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SZIVAR KAHUVELY 

A Margitszigeti Palatínus Strandfürdő bejárata 

Legszebb az ősz a Margitszigeten 
A Margitsziget, Eesit ékköve, minden stzezonban ú j és meglepő oldaláról mu-

ta t ja magát. A nyár pompája uMn most az ősz ezecr színében ég, szánté varázso-
sabb, mint bármikor. Böcsonyság rá, hogy a külföldi vendégeik soha olyan tömegben 
nem szállták meg a szigetet, mint most, ia vénasszonyok nyarán. Igazi nemzetközi 
élet központja a sízigel, sétányain az aiigol minden változatát, francia, olasz és 

%iémfct besaédet hallani. Sportszempontbél pedig egyenesen ideális az ő®zi Margit-
sziget. A perzselő nyári napok után egyenesen üdülés a szigeten teniszezni és 
arol főzni. 

3 5 fillér 



XXV IL évfolyam Budapest, 1937 október 3-tól 9-ig 41. szám 

SZÍNHÁZI ÉLET 

(Poto An gel o) 

SZÍNHÁZI, FILM, IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI SZAKLAP 
SZERKESZTI: INCZE SÁNDOR 

Maria Antoinette és Cagliostro 
Tarnóczay Anna és Góth Sándor 

Művész Színház: »Királyi vér« 



Különös, mennyire szereti a közön-
ség a történelmi elbeszéléseket, re-
gényeket, színműveket. Mintha úgy 
megutálta volna a jelent, hogy min-
denáron a múltba akarna mene-
külni. Vagy csak reményt akar 
gyűjteni a rnult analógiájából, hogy 
bármi rossz is az a pillanat, amely-
ben élünk, majd, elmúlik és vala<-
hogyan ctfak helyrezökken az igaz-
ság szekere? Akárhogy van is, any-
nyi bizonyos, hogy epekedünk a 
múltért s ennélfogva természetes, 
hogy az írók, a közönség ízlésének 
hűséged sáfárjai, mint veszett far-
kasok vetik magukat a történe-
lemre, hogy egy-egy ízesebb falatot 
kimarcangoljanak belőle. 

A közelmúltban láttuk már Erzsé-
bet királynét és Ferenc Józsefet úgy 
fiatalon, mint vénen, Victoria angol 
királynét, húg y angliai Erzsébetről 
ne is beszéljek, akit már annyiszor 
láttunk a legkülönbözőbb változa-
tokban, de minden esetben gyönyörű-
szépen, — bár kortársai, csodálatos 
mádon, ezen előnyétől nem voltak 
áthatva, sőt... — hogyha szabad 
királyi vérről ily plebejus módon 
megenüékeznem: már szinte könyö-
künkön nő ki őfelsége magas sze-
mélye, egyszóval, hogy végre befe-
jezhessem mondatomat, egy cseppet 
sem csodálkoztam, amikor tegnap 
este Marie Antoinette könnyelműen 
szimpatikus személyiségével talál-
koztam a Művész Színház deszkáin. 

Ne vegye tőlem rossznéven a tisz-
telt közönség, de én szeretek elmél-
kedni. Mivel a darab tizenegy kép-
ből állott, bőven akadt időm eme 
szenvedélyem kielégítésére. Azon el-
mélkedtem, hogy milyen meglepően 
erős hatással van a mozi a szín-
házra, bár eredetileg azt gondoltuk, 
hogy a színház lesz átalajútó hatás-
sal a mozira. Fordítva történt. Igaz, 
hogy ebben nagy bűne van a mo-
dern technikának is. Mert minek 
megtartani az idő és hely egységét, 
mely a régi, klasszikus idők legfőbb 
törvénye volt, amikor Szempillantás 
alatt megváltoztathatjuk a díszletet? 

A »Királyi vér«, Lengyel Meny-
hért munkája, a híres nyaklánc törté-
netét adja elő, mely annak idején 
oly nagy port vert fel XVI. Lajos 
udvaránál és melyről bátran el-
mondhatjuk, hogy a francia forra-
dalom kitörését nagyban elősegí-
tette. Hogy mi volt ebben a törté-
netben az igazság és mi a hamisít-
vány, azt igen nehéz megítélni. 

. J E A N N E D E LA MOTTE: ő csak egyet in-
tett és nekem ki kellett költöznöm. 

Mihályffy Béla és Titkos Ilona 
Művész Színház: »Királyi vór« 

(Foto Angelo) 



Részrehajló bízák mindig voltak, 
különösen amikor az egyik féltől 
függött az előmenetelük, sőt esetleg 
az életük is. En magam aß g hin-
ném, hogy Marie Antoinette bűnös 
lett volna. Nem talál büszke egyé-
niségéhez, hogy ajándékot fogadjon 
el gyűlölt ellenségétől. Azonkívül 
ott volt gyönge, jó férjeura, ha kissé 
körülcirógatta, úgyis megadott neki 
mindent, amit kért. Tehát mi szük-
sége volt magát ilyen módon kom-
promittálni? Mert hogy egy-két 
millió livre értékű ékszert akár egy 
királyné is összespórolhasson gom-
bostűpénzéből, ezt még a leghiszéke-
nyebb férj sem tudná lenyelni. 

Lengyel Menyhért szintén ezen az 
állásponton van. Elfogadja az ak-
kori törvényszék ítéletét, mely 
Jeanne de la Motte-ot körmönfont, 
ravasz kalandornőnek bélyegzi meg. 
Ez a hölgy azzal az állítással lép 
elénk a. darabban, hogy ő királyi 
vérből, II. Henrik Valois véréből 
ered és ezt a tényt hamisított, első-
rangúan hamisított okmányokkal 
bizonyítja, melyeket totumf actum ja, 
d'Oliva — úgyszólván minden aljas 
vétekért már megbüntetett calf actor 
— készített számára. A hamisítások 
oly kivételesen jók, hogy Cagliostro 
gróf, Rohan bíboros mágusa, tiszta 
szívjóságból, hogy gazdája türehnet-
len nyugtalanságát, — aki nyolc esz-
tendő óta hasztalanul eped a ki-
rálynő egy jó szaváért — enyhítse, 
levelet rendel meg nála, mely Marie 
Antoinette nevében és aláírásával 
jóindulatáról biztosítja a bíborost. 

Ez a levél indítja meg a lavinát. 
Hogy a bíboros szerelmes-e, vagy 
csak ambícióból kívánja a királyné 
kegyét, az nem egészen világlik ki 
a darab menetéből. Mindenesetre oly 
türelmetlen, mohó és hiszékeny, 
mintha az lenne. így aztán a for-
télyos Jeanne lépésről lépésre arra 
vezeti, amerre kedve tartja. Fiktív 
találkozót rendez neki a királyné-
val, este, a királyi kertben, ahol egy 
arra betanított, az utcán felszedett 
lány helyettesíti Mafie Antoinettet. 
Később azt hazudja neki, hogy a ki-
rályné a híres, kétmilliós nyakékre 
vágyik s azt tőle hódolata jeléül 
Szívesen el is fogadná. A hamisítás 
Jeanne számára gyerekjáték, a jó 
d'Oliva pillanatok alatt odakanya-
rítja a királyné nevét az adásvevési 
okmányra, melyet a bíboros legkö-
zelebbi találkozásukkor hódolattal 
aláír. Az ékszerészek örömmel adiák 
át a bíborosnak anyakéket, melyet 
távozásuk után a királyi komornyik-

MüTEAUX: Eminenciás uram az idő letelt . . 
Selmeczy Margit, Mihályffy Béla, 

Makiári Jdnos 

JEANNE: Ez a királyi nyakék, csak a k i . 
rálynö nyakát ékesítheti. 
Mihályffy Béla, Titkos Ilona és Gonda 

György 

MARIA ANTOINETTE: Rozinát szeretném 
l á t s z a n i . . . 

