ida magolt. 
SOMOGYI NUSI = Úgyis Mosoni. 
RADÓ SÁNDOR = Dandár orsó. 

UnagHammáá 

ROBOZ ALADÁR =• Boroz a dalár. 
ÍSaőnyi Ricftxárdnó, Barcs) 

RÖSSLER ENDRE = Less őr rendre. 
BODÓ ERZSI = Borod ízes 
LADÁNYI ILONA = Lányai a Li-

dón. 
HALÁSZ GITTA = J! Itt halszagt — 

Izgattál saht 
GERE LOLA = Eger alól. 
HALMOS JÁNOS = Nos hol májas? 
KÁLMÁN OSZKÁR = Rózsáknál 

mák. 
KÓRÉH ENDRE — Éhen rekord. 
PUSZTAI SÁNDOR = Nos! puszit ad 

rá 
FEKETE PÁL = Fák telepe. 
SZÜGYI KÁLMÁN = Lám nil zsák-

ügy. 
SZÉKELY MIHÁLY = ití% sekély 

házi 
(Band NAodor, Bp.) 

TITKOS ILONA = Sikolto Anti; Tol-
nai kis tó; Ni, Kató tilos; A sint kitoló; 
Solti Tónika; Tiltp inasok; No, itt 
iskola; S itt kolonia. 



. SZÓALGEBRA 
Bársony János 

( A - B ) + [ C - ( D + E)J + ( F - G ) + 
[ H - Í I + J)] + [ K - Í L + M)] + 

(N_0> + (P—Q) + [ R - ( S + T ) ] = X 
Ennek az egyenletnek a megfejtéséhez 

niinos szükség algebrai tudásra. Ha a betű-
ket a velük egyenértékű szavaiklkal helyet-
tesítjük, a + és — jeleket tekiimtetbe véve, 
azt kapjuk, hogy az egyenlet jobboldalán 
álló X Európa egyik nagy államfiérfiánaik 
nevét határozaa meg. 
A = A hinduk legszentebb zarándokhelye. 
B = A harc istene a görögöknél. 
C = Szigetelő anyag. 
D = Háziállat. 
E = Fém. 
F = Domib, 1 

G = Vízi állat. 
H = Morus Tamás ideális állama. 

Ma elérhetetlen ábrándot jelent. 
I = Állóvíz. 
J = Ital — jassz nyelven. (Ritka női név.) 
K = Közép-Amerika legkisebb köztársa-

L = Edison egyik keresztneve. 
M = Görög törzs, 
N = Olasz ötoentesirais rézipénz. 
O = Az olasz skála »o«-je, 
P = Előindia leghosszabb folyója. 
Q = Sűrű. 
B = Utód. 
S = Erőszakoa 
T = Éllel biró fa-, vagy fémdarab. 

ntortJTtsttt 
as 1037. 38. számból: 

Tárgyaié«: 1. Vasalás . 2. Maláta. 3. Szemere. 
4. Nincsen ú j al nap alatt . 5. Vig opera. 6. Hizó-
koira. 7. Kelemen. 8. Emberfelet t i . 8. VénUlö 
lány, 10. Halá lán van. 11. Szemrevaló nö. 12. 
Szalámi. 

Névjegy: Fogtechnikus . 
Nyolc kérdés: 1. Anglia. 2. 164«. 3. »66. 4. 

Oroszország, 5. Belgium. 6. Edeii. 7. Sakk . 
8. Észak-Amerika . 