Bornemissza Éva, Tarnóczay Anna 
és Toronyi Imre 

Művész Színház: «Királyi vére 
(Angela fotók) 



nah öltözött d'Oliva átvesz tőlük. 
A darabban eddig Jeanne de la 

Motte hamisítatlan és telivén kalan-
dornőnek van beállítva, aki törik-
szakad, gazdag és fényűző életet 
akar élni. A királyi vér számúra 
csak eszköz, melyben maga sem hisz, 
de melyet, úgy mint egyáltalában 
mindent és mindenkit, alaposan ki-
használ. És itt egyszerre roman-
tikus hősnővé változik. Mikor férje 
és d'Oliva mohón nekikezdenek az 
ékszer köveinek kitördeléséhez, hogy 
azokat aztán eladhassák, sírva fa-
kad, hogy ő ezt nem így képzelte, a 
nyakéket valóban a királynénak 
akarta ajándékozni, hogy ennek fe-
jében bejuthasson az ót megillető 
helyre, az udvarba. Kissé meg 
hepő a mód, melyen Makláry a 
kínos ügyet a királyné tudtára adja* 

— Mondjon valami pletykát — 
szólítja meg őfelsége kedved közvet-
lenséggel a minisztert. — Mentől 
rosszabb, antul jobb. Főleg, ha ró-
lam van szó. Csalánba nem üt a 
ménkő. 

— Hat schon — felél a miniszter 
az egyszeri tapintatos izraelita min-
tájára, ha nem is épp ezen szavak-
kal, de értelme ez és előadja az ese-
tet. Szegény Lajos szeretné elütni 
a dolgot, de a királyné nem engedi, 
így a bíborost és Jeannet bíróság 
elé viszik, ahol kiderül, hogy utóbbi 

valóban Valois eredetű, ami senkit 
sem lep meg oly feltűnően, mint 
őt magát, ellenben nem sokat segít 
rajta, mert börtönre és hóhér által 
való megbélyegzésre ítélik, a ki-
rályné, úgymint a bíboros ellen való 
vétkei miatt. 

Es most törté 
nik a második, meglepő, dolog. A 
királyné^ aki a darab eddigi beállí-
tása szerint teljesen távol áll az 
egész ügytől, aki szemében tehát 
Jeanne de la Motte tisztára egy szem-
telen és veszélyes kalandornő lehet, 
meglátogatja őt börtönében, mint 
rokonnal, azonnal összetegeződik, 
megöleli és kiszabadítja, hogy 
miért, azt csak kérdezni lehet, meg-
érteni nem. Más volna, ha a király-
nén-ajt valami jóváttnnivalója lenne 
Jeanne de la Motte-al szemben. Ak-
kor érthető volna az az átszellemült 
boldogság is az a: »Hát igen, ezért 
érdemes volt bármit elkövetni és el 
is Szenvedni« attitude, melyet a ka-
landornő az utolsó jelenetben alakít. 
Csak nem csapott• be minket a szerző 
elejétől végig, úgyhogy az utcán 
felszedett lányt láttuk a királlyal 
unatkozni, miközben Marie Antoi-
nette az ő képében szórakozott a 
kertben Rohan herceggel? 

Titkos Ilona, igen jó 
volt a neki rendkívül 
megfelelő szerepben. 
Bravúrosan oldotta meg 
a meglehetős nehéz fel-
adatot, összeegyeztetni 
a kalandornőt, a benne 
elrejtett királyi vérrel. 
Nagyon szépen hat a 
törvényszéki tárgyalás 
jelenetében. Ruhái egy-
általán gyönyörűek. A 
díszletek és rendezés 
pompás, Góth és Mi-
hályffy jó partnerei Tit-
kosnak, Bornemisza Eva 
igen csinosan festett, 
mint Polignac grófnő, 
Tarnóczay szép megje-
lenés. Azt hiszem a kö-
zönségnek tetszik majd 
a »Királyi vér«. 

A Művész Színház si-
kerrel startölt. 

AJS u u i t i s z : jjnunenciádnak az aláírása ez? 
Nagy György, Harsányi Rezső, Titkos Ilona, 

Mihályffy Béla 
Művész Színház: Királyi vér (Pálháxy foto) 
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V A C S 0 R A 7 - K O R 
I l T A : 

I 

A vendéglősök mozgalmat indítot-
tak, olvastam néhány hete a napila-
pokban, hogy ne legyen minden ven-
déglő éjfélig, vagy egy óráig nyitva, 
hanem tíz órakor legyen vége a va-
csorának. Aki később akar enni, 
menjen kávéházba. 

Ez szerencsés apropó, hogy ú j ra 
elővegyék a színház előtti vacsora 
kérdését, amely nagyon távol esik 
a mi meggyäkeresedett szokásaink-
tól. Holott mi vagyunk (legjobban 
rászorulja és már a nehéz magyar 
koszt miatt is okos volna a színház 
előtti vacsora bevezetése. 

A színház előtti vacsorának egyik 
legnagyobb előnye, hogy a látogató 
jóllakottan és jókedvvel ül be a 
színházba, ami által a dfarabok esé-
lye nagy százalékkal emelkedik. Ná-
lunk sokszor csodálkoznaik, hogy 
egy-egy gyengébb darabnak milyen 
sikere van Londonban, New-York-
ban, Párizsban. Vannak bizonyos 
daralbok, amelyek egyenesen meg-
kívánják, hogy vacsora után nézzük 
meg őket. Viszont sokszor hallju!k, 
hogy magyar szerző nem tud jó 
harmadik felvonást írni. Ez a véle-
mény abból született, hogy az éhes 
nézők a harmadik felvonásnál már 
idegesek, türelmetlenek és mentől 
előbb szeretnének már terített asz-
tal mellett ülni. Magyar szerzőnek 
tehát alaposan össze kell szednie 
magát, hogy jé harmadik felvonást 
csináljon és ez rendszerint sikerül 
is, mert külföldön majdnem mindig 
a magyar darabok harmadik felvo-
nása tetszett legjobban. 

Nemcsak a nehéz magyar /konyha 
miatt szükséges a színház előtti va-
csora, hanem azért is, mert ezzel 
bevezethetjük a könnyű ebédet, 
amire szükségünk van, hogy a nyu-
gati életformákhoz közelebb jus-
sunk. Ha a «vacsora hétkor van, 
nem lehet két órakor nagyot 'enni és 
utána led ülni ebédutáni szuny óká-
lásra. De bevezethetjük vele az "osz-
tatlan munkaidőt is, amit mi a ma-

gunk hatáskörében már régen meg-
csináltunk és igazolhatjuk, hogy 
nem vallottuk kárát. Az ebédszünet-
tel megszakított munka ugyanis 
kétszeres törést kap: egyszer, mi-
előtt megszakítja az ember és ami-
kor már nincs kedve komolyan dol-
gozni és egyszer, amikor tele gyo-
morral ú j ra munkára, fanyalodunk. 

Még egy nagy előnye van a tkorai 
vacsorának. A vendégek pontosan 
érkeznek, tehát megspóroljuk azt az 
elveszett órát, amit most a vendé-
gek összegyülekezése és a vacsora 
feltálalása közben ide-oda sétálva, 
bájtalan és sótalan diskurzussal 
töltünk. Ha Angliáiban vagy Ameri-
kában hétkor van a vacsora, a ven-
dégek öt perccel előbb a ház előtt, 
vagy a hallban gyülekeznek. Va-
csora után, félkilenckor rendesen, 
színházba vagy moziba megy a. tár-
saság. A házigazda megkérdezi a 
vendégektől, melyik színházat vagy 
mozit nem látták és ehhez képest 
megfelelő számú jegyről gondosko-
dik. Tizenegy óraikor elmennek 'vala-
hova könnyű szendvicsre és 
italra. A színház nyolc óra negyven-
kor, vagy nyolcnegyvenötkor kez-
dődiik. :Í • > 

Tulajdonképpen nálunk is van 
ezen a téren némi fejlődés, mert az 
én generációm gyermekkorában hét-
kor kezdődött a színház, most pedig 
már nyolckor. Mindössze fél,, illetve 
háromnegyed óráról van szó, hogy 
utóiérjük a nyugatot. A késői kez-
dést nálunk csak a kabarék kulti-
válják és a gyakorlat mutatja, hogy 
ez igen nagy előnyt jelent szá-
mukra. Közönségük, amely vacsora 
után, jóllakottan ül le a nézőtérre, 
sokkal fogékonyabb a tréfák és a 
könnyű ötletek iránt. Egy gyerek-
koromban olvasott népmese két 
utolsó sora világítja. meg legjobban 
a tétel igazságát, nem tudom, emlé-
keznek-e rá ja : »Muzsikaszó és üres 
has, — haragszik az éhes farkas«. 
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A bujáki vadászkastély előtt 
William Powell, Mrs. Bart helm ess, Vadnay László, Bichard Barthelmess és Vadnay László né 

William Powel 
tanulmányútja Bujákon 

— Pestet jól ismerem, — mondja 
az autóban William Powell — jár-
tam már itt tizenöt évvel ezelőtt. 
Akikor Lilian Gish és Ronald Col-
man »Romola« című filmjét forgat-
tuk Olaszországban. En egy kis epi-
zódszerepet játszottam éa a felvé-
teleik után néhány betet Budapesten 
töltöttem. Most, hét év után, először 
kaptam szabadságot és rögtön ide-
jöttem. Kell ennél több bizonyíték, 
hogy mennyire szeretem ezt a vá-
ros t? . . . 

A kocsi iközben kilencvenes tem-
póiban halad Buják felé. Oda me-
gyünk a bujáki vadászkastélyba, 
környezettanulmányra. Mögöttümk 
külön autókban Zilahy Lajos és fe-
lesége, Viadnay László és felesége, 
előttünk robog autójával gróf Hes-
senstein György, aki a bujáki «va-
dásziakban, — mely a Pázmány Pé-
ter Egyetem tulajdona — ia házi-
gazda tisztjét tölti be. William Po-
well cigarettázik, ta. vidéket nézi és 
diskurál: 

— Legközelebb Bus Fekete (Po-
well tökéletes kiejtéssel ^ mondja a 
magyar neveket, egyébként is ma-
gyaros akcentussal íbeszél angolul 
pesti barátaival, a könnyebb érthe-
tőség kedvéért) »Jean« című filmjé-
ben játszom. Annabella lesz a part-
nerem. Ugy-e, maga is kitűnő szí-
nésznőnek tartja? Most Párizsban 
találkoztam vele. . . 

— Szeretnénk valamit hallani 
Jean Harlowrról is ! 

William Powell arcára, árnyék 
suhan. Mélyen leszívja a füstöt és 
közben oldalról tapintatosan oldal-
babö.k egyik útitársunk, Al Kauf-
man, hogy kerüljem el a kényes 
témát. Szemével Powell nyakken-
dőjére jelez. Most látom csak, 
hogy a londoni sötétkék ruhához fe-
kete nyakkendőt hord . . . 

Al Kaufman veszi át a szót. ö a 
világhírű Myron Selznick Company 
— a világ legnagyobb manager 
cége — alelnöke, egyébként Zuikor 
Adolf né öccse. Még két híresség van 



Will iam Powell , Mrs. Barthelmess, Richard Garden-party Bujákon 
Barthelmess és gróf Hessenstein György a Zilahy Lajosné, Mrs. Barthelmess, Wil l iam 

kastélyban 

az autóiban. Richard Barthelmess, 
aiki már a némafilm, idején is sztár 
volt és felesége. Mr. Kaufman (vé-
kony csontú, törékeny ember) nagy-
komoly an elmeséli, hogy ő tulaj -
doniképen Powell »body-guard«-ja 
(testőre). Igaz, hogy nem olyan 
erős, mint ahogy az egy testőrhöz 
illene, viszont két géppuska is van 
a zsebében. Ügy csinálunk vala-
mennyien, mintha elhinnénk és ez-
zel teljes ia móka. 

— Fényképeiket csinálok majd a 
kastélyról, — folytatja ismét Wil-
liam Powell — mert ia »János«-t 
valószínűleg az eredeti (környezet-
ben játsszuk. Es az inasokat is meg 
kell figyelnem, hogy mozognak és 
viselkednek... 

Powell ugyanis híres arról, hogy 
nemcsak a saját szerepe, de mindig, 
az egész film sorsa érdekli. Nagyon 
leliki ismeretes és nagyon udvarias. 

Most ;is, miikor kocsinik (befut & 
vadászház elé, ő ugrik ki először 
és sorban kisegít mindenkit. Ügy 
belejön ebbe, hogy végül még a so-
főröket is kiemeli a volán mellől. 

K. Oy. 

Wil iam Powell é s Richard Barthelmess a bu-
jáki kastély vadásztrofeái között 

(László fotók) 



Egy férfi naplójából 
Nem '(íz a baj, hogy ő nem szeret en-

gem. Tudják, hogy kik niem szerettek 
már engem. Engem nem szeretett a 
Greta Garbo, a Marlene Dietrich, a 
Gaby Morlay. Az Egyesült Államokban 
ötvenmillió nő él, aki nem szeretett en-
gem, a brit világbirodalomban száz és 
a Schvxirtzn]é a Dorottya-utcából se sze-
retett engem. Túléltem. Most sem az a 
baj, hogy ő nem szeret engem. Én sze-
retem őt. Ez a baj. 

Van agyvelőm., hisz érte gondolkozom. 
Van szemem, hisz őt látom. Van kezem, 
hisz érte dolgozom. Van szívem, hisz 
érte fáj. Van szájam, hiszen sosem tu-
dok tőle szóhoz jutni. 

Vßn telefonja, hisz sose hív föl. Van 
levélpapirosa, hisz sosem ír nekem. Van 
ajka, hisz sosem mosolyog rám. Vannak 
idegei, hisz azokat velem érezteti. * 

Elete egyszerű, tiszta, átlátszó. Szere-
tett, szeret, szeretni fog. Mindig mást. 

* 
Az, hogy -múltja van, — rendben. Az, 

hogy jövője van, — szintén. De a jelenei 
— nem, az ninfcs remiben. Hogy nuíst 
szeretett, megbocsátom neki. Hogy mást 
fog, detto. De a jelene. Azt nem bocsá-
tom meg neki. Azt, hogy most én sze-
retem őt. 

E ü ^ y j 
Megbocsátás 

Először megbocsátottam neki önzésből. 
Aztán megbocsátottam nelki gyengeség-
ből. . Később hanyagságból. Utóbb meg-
szokásból. Néha isiziórakozottságbótl. Teg-
nap megbocsátottam ineki, pedig nem is 
volt mit. Be mára kipótolta az én mu-
lasztásomat és a tegnapi, megbocsátás-
hoz! szemett- egy mai hűtlenséget. (5 tö-
kéletes nő. 

Mindenkiben... 
(Ez is egy fé r f i naplójából) 

Mindenkiben szeret valamit. Az egyik-
ben, hogy fiatal és naiv, a. másikban, 
hogy tapasztalt és fölényes, a harmadik-
ban, hogy átszellemülten finom, a ne-
gyedikben, Ihogy brutálisan őszinte, az 
ötödik-ben, hogy érdekesen gazdag, a ha-
todikban, hogy érdekesen szegény. Vßn, 
akit azért szeret, mert muzsikus, de 
olyan is, akit azért, mert boxol. A-t 
azért szereti, mert hasonlít B-re. B-t 
azért, mert hasonlít A-ra. Engem nem 
szeret, mert szegény nő egyáltalán nem 
tud szeretni. 

Én azt szeretem benne 
(Még mindig egy férfi naplójából) 

Én azt szeretem benne, hogy vidám, 
hogy szomorú, hogy friss, hogy fáradt, 
hogy démoni, hogy szűzies, hogy taka-
rékos, hogy pazarrió, hogy őszinte, hogy 
nem mond igazat. De legjobban azt sze-
retem benne, hogy nem tudom, hogy 
mért szeretem. 

Eliz naplójából 
Nagyon szeretett egy fiú 
És azt mondta nekem: 
— Szeretnék magának 

olyant mondani... De tud-
ja olyan valamit, amit egy 
férfi sem mondott nőnek. 

Mire én: 
— Mondja ßzt, hogy ne 

légy az enyém. 