Keresztrejtvény Nem olyan egyszerű 
124—1Î5); (126) s 

HOGYHA I R M A J D É D E S A H A R U N A L R A S I D É S 
Í R E S Z E S E B B COLON AZOR I S Z IGETEK Z 
TAKT I ILA P I LNY RR VV DAV ÖRE 
SRA INK IRO JOE A PALEOTHER IUM EG 
Z E M É L Y E S T Ä B L A NEM A AZ REGALE ONE 

AT RATTEN ABA G FELAD KLAN AT 
X E R E S D E L A F R O N T E R A OGOT S 10 A E R I S 
ADARÜ SA A IY N L NÖNŐ INKA A R A S Z 
V I RUKKOLÓ OV CE RT EM TBC O I S E 
ÉS AÜ E RVN G A U S S ICA BEHODOL MAG 
R O T T E R D A M I E R A S M U S SIMON BEDA UNG 
IN E R I É AL OT AKA LÖN LUTER PENCE 
S VRD SL E S Z I K AN ÖSE ISORA U DEL 
Z S É V Ö L ÖRV OHA J D » « , m v » M „ , r . i , V A „ „ EAR TERC I N G A AER Filmkeresztrejtvóny 
N T IB I SŐT ADONGO -« 
TG ZERGE AA S K I F B U D A P L S T F ILM NE 
FOG JA IR L I Z I MA IROTOLL ODOAKER 
E G Ö J A T É K O S A K INYER N I T O N VERA M I M I 
ROVAR KAS B NA GN GÂ MTK ID IM K 
EL KT E L E F A N T VE ESŐ OA B SZUNDA 
N H AK E R S É L I Á S R VINCZEMARTON 
CHARM IANK I T T R E D G E TM 0 SANT REV 

Z R Í N O D I E R ZÉ HUNN IAF ILMGYÄR 
SOM KARA C SONY SZ IG J S E N IS ADO A 
Z ALA TRS MEG ERE AKOS A R T A X E R X E S 
IOD N Ő I o N K ATET N É N I K E VR K TO 

DR IGO B U D A P E S T NE OT V I G Y Á Z A T POR 
NAKÖNGEMAZEMBEREK SARAH I N T E N D Á N S 

ÁLLANDÓ HETI JUTALMAM 
(Postán küldjük el.) 

DREHER MAUL luxuskeverék, díszdoboz: 
ÜZV. FARKAS GYULÁNÉ, Izsák . 

H E L L E R sajt, juhtúró, vaj csomag: 
OPLATKA J AN OS NÉ, Bp., Ló«ody-u. 51. 

KALIMENT gyógyeukorka (családi doboz): 
KUTSCHEREUTER FERENC, Kisszállás. 

1 díszdoboz SZERENCSI MACSKANYELV: 
F E H É R ARPAD, Bp., Arpád-út 83/b. 

GALAMBOS (Ferenciek-tere 4.) divatsál: 
PUSIBERK KATALIN, B a j a , Mátyás kir .-tér 7. 

TURNLIGHT PALABA komplett zseb-
lámpa (Pála és tsa, Váci-út 66): 

J E L Ű N E K J Ó Z 8 E F N É , Bp., Eeser l-u. 7. 

1 pár GFB arany virág harisnya: 
PATOGSKA F E R E N C N É , Pétíürdö. 

Egy nagy doboz világhírű NIVEA créme: 
THURÁNSZKY KÁROLYNÉ, Kiskunfé legyháza . 

Egy nagy doboz VALERY pouder: 
BOG ATS Y K A t M A N N É , Bp., Zárda-u . 84. 

dr. Noseda OSMO púder: 
KOLOS MICI, Vadkert . 

GE-VI la selyemharisnya: 
TERSCH EGONNÉ, Bp., FUzér-u. 84. 

VELLESZ illatszertár (Vilmos császár-út 
47.) Marvel-Chlpre, Tuft-piúder: 

DR. FUCHS JENŐ, Mátészalka. 

BOON'g kakaókülöniegesség, V» kg: 
RÉKAI ALADÁR, « p . , Liszt Ferenc- té r 10. I. 

6 drb. AUTO MENTH fogkrém: 
ÜZV. SZÖNYI RICHÁRDNÉ, Barcs . 

2 najry doboz SULFAMYL kénpúder: 
STEINER JEXÖNÉ, Bp., Olasz.fasor 8. II . 