Gazdagság, pénz, szegénység 
Van természetesen többféle szegénység. í g y van 

szellemi szegénység. Van vérszegénység. Vannak vi-
dékek, ahol szegénység van nőkben. Mások, ahol fér-
fiakban. Van, ahol szegénység van víziben. Sokféle 
szegénység van. Többek iközt szegénység pénzben is. 
Utóbbi! & főszegénység. Az alapszegénység. Pénzsze-
génység: ez az igazi, ez .a szegényszegénység. Viszont 
a szegények közt is van különbség. Vannak született 
szegényeik és vannak, akik csak tévedésből szegények. 
Félreértésből. Van, aki (azért szegény, mert nem dol-
gozik. Van, aki azért szegény, mert nem tud pénzt 
keresni. Van, aki azért szegény, mert nem tud pénzt 
kiadni. De valamennyi szegény embert egy meg-
lepő körülmény jellemez. Az, hogy nines pénze. 

* 
Hogy ki tail ál ta fel a pénzt? Ki irta a mitoló-

giát, ki ia népdalokat? Hogy ki találta fel a pénzt, 
nem is olyan fontos'. Ám nyugodjon és dicsőüljön 
meg egy névtelen hallhatatlanságban. De az, aki ki-
találta ai pénztelenséget. Nem vágyóik brutáilis em-
ber, de' ha, egyszer kezem közé kerül, aki kitalálta a 
pénztelenséget, akkor . . . 

* 
Pénz, hogy végre nyelvtanról is beszéljünk, olyan 

főnév, amelynek csak töbíbe-sszámlban van értelme. 
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Az asszony és az arany 
Ha egy nő nem csak a 

pénzt szereti, hanem a fér-
fit is, akitől a pénzt kapja, 
az a nő már javíthatatlan 
idealista. 

* 
NŐket lehet venni pénr 

zért, de nőt? Várjunk csak. 
Hadd gondolkozzam . . . 
Igen. Nőt is lehet venni 
pénzért. 

* 
ïiogy a nő kit szeret job-

bam, téged vagy a pénzt? 
N,a és neked- mi fáj jőb-
b.an? Az, hogy megcsalt, 
vagy a pénz, amit rríköl-
töttéllf 

^ClMVnChAWjjA, twáíL 

A N G Y A L 
Angyal. Ezt először csak 

egy ember tudta róla. ö. 
Azután még egy. Én. Az-
után kezdték megtudni 
mások is. Barátom. Bará-
tom barátja. Barátom ba-
rátjának barátai. Ellensé-
gem. Ellenségem "ellensége. 
Ellenségem ellenségének 
ellenségei. Barátaim ellen-
ségei. Ellenségeim barátai. 
Azután: a szőkék. A bar-
nák. Az őszülők. A kopa-
szok. Keresztények. Zsidók. 
Mohamedánok. Ügyvédek. 
Kereskedők. Orvosoik. Köz-
és magántisztviselők. A 
János a Krisztinavárosból. 
Már idegenek állítanak 
meg az utcán és közlik ve-
lem, hogy ő angyal. Kis 
türelem! Meglátják : győzni 
fogunk szótöbbséggel. Még 
egy-két nap és miénk lesz 
>3 többség. En bízom benne. 

Nagy Sándor és Arisztotelész 
Nagy Sándor nevelője 

Arisztotelész volt'. Ez az, 
amit már évek óta mondok. 
Minden a gyerekszobán 
múlik. A házitanítóm. 

Négy sor Velencéről 
Olyan, mint amikor az 

ember álmodik. Mint ami-
kor azt álmodja, hogy ál-
modik. 

Egy gazdag ember naplójából 
Aki nálam szegényebb: 

szamár, aki nálam gazda-
gabb : tolvaj. 

K e t t ő . . . 
Kettő az. aki megrövi-

díti az ember életét. A nő 
és az orvos. Orvost lehet 
cserélni . . . 

Ezt a nyarat a Semmer ingen töltöttem feleségem-
mel és fiammal. De nem töltöttem. Hanem élteim. 
Teli tüdővel, azzal a bölcs, alázatos és áhítatos élni-
vágyással és élnitudással, amiben — legyünk őszirk 
ték — mindig van valami kis nagyképűség. A sze-
mem tudta, hogy a semmeringi hegyeket látja és a 
tüdőm t'udtß, hogy a semmeringi levegőt szivja be. 
Mohó zsugort nyár volt kicsit állandóan abban a 
benső ki nem mondott izgalomban, aminek oka az 
ottani levegő, melyről egy nálam nagyobb író 
mondta, hogy olyan, mint a pezsgő, örültem és — 
ez volt ß szép — nem tudtam, \hogy minek örülök. 
Azután elmuit a nyár és nem jött meg az a nagy 
öröm, amire egész nyáron vártam. De ez nem volt 
baj, mert boldog voltayn, így esemény, ráadás, öröm 
nélkül voltam boldog és mégis ez a legnagyobb bol-
dogság, amihez nem kell ok, téma, ürügy, kifogás. 
Étiem és nem kérdeztem magamban, hogy mért élek. 
Azután beültünk a vonatba. A vo)vat két gőzöse 
fütyült a kis hegyi állomáson. Elindultunk a via-
duktok fölött. Kicsit elnyújtóztam a kupéban, arcom 
még forró volt áltól a hűvös, kristályos levegőtől, 
ami egész nyáron át érte. A vonat ment. Kinéztem 
az ablakon. Még egyszer a Sonnwendstein, a Sem-
mering, a Schneeberg, a Rax. Es ekkor eszembe ju-
tott ... Eszembe jutott, hogy egész nyáron át nem ta-
lálkoztam sem egy szép, sem egy fiatal nővel. Es 
ebből tudtam meg, hogy öregszem. 

Kis, nagyon kis jelenet 
Eliz (egy hotel halljában 

ül. Meillette egy férfi. Ket-
tejük előtt üvegek és poha-
rak. Messziről halk zene): 
És különben is hagyjon 
békén. Mit akar tőlem! 
Uram van és két gyere-
kem. Édesanyám belehalna, 
•ha megtudná. Mit szól f i -
liez a crêpe georget-f ,nez? 
Nem, nem! Kornél—„K meg-
ígértem, hogy nem fogok 
többé inni. Töltsön kérem 
'abból az erősbal, de ne az 
asztalra. Mért reszket a 
keze! Hogy én magával 
karácsonykor Kitzbühelbe ? 
Szavamra, meg van őrülve. 
Mondja, hát igazán olyan 
nagyon? Ejnye, nem is hit-
tem volna. Mért? Igen, és 
mit szól hozzá, Gina az 
urát Tivadarral. Bestia. 
Nem? Én sosem tudnám 
megtenni. Ne mérgezzen 
már annyira ezekkel a ci-
garettákkal. Úgyse gyúj-
tok rá. A, amerikai! Adjon 
tüzet. De ne a ruhámat 
gyújtsa meg. Mért reszket 
a keze? Hagyjon már iáz-
zál a Kitzbühellel ! Micsoda 
szegény tipp. És Rózsi a 
zongoratanárral? Az élet 
giccs. Én mondom magá-
nak: piszok giccs. Nem ér-
demes! Édesapám beleőrül-
ne, fivérem megölne. Az 
uram most a klubban kár-
tyázik. Nyugodtan. Nem, 
nem, ihigyje el nekem: test-
színű harisnya mához egy 
évre nem divat. Most mért 
húzódik hozzám közelebb? 

És ha nem is látnak. Nagy-
mamám azért most (lenéz 
rám az égből. Figyel. 
Nagymamám nagyon sze-
retett engem. Megjósolta, 
hogy boldogtalan leszek. 
Ugyan, fagy jon már vele. 
Pezsgői-en a franciát, autó-
h— J amerikait, pénzben 
a fontot. Hogy is hívják 
magát? A keresztnevét. 
Károly? Hogy hívihatnak 
valakit a huszadik század-
ban Károlynak? . . . Erzsi 
ura a mult héten csődbe. 
Hála Istennek. Ne érjen a 
kezemhez. J,rma egy Tblva j. 
Egy szegény bűnös. Mult 
héten ellopta két lipstieike-
met. Mondja: igazán azt 
akar ja , hogy itt hagyjam? 
Szemtelen hazugság! Nagy 
papa sosem volt lókeres-
kedő . . . Es ami azt illeti. 
Ami azt i l l e t i . . . Te! Te! 
Hát mért nem jöttél előbb? 
Hiszen úgy futottam utá-
nad. Tavaly a Szigeten, 
mint egy kis kutya utánad 
és . . . Mért kínzói? Meddig 
aikarod, hogy még komé-
diázzak neked. Neked, 
a k i t , . 
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Fedák premier Bécsben 
szeptember.. . 

Jó pár esztendő imult el azóta, 
hogy Fedák Sári Bécsben vendég-
szerepelt. A jó bécsi közönség: azon-
ban nem felejtette el őt és különle-
ges szeretettel vár ja fellépését, 
amely az eddigi tervek szerint ok-
tóber 8-án lesz. Beer igazgató min-
dent elkövet, hogy a bécsi »Vihar 
az egyenlítőn« ugyanolyan siker 
legyen, mint a pesti volt. A próbák 
betek óta szorgalmasan folynak, a 
szereposztás kitűnő és hát legfőkép-
pen jelen van a pesti nagy siker 
fő .tényezője, Fedák Sári. 

— Amint láthatja, — mondja, ami-
kor sikerült tíz perces intervjút ki-
harcolnom tőle a Grand Hotel hall-
jában, — teljesen visszavonult életet 
folytatok. Délelőtt próba a szín-
házban, délután és este német sze-
reptanulás. Ez teljesen kitölti a na-
pot, ezenkívül csak pihenésre jut 
időm. A partnereim) kitűnőek, Beer 

igazgató remekül válogatta meg az 
együttest. 

Kiikérdezem a további színpadi 
terveiről. 

— őszintén megvallom, — szól — 
a színpad ebben a pillanatban nem 
izgat. Annyi1 éve játszom már, hogy 
ú j nagy élményt aligha hozhat már 
nekem a festett világ. í rni szeret-
nék. Ez az egy, ami érdekel. Es 
annyi írnivalóim volna! Persze most, 
amikor játszóra, teljes lehetetlenség 
komolyan és minden másra való 
tekintet nélkül odaülni az íróasztal 
mellé, de majd ha a bécsi vendég-
játéknak vége lesz, okvetlenül tbele-
fekszem a munkába. 

Kiderül, hogy egy imiagyar és egy 
nagy német világcég kötötte le 
Fedálk Sári ú j könyvét A német 
kiadó felolvasó-turnéra akarja vinni 
egész Németországon keresztül. 

— Legalább utazni fogok! 



Mert az íráson 
kívül ez a másik 
vágy ég benne: 
utazni, világot látni, 
személyes ismeret-
séget kötni a föld 

csodáival. Most 
Ázsia érdekli fő-
iként és abban is 
Japán. 

— Szeretnék leg-
alább annyit imieg-
tanulni japánul, — 
mondja — 'hogy egy-
szerű emberekkel 
egyszerű dolgokról 
elb eszél geth esseík. 

Majd (hirtelen 
vissizatér az aktuá-
lis kérdésekre: 

— A »Vihar az 
egyenlítőn« is azért 
érdekelte a közön-
séget, mert az is 
sízeret utazni és ez 
a darab egy idegen 
világ idegenszerű 
atmoszféráját hozta 
közelebb. 

Megint a színház-
nál tartunk, de 
a nagy színésznő 

megmarad előbb 
hangoztatott állás-
pontja mellett. Nem 
hihizi, hogy rövide-
sen alkad még egy 
olyan szerep, amit 
igazi kedvvel vál-
lalna. A sok évi 
-színjátszás valami 
lelki reakciót vál-
tott tki belőle: a 
színpad helyett ma-
ga az élet érdekli. 

— Nem verekszem 
ú j darabokért, ú j 
föllépésért. Most is 
csak azért lépek fel 
itt, inert hívtak és 
mert a ibécsieík olyan 
kedvesek hozzám... 

No persze, azért, 
iha akadna még egy 
ilyen »Vihar az 
egyenlítőn.«... 

Fedák Sári 
a bácsi Scala Si lnhá* 

kiskapujában 
(Foto Willinger) 



Qumrnll 
mozi IQVQIQ 

Az Elefánt boy elefánton lova-
golva cammogott be hozzánk, azaz 
egy esztendei késéssel. AUó esz-
tendeje halljuk külföldi ismerő-
seinktől, hogy a Korda-féle dzsun-
gel-film a filmek királya, remek, 
nagyszerű, fenomenális, ilyen még 
nem volt. Ezek után a legfelfoko-
zottább igényekkel léptünk be a 
City filmszínházba, ahonnan két 
óra leteltével hangosan ásítva tá-
voztunk. Az elefántboy csakugyan 
remek és gyönyörű — de tíz-tizen-
öt percre remek. Ideális lenne, 
mint nagyfilm előtti oktatófilm — 
de egész este betöltésére alkalmat-
lan. A mese Kipling egyik szép 
indián novellája után készült. Hő-
se a kis árva Toomai, akinek ap-
ját elütötte — nem a hajókötél, 
hanem a tigris és aki folytatja az 
ősi mesterséget, az elefánthajcsár-
ságot. A kis fiú meg hűséges ele-
fántja, Kala Nag vezetik a híres 
angol vadászt egy mesebeli vad 
elefántcsorda nyomára. Ismétel-
jük, a képek páratlanul és tökéle-
tesen szépek. A természet felvéte-
lek, — a tigrisvadászat, a fürdő 
elefántcsorda, az elefántmama bé-
bijével, a hindu vadászok éjjel a 
tűz körül, — csupa mestermű. 
Csak az a baj, hogy a mozgókép 
nem mozog elég gyorsan. Percekig 
és nem pillanatokig látjuk ugyan-
azt a felvételt és másfél órát tart 
az, ami tizenöt perc alatt lepereg-
hetne élőttünk. A kisfiú — aki-
nek polgári neve Sabu (a Bala-
klavában is szerepelt) édes, tehet-
séges kisgyerek, az elefánt oko-

sabb, mint sok . .. . —de hagyjuk 
a hasonlatokat. Tíz éven aluli is-
merőseink el vannak ragadtatva 
az Elefántboytól és a filmet me-
legen ajánljuk az önfeláldozóbb 
szülők figyelmébe. 

Ugyancsak gyerekfilm a Mark 
Twain regénye nyomán készült 
Koldus és királyfi. Ennek a film-
nek főattrakciói, hogy 1. Nincsen 
benne szerelem, 2. A kettős fő-
szerepet nem egy és ugyanazon 
kisfiú, hanem egy kísértetiesen 
hasonlatos ikerpár alakítja, 3. 
Látjuk az angol koronázási cere-
móniát — sőt meggyőződésünk, 

ha nincs idén Londonban koroná-
zás, nem jut eszébe Hollywoodnak, 
a Mark Twain regény felelevení-
tése. Tetszik még a mesére emlé-
kezni? VIII. Henrik haldoklik. 
Fia VI. Edward még gyermek. A 
gonosz intrikus Hertford lord ma-
gához akarja ragadni a hatalmat. 
A szerencse — szokásához híven 
— kedvez a gonosznak. A kis 
Edward, egy nap éppen akkor 
lép ki a kertbe, amikor testőrei 
egy koldusgyereket bántalmaznak. 
Edward megszánja a szegény fiút, 
kezénfogja és magával viszi a pa-
lotába. A gyerekek tréfából ruhát 
cserélnek és amikor a tükörbe pil-
lantanak, álmélkodva látják,hogy 
arcra, termetre, teljesen egyfor-
mák. Edward megfeledkezve ron-
gyairól lefut a kertbe, hogy ked-
venc kutyáját bemutassa pajtásá-
nak. A testőrök megragadják a 
rongyos gyereket és kilökik az ut-
cára. A királyfinak öltözött kol-
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dus Tom viszont a palota rabja — 
hiába magyarázza a történteket, 
környezete azt hiszi, hogy a kis 
trónörökös meghibbant. Egyedül a 
gonosz Hertford lord van tisztában 
az eseményekkel, melyeket saját 
sötét céljaira használ ki. A mese 
második része, a két fiú csodála-
tos kalandja, a király halálat a 
koronázás, mélyhez éppen abban a 
percben fut be a halál torkából 
menekült királyfi, mikor a koldus 
fejére akarják tenni az ország ko-
ronáját — kétségkívül izgalmas. A 
koronázási kép gyönyörű — ben-
nünket csak az zavart kissé, hogy 
a Canterbury-i érseket megszemé-
lyesítő színészt, legutóbb egy má-
sik filmben, komikus inas szerep-
ben láttuk. 