Dr. Noseda COLOSSAL szappan: 
KOLOZSVARY LUCI, Nádudvar . 

PIATNIK: MATYÖ BRIDZSKARTYA: 
KOVÁCS L E N K E , Bp., ÜUöi-út 124/B. 

DARVAS BRIDZSKÖNYV: 
EICHINGER KAROLY, Kisvá rda . 

KÖNYVEKET NYERTEK: 
P A P P ISTVÁN, Jugoszlávia . 
MOSTRÁL EDIT. Románia. 
KÁLMÁN F E R E N C N É , Románia . 
G E L L É R T ANIKÓ, Csehszlovákia. 
KOLLÁR KÁLMÁN, Csehszlovákia. 
BOLDOG F E R E N C N É , Románia . 

REJTVÉNYÜZENET 
Az állandó beti jutalmakra pályázók beküldési 

határideje a Színházi Életnek az illető helyre 
érkezésétől számított 10 nap. 

A postán beküldött levelekre v a g y levelezőlapokra 
rá í randó: »FEJTORNA«. _ Megfe j t ések a 8zlnhá»l 
Élet Bolt (Erzsébet-kőrút 7.) levé lszekrényébe Is 
bedobhatók. Már egy helyes megfe j t é s se l is lehet 
pályázni, de több megfe j tésse l nagyubb az esély. 



V E R G I L I U S 
Bokor Lajos keresztrejtvénye. 

<Beküldendő a vîzsz. 1. és függ. 1.) 

VÍZSZINTES: 
1. Ismert idézet Vergilius »Ae-

neisi-éböl, amit Bismarck is 
oly szépnek talált, hogy jel-
mondatának vallotta 

7. István egy idegen változata 
11. A rovatvezetőről — régi sza-

bály ez — vagy jót, vagy 
semmit. (Tehát semmit) 

13. Csontszprü, d0 rugalmas, pu-
hább anyag 

15. A Megváltó keresztrofeszítósé-
nek színhelye 

16. Imádkozz I — latinul 
18. Támogat 
20. K. S. 
21. Ázsiai magasfáid 
22. Tüzérségi fegyver 
23. Függ 
24. Világhírű futóatléta 
23. Helyrag 
27. Indulatszócska 
28. Zenei olőirás 
30. Háziállat hímje 
31. Textilipari nyersanyag 
33. Nem paraszti származás 
34. Mutatónévmás 
35. Fák kérgén, szikla felületén 

is megél 
36. Régi ezüstpénz 
37. Beteg — mássalhangzói 
38. Szőrmével diszitett 
39. Ragasztó anyag 
40. Azonos magánhangzók 
41. Lebuj 
43. Tömegével ad 
44. Világhírű meseíró 
46. Esztergom — idegen néven 
47. Magasállású tisztviselő, vagy 

más személyiség mellé beosz-
tott tisztviselő 

48. Este van, este v a n . . . . 

FÜGGŐLEGES: 
1. Az 1. vízszintes sor folytatása 
2. Indiai város, itt van a Tadzs 

Mahal nevű világhíres »hindu 
síremlék« 

3. Fizimiska 
4. Z. A. 
5. Ilyen csiga is van 
6. G. Z. 
7. A fog teszi 

8. Az uralkodó vallástól eltérő 
eszmék 

9. A mozgás, a rohanó é l e t . . . 
10. Főleg a huszárgyereket illeti 

ez a hizelgő jelző 
11. Tengeri hal 
12. Az olasz pénzegység rövidítése 
14. Több, mint kellemetlen 
15. Kefe készül belőle 
18. Hátsóindiai tartomány 
19. Vasútállomás Budapest tő-

szomszódságában 
24. Kiváló minőségű 
25. Község Budapesttől északra 

26. Csehszlovákiai zeneszerző 
28. Igen sok 
29. Alja valaminek 
30. Férfinév 
31. Svédországi nagyváros 

egyetemmel 
32. Palesztinai város 
36. Disznó — latinul 
39. Ital 
40. Ilyen hal a U. függőié; 
42. Ázsiai uralkodó 
43. Jó — idegen nyelven 
45. L. T. 
46. A tantál vegyjele 