A filmek gyöngye a Café Metro-
pol, melynél aranyosabb, kacagta-
tóbb komédiát képzelni se lehet. 
Adolphe Menjoué a pálma. A kávé-
ház minden hájjal megkent, min-
denre kész tulajdonosát játssza, 
már ahogy a film elindul, remekel. 
Hajnali öt óra — a kávéházban 
már takarítanak — de ott ül még 
egy részeg vendég — amerikai 
milliomosfiú, aki nem akar távoz-
ni. Reggelit kér. Roston sült sast 
kíván reggelizni — addig nem 
megy el, amíg meg nem kapja. 
Ahogy Adolphe finoman megma-
gyarázza, hogy a sas nem jó 
frissen, huszonnégy 
óráig pihentetni kell, 
különben elveszti sa-
játos ízét, ahogy el-
mondja, miképpen fog-
ja a saspecsenyét hol-
nap elkészíteni — mes-
teri. Edes jelenet, ami-
kor átnyújtja a részeg 
fiúnak kalapját és a 
tántorgó fiatalember 
megkérdi: miért ad 
nekem két kalapot? 
Adolphe mégha jól: Idén 

Tyrone Power éa Loretta Young; 
a »Café Metropole« szerolmes-

pArJa 

ez a divat, sir A mese kü-
lönben az állítólagos milliomos 
körül forog, aki minden va-
gyonát elvesztette, hamis csek-
kel fizetett és Adolphe ha-
talmába került. Ezt a fiút orosz 
nagyhercegnek nevezi ki az 
élelmes kávéháztulajdonos, ab-
ban a reményben, hogy a fiú 
majd elcsavarja a leggazdagabb 
amerikai örökösnő fejét. Természe-
tes, hogy közbelépnek, egyrészt a 
szerelem, másrészt az igazi nagy-
herceg, de a megszokottnál sokkal 
mulatságosabb bonyodalmakkal. 
Loretta Young, a női főszereplő, 
szerintünk messze legszebb minden 
filmszínésznő között. (Állítólag 
életben még szebb, mint vásznon, 
— ami kevés kolléganőjéről mond-
ható.) Nemcsak, hogy a legszebb, 
de a legszebb ruhákat is ő viseli. 
Szinte felesleges, hogy ezek után, 
még tehetséges is, — de az. Tyrone 
Power — az új szép fiú — nem 
jelentékeny, de kedves. Gregory 
Ratoff, az orosz herceg és egy-
szersmint a film írója, a legzseniá-
lisabb epizodista. A Café Metro-
polt legmelegebben ajánljuk és 
miután hosszabb időre utoljára 
szereplünk, mint kritikusok — az 
esemény örömére igazat mond-
tunk. 



Alp&r Gitta legújabb filmjében 
(Foto S. Georges) 

Mint minden évben, az idén is 
hazalátogatott Alpár Gitta. Elhozta 
Julikát, hogy megmutassa a nagy-
szülőiknek. 

Alpár svábhegyi lakásán egy 
szőtke, kékszemű, komoly kis hölgy 
fogad: Julika. Angolul szólal meg, 
barátságosan hellyel kínál és el-
mondja, hogy »Pimi-pami« (így szó-
l í t ja az édesanyját) azonnal itt 
lesz, most öltözködik. 

Már itt is van. Földigérő piros 
muszlinbársony fogadóruhában, sző-
kébfeien és karcsúbban, mint valaha. 

— Pesti tartózkodásom, — mondja 

Ott lakik a nagymama! 
(László fotók) 

«pftliittfl 
tat hónapig íiirl-
kában és hat bánapig 
Európában énekel 



— sajnos, cstak pár napig 
tarthat. Legújabb fil-
memmel, az »Everith-
ing in Life«-el megyek 
turnéra Jugoszláviába 
és Romániába, Előzőleg 
két hétig a Dubarryt 
játszom Bázelben. 

Pesti fellépésem telje-
sen bizonytalan. Kará-
csonykor ugyanis Ame-
rikába utazom. w Hogy 
amerikai szerződésem 
hová és mennyi időre 
szól, azt most még ka-
balából nem mondom el. 
Ha sikerül a karácso-
nyi utazást egy hónap-
pal elhalasztani, akkor 
felléphetek itthon is. 
Továblbi terveimről csak 
annyit, hogy a jövőben 
valószínűleg hat 'hóna-
pot Amerikában, hatot 
Európában fogok tölte-
ni. Nem egyedül jöttünk 
Pestre. Kedves vendé-

Alpár Jullka, Alpár Q-itta és Anthony Forwood 
a Svábhegyen 

get hoztunk, joibban mondva, ő ho-
zott bennünket ia.utóján. Anthony 
Forwood, a windsori herceg legjobb 
barátjának a 'bátyja a vendég, aki 
filmfelvevőgépével fotografálja 
Budapest szépségeit. 

— Kislányomat természetesen Ame-
rikába is magammal viszem. 

Egyelőre Julika viszi magával 
»Pimi-pamit«, szoknyáját huzigálva. 
Es a terraszról felhangzik Alpár 
éneke: »Bujj, bujj, zöld ág . . .« 

Faragó Baba 

»Bujj, bujj zöldág . . . « 
Alpár Gitta, a kislánya és keresztlánya, Wolf 

Marika 
(László fotók) 
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flCA CSflW TUDJA-
INTIM PISTA, milyen a magán-
életben William Powell? 

— Minden túlzás nélkül el lehet 
mondani róla, hogy a le g elragadóbb 
férfiak egyike. Régi és fi'iss buda-
pesti barátait újabban azzal Szóra-
koztatja> hogy magyaros hangsúly-
lyal beszél angolul. Ennek két elő-
nye is van. Az egyik, hogy jól mu-
latnak rajta, <i másik pedig, hogy 

A Will iam Powel l tiszteletére rendezett cocktail-party vendé-
gei . Bók áss y István, Will iam Powell , Mr. Kaufmann, Mr. 

Garette és báró Hatvany Erzsébet 

jobban megértik, mint a szapora 
amerikai beszédet. 

—- Nagyon rátarti a világhvrne-
véze? 

— Egyáltalán nem. Igazán nem 
érezteti, hogy ő a Metro legjobban 
fizetett férfisztárja,i. A társaságában 
egy hölgy megkérdezte, hogy jó do-
log-e hírességnek -lenni? Kedvesen 
és közvetlenül így felelt: »Egyénileg 
nem érzem, hogy híres vagyok. Wil-
liam Powell, a Színész, ugyanúgy 
híres mint a Ford autó, vagy a 
Coty-parföm. Belőlem hírességet 
kreált Hollywood, de én, a magán-
ember, egyáltalán nem élek vissza 
ezzel az állapottal.« 

— Szóval még szerény is! 
— De még milyen! Ha az ember 

beszél vele, akkor érti meg igazán, 
milyen fontos missziót teljesít a f ilm. 

Egy ilyen elragadó 
egyéniséget ezer és ezer 
példányban sokszoro-
sít, hogy milliók és mil-
liók az egész világon 
fillérekért élvezhessék a 
varázsát. 

— Mit mesél Holly-
woodról? Találkozott 
már Hajmássy Iloná-
val? 

— Hogyne, mielőtt el-
utazott. Egyébként a 
legfrisebb hollywoodi 
sztár, aki Ilona Massy 
néven fog szerepelni, 
maga írt Budapestre 
hosszabb levelet, amely 
tele van érdekességek-
kel. 

— Mesélje gyorsan, 
mi van benne? 

— íme, itt adom tel-
jes egészében a levelet. 
»Hétfőn tnegkezdtük a 
forgatást, már több je-
lenetemet leforgatták, 
de ezeket a jeleneteket 
egyelőre én nem lát-
tam, azt csak a benfen-
tesek nézték meg eddig. 
A Metro produkciós fő-
nöke szerint mindenki 
el van ragadtatva. 
Minden reggel öt óra-
kor kell kelnem, mert 
Kedélyes sarok a cocktail-
partyn. Vértes Marcelné, Hu-
nyady Sándor, Vértes Marcel, 
Vadnay Lászlóné és Wil l iam 

Powell 
(László fotók) 



legkésőbb félhétre benn kell lennem 
a stúdióban. A munka hajnaltól ké-
ső estig, körülbeiül háromnegyed tí-
zig tart. Holtfáradtan érkezem haza 
minden este, ahol már vá% a gyár 
által kirendelt masszírozónő, aki 
másfél órát dolgozik rajtam. Kékre-
zöldre gyömöszölnek, de érzem\ hogy 
használ és fogyok, mert koplalnom 
nem szabad, nehogy az arcomon 
meglátszódjék. A Szerepemet kibőví-
tették, ami biztos jele annak, hogy 
tetszem. Több párbeszédem és ének-
számom lesz, mint ahogy eredetileg 
tervezték. Beírtak számomra azonkí-
vül a revűbe egy cigányjelenetet. 
Ezenkívül lesz egy holdfényes er-
kélyjelenetem, melyben egy szerel-
mes, szomorú dalt énekelek. Eleanor 
Powell, a film másik főszereplőnője, 
angyali teremtés, nagyon szeretem. 
Tegnap vizitben volt nálam Cochran 
londoni revürendező .és a felesége. 
Revűt szeretne velem rendezni, sze-
rinte New-Yorkban a legnagyobb si-
ker lennék. Kölcsön akar kérni L.B. 
May értől, ha visszajön Európából, 
de az itteni főemberek azt mondják, 
ki van zárva, ho\gy a. Metro kölcsön-
adjon. Már új szerepet kerestek ne-
kem, egyszóval minden jel arra mu-
tat, hogy sikerülni fog a dolgom, de 
én már annyi pofont kaptam az 
élettől, hogy nem merek száz száza-
lékig hinni. Mindennap halálos fé-
lelemmel kelek fel, hogy vájjon mit 
hoz a mai nap. Olyan nyugtalan és 
ideges vagyok, hogy néha direkt be-
lecsúnyulok. Pedig, Van Dyk, a ren-
dező szerint, nemcsak jó énekesnő, 
de jó színésznő is vagyok. A gyár-
ban egyáltalán olyan kedvesek hoz-
zám, hogy valahányszor a kéte-
lyeimről panaszkodom, kinevetnek 
és megvigasztalnak. Eletemben any-
nyi szépet és jót nem hallottam még 
magamról, mint amennyivel ők en-
gem elhalmoznak. Itt nem lehet se-
hova se menni, csak moziba, de ne-
kem még arra sincs időtn, mert ha 
van egy szabad félórám, akkor a 
szerepem tanulom. Tegnap éppen a 
rendezőm, Van Dyk hívott meg va-
csorára, de nem tudtam elmenni, 
olyan fáradt voltam.« 

— Igazán érdekes! 
— Most következik a legérdeke-

sebb. A levélből három közömbös 
sort megmutattunk Schermann Ra-
faelnek, a világhírű bécsi grafoló-

Egy pesti, egy hollywoodi és egy londoni sztár: 
Muráti Lili, Wil l iam Powell és Kun Magda 

(László fotoj 

gusnqk, aki a következő analízist 
adta tóla: 

»Ez a fiatal hölgy, akinek az 
írása előttem fekszik, művészi 
pályán van, nem tudom, énekesnő-e, 
vagy zongoraművésznő vagy szí-
nésznő, — de annyit mondhatok, 
hogy azon az úton van, hogy világ-
karriert csinál. Rendkívül tehetséges 
teremtés, gyönyörű, akinek arca 
akkor is hat, ha nem beszél. Tudja, 
hogy sikere van, de ez a tudat 
egyáltalán nem teszi elbizakodottá. 
Amennyire öntudatos a pályáján, 
annyira szüksége van egy férfira, 
egy szellemi lényre, aki őt vezetheti. 
Ez a három Sor azt árulja el, hogy 
jelenlegi sikere arra is vezethető 
vissza, hogy egy ilyen embert sze-
ret s az ebből az emberből feléje-
áradó szerelem inspirálja őt és a 
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maximumra fokozza teljesítőképes-
ségét. Sikerről sikerre fog a közel-
jövőben továbbhaladni. Es mentől 
nagyobbak tesznek a sikerei, annál 
inkább el fog mélyülni az érzése a 
térfi iránt, ajti öt inspirálja, jo és 
tisztalelkű ember, nincs beképzelve 
sem a szépségére, sem a tehetségére, 
rendkívül ambiciózus, aki folyton 
előre akar haladni a pályáján. 
Megmondhatom, hogy ez a terem-
tés eh helyes úton van, de tudat 
alatt érzi, hogy azt az embert, aki 
őt érzéseivel állandóan inspirálja, 
végleg magához kell kösse, mert 
tudja, hogy kölcsönös egymásraha-
tássa,l a legnagyobb, alig álmodható 
karriert fogja, illetve fogják be-
futni. Egyik a másikat mindig in-
spirálni fogja és ezért mind a ket-
tejüknek igen nagy sikerük lesz az 
életükben.« 

— A s&ép művésznő bizonyára ér-
deklődéssel olvassa majd Holly-
woodban ezt a fejtegetést. Ki utazik 
legközelebb a filmfővárosba? 

— Békássy István„ Miután a vál-
lalat két hajójegyet küldött a szá-
mára, sok hölgy remélte, hogy vele 
utazhatik a második jeggyel. Bé-
kássy visz is magával egy dámát, 
mégpedig azt, akit a legjobban sze-
ret — az édesanyját. 

— Lengyel M enyhértet értesítet-
ték már a »Királyi vér« budapesti 
sikeréről? 
— Az igazgatóság és a tagok érde-
kes ajándékkal lepték meg.. Albumot 

állítottak Össze a darab legszebb je-
leneteiből és ezt valamennyiük alá-
írásával elküldötték a magyar író-
nak. 

— Mondja csak, Taméczay Anna, 
aki most feltűnt az újdonságban, 
hannan került a Művész Színház 
színpadára? 

— Tarjióczay Anna, azaz Jeszenák 
báróné, négy esztendővel ezelőtt 
mint Bárdos-növendék kezdte szm-
házi pályafutását. Most aztán Bár-
dos színpadán hasznát vette an-
nak, amit a professzorától tanmit. 

— Mi újság az utazási fronton? 
— Szemben az ellenkező hírekkel, 

Paál Erzsi nem marad Budapesten, 
hanem pénteken visszautazik Ró-
mába. Összeállítja a társulatot és 
megkezdi a próbákat. Ha sikerül, 
karácsonyra megfelelő szubrettet 
találni maga helyett, akkor vissza-
jön, hogy a Városi Színházban fel-
lépjen. 

— Meséljen valami pletykát. 
— Szombathelyi Blanka különböző 

fogyókúrákkal kísérletezett, de 
miután rtagyon szeret enni, nem si-
került jelentékenyebb számú kilókat 
leadni. Nemrégen teljesen ártatla-
nul belekeveredett egy különös hecc 
középpontjába. Sokat írtak a lapok 
arról, hogy egy szerelő felkéredzke-
dett az autójára, Wsőbb aktáin a fiút 
a rendőrség is kereste. Nos, ez a 
herce-hurca annyira bántotta a 
fiatal színésznőt, hogy négy kilót 
fogyott. Ennyit legalább keresett az 
ártatlan afféron. Kezeit csókolom. 

Komáromy Pál, az Operaház kiváló művésze huszonötéves jubileumát ünnepelte a héten. Az Opera-
ház igazgatósága bankettet rendezett tiszteletére. Dr. Székelyhidy Ferenc, Komáromy* Pálné, dr. 
Haas Aladár, Márkus László igazgató, Komáromy Pál, Palotay Árpád, Basilidesz Mária, dr. Pal ló 

Imre, Palló Imréné, Fel lner Alfréd, Bordy Bel la 
(Kertész foto) 



Bocsánat hogy csapos 
( M e g hallgatűdzlk 
Egész Budapest beszél a 

nagyszerű Molnár-darab-
ról, a Deliláról és annak 
páratlan előadásáról. Kü-
lön beszédtéma Mály Gerő, 
aki a csapos szerepében 
bravúros alakítást nyújt . 

Nemcsak akkor szerepel, 
amikor a színpadon van, 
de olyankor is, amikor 
nem lát juk magunk előtt. 
Ilyenkor — mint a színpa-
di párbeszédekből értesü-
lünk — hallgatódzik. Es 
amilyen becsületes és lel-
kes színész ez a Mály, mér-
get leibet rá venni, hogy 
fülét a kulisszához haj tva 
tényleg hallgatódzik. 