SZÍNHÁZI ÉLET színházi, film, irodalmi és műyészeti szaklap, megjelenik minden héten. Kladótu 
nos: Színházi Btot r. I. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Erzsébet-kőrút 7. Tel.: »1—419—60. 

bázi Élet Bolt, Erzsébet-kőrút 7. T.: '1-419—50. Postatakarékpénztári csekkszámla: 41.856. 
Felelős szerkesztő éa kiadó: I N C Z E S Á N D O R Szerkesztő: L U K Á C S G Y Í 
Kéziratokat, képeket, stb. nem őrzünk meg s nem adunk visssa még akkor sem, ha arra benn 

külön felkérnek vagy vlsszportót küldenek. Nem vállalunk értük semmiféle felelősséget. 
HIRDETÉSEK mlllimétersora a színdarabban 80 f., más elhelyezésben 1P, páratlan oldalon L20 P (Ausli 

tarif P 1.20 pro mm-Zeile). Hasábmagasság 200 mm. 
FÖBIZOMÁNYOSOK: Administration und Redaktion für Oesterreich: Paul Pereszlényi (Verantworl 
Redakteur), Wien, II. SterneokpBatz 11. Telephon: R. 46—580. — Románia: Journal Import Oradea-! 
várad, Str. Regele Carol II. No. 26. Telefon 15S. — Csehszlovákia: Novitas, Poz«ony-Bratiala.va 
Jugoszlávia: Avala, Beográd. — Milano: Franco di Conno. — Newyork: Mr. Ernest Féthy F 
1. West 47th Street (Room 1101). Newyork-City. — London: Mrs. G. Zoltán, 28. Torrington Square, 

don W. C. 1. — Mexico: Mr. Andre Span. Calzada Predad No. 68, Mexico D. F . 
(MINDEN KIFIZETÉS ÉS ELÖFIZETÉ8 BIZOMÁNYOSAINKHOZ KÜLDENDŐI) 

EGYES SZÁM ÁRA: Magyarország: 60 fillér. — Ausztria: 0.90 schilling. — Jugoszláviai 10J 
— Csehszlovákia: 5 íK. — Románia: 20 leu. — Olaszország: 4 Ura. — Anglia: 1 shilling. — N 

ország: 70 pfennig. — Amerika: 25 cent. 
M EVI ELŐFIZETÉS: Magyarország: 6.50 pengő (félév: 12.50 pengő). — Auaztrta: 7.5achlllln 
Jugoszlávia: 120 dinár. — Csehszlovákia; 60 «K. —Románia: 250 leu. —Olaszország: 45 lira.— A 

10 shilling. — Németország: 8 aranymárka — Amerika: 2.50 dollár. 

ATHENAEUM NYOMDA RT., BUDAPEST. Felelős nyomdavezető: KÁRPÁTI ANTAL 





1938 
AJAKRUZSA 

OU Lő 

új kreációja 
U T Ó L É R H E T E T L E N Ü L 

RAGYOGÓ SZÍNEK 
T A R T Ó S ÉS Z S Í R O Z O T T A N Y A G 

GYÖNYÖRŰ VÉSETT, 
VÖRÖS ÉS ARANY 

TOKBAN 

KÉSZSÉGGEL BEMUTATJA MINDEN SZAKÜZLE 

ROUGE X A N G É L U S 

(JUJ à 

MAGYARORSZÁGI KÖZPONT: M I H Á L Y OTT 
„MIOPHARMA" GYÓGYSZERÁRUGYÁR, 

BUDAPEST, VI., PODMANICZKY-UTCA 45 SZÁ/| 

ROMÁNIAI KÖZPONT: FARCOSA 
BUCURESTI STR. EPISCOPUL RADU 15. 