Hogyan jutott Mály 
ehhez a szerephez és ehhez 
a páratlan sikerhez? 

Molnár Ferencet külön-
leges rang illeti meg p 
színpad világában és így 
Budapesttől Newyoríkig 
mindenütt beleszólhat a -
szereposztásba. Bendfcze-
rint ki is köti, hogy há-
rom főszerepet az ő hoz-
zájárulása nélkül nem le-
het betölteni. A Vígszín-
ház igazgatóságával kö-
zölte, hogy Darvas, Muráti 
és Somlayhoz ragaszkodik 
és a színház érthető öröm-
mel tett eleget ennek a 
kívánságnak. A próbák 
előtt Molnár így szólt Jób 
igazgatóhoz: 

— Még egy kívánságom 
van: « csaposra szeretném 
Mály Gerőt 

Küldönc rohant Mályért, 
aki előbb nem akar t fel-
lépni, mondván, hogy két 
éve pihen és egyelőre 
nem szándékozik szín-
padra lépni. Erre elolvas-
tat ták vele a darabot. 

— Az más! — mondta. 
— Ezt a szerepet ingyen 
is eljátszom. 

És ha. nem is ingyen, 
de igen szerény gázsiért 
vállalta a szerepet, amely-
lyel élete legnagyobb si-
kerét aratta. A premier 
után fel akarták emelni a 
gázsiját. Visszautasította. 

— Köszönöm, — mon-
dotta — én nem kívánok 
külön jutalmat. Eléggé 
megjutalmazott engem a 
szerző, a színház, a kri-
tika és a nagyközönség 
elismerése. 

Tiszteletére bankettet is 
akartak rendezni, de ő el-
hárította magától az ün-
neplést. Híres konyhames-
ter. Jobban szeret főzni, 
mint enni. 

Mály Gerő »a csapos« tényleg hallgatódzik 
(Foto Pálházy) 
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A lezárt királyi szalon 

:A z ismeretlen 

Az Operaház »arzenálja* 

Az utolsó években 
óriási méretekben 
fejlődött ki a pesti 
opeirakultusz. Divat-
ba jött az Operaház. 
De még: a legrégibb 
operabarátok, az év-
tizedes habitüék sem 
mondhatják el, Ihogy 
töviről hegyire isim<e-
crük az Openaiháziat. 
A hatalmas arányú 
gyönyörű épületnek 
számos olyan területe 
vain, amelyekről a 
Théâtre parék-tkal 
kapcsolatosan olvas 
a közötmség, de soha-
sem láthat. Ilyen 
például a királyi 
szalon, a kormányzó 
ísaalónjia, a kápráza-
tos szép márvány 
előcsarnok, amely 
az udvari szalonok 
előtt van, s ahol 
minden magyar már-
ványfiajtát felhasz-
náltak a tervező f ü -
vészek. 

Az udvari szalonokhoz vezető lépcső és a már. 
vénycsarnok 
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(9peraház 
Természetesen terra 

incognita a látható 
színpadon túleső vi-
lág: is. Sízédítő mély-
ségek és magasságok 
övezik a színpadot, 
valóságos technikai 
boszorkánykonyháik, 
amelyek mind azt a 
célt szolgálják, hogy 
miinél illúziót keltőbb 
(előadásokat produ-
káljon1 iaz Operaház, 

A Színházi Élet 
miiost feltárja az Ope-
raiház titkait a kö-
zönség előtt. Meg-
mutatjuk a szalóno-. 
kat, ahol államfők 
tartózkodnak a fel-
vonások közötti szü-
netekben és egy-két 
részletét anmak e 
színpadi apparátus-
maik, amelynek bo-
nyolult működése 
eredményezi a sí-
mán gördülő előadá-
sokat. 

Kellékraktár, ahol játékos összevisszaságban 
az előadások minden rekvizituma megtalálható 

Részlet a zsinórpadlásról 
(Pálházy fotók) 

Budapest egyik legmagasabb pontja: az Operaház teteje 

A csillárpadlás, ahol a nézőtér óriási csillárját külön gépház tartja 



I t t a z u ) t a n i . 

a S W I N G ! 

Párizs és [London divatos tánciholyein 
mindenki Síwinig steppet táncol. Aa ú j 
tánc híre íPeerfero is elkerült már, de 
eigyelőre csaik a hivatásos táncosok is-

A sima lópée 

KÓZH és lábtartás a fordulónál 



A swing hintázó figurája 

mörik eat aa érdekes »hin ta-táncot«, 
amelynek legjellegzetesebb tulajdonsága 
az, hogy a legkevesebb megkötöttséget 
rója a táncosokra. 

A Swing-et eredetileg Ered Affaire  
'kreálta és ő hozta divatba. Szakértők 
Szerint tartós silkierro síaámíthait, mert 
ez aa első tánc, amely bizonyos keneteik 
között teljes szabadságot engedélyez aiz 
egyéni leleményességnek és szakított a 
merev, feszes testtartással. A Száriházi 
É k t ol vasói slzámára Paál Erzsi és Fe-
leky (Kain'il bemutatja a Swim get. Tesisék 
megfigyelni az érdekes figurákat. 

A férfi simán lép előre, a nő 
sasszéval hátra 

A swiíiiig f o rgó f i g u r á j a 

E l f o r d u l ó lépés 
(Píial Krzsi és Fe leky Kamii — Angelo fotók) 



Férfisors 
A hervadó asszony 

mellett, aki mar SOK 
színdarab és film hős-
nője volt, most filmhős 
lett az öregedő férfi is. 
Legutóbb a német di 
dolgozták fel filmen 
Gerhard Hauptmann 
színművében ezt a 
problémát, most pedig 
a franciák csináltak 
egy finom, művészi ha-
tásokra támaszkodó fil-
met, amelyben égy idő-
sebb férfi és egy fiatal 
leány szerelme játssza 
a vezérszólamot. A 
»Férfisors« (ez a fran-
cia film magyar címe) 
tulajdonképpen testvér-
filmje a tavalyi szezon 

^nagysikerű »örvény«-é-
f nek. Nemcsak a film 
' írójet, rendezője és férfi 

főszereplője azonos, de 
karrierben is teljesen 
megegyezik a két film. 
Mindkettő egyformán 
yvégy hónapig szerepelt 
"a párizsi premierszín-
házdúc műsorán. 

(Elit fotók) 

Bosine Korean As J 
Galland, a »Férfisors« 

szereplői 



Márkus Emiliától Szörényi Éváig 
A Nemzeti Színház centennáris repríz-sorozatánaík második állomása Csiky 

G-eorgely »Proletárok« című színműve volt. Társadalmi problémákról lévén szó, 
természetes, hogy a darab érdekessége inkább a hatvan év előtti élet fonákságai 
révén kelthetett érdeklődést a mai közönségben. Az ú j szereposztás érdekessége, 
hogy Prielle Kornélia egykori szerepét "Vízivári Mariska, Márkus Emiliáét Szörényi 
Eva, Halmi Eeremcét Uray Tivadar, Újházi Edéét pedig MakLáry Zoltán játszotta. 
Az irodalomtörténeti érdekességű reprízt a közönség szeretettel fogadta. 

SZEDER VAHINÉ: Szép stílusa van magának 
öreg. 

Vizváry Mariska és Makláry Zoltán 

ELZA: Na, érted most már miért lesz állá-
sod? 

Könyves Tóth Erzsi és Kürthy Györ&y 

IRÉN: fis &n ezt nevetve mondja a nejének? 
Szörényi Éva és Uray Tivadar 

Nemzeti Színház: Proletárok 

SENKI GtAiSPAR: Gyűlölöm a nőket. 
M. Iványi Irén és Dévényi Gyurka 

V a u » m r 



HÍREK AZ OPERÁBÓL 
Erdy Pál a prágai és reichenbergi 

Operában vendégszerepel nagy si-
kerrel. 

* 
Losonczy György október 16-iki 

bécsi fellépését Toscanini is meg-
hallgatja. I t t dől el, hogy ő éne-
keli-e a Mesterdalnokok jövő évi 
salzburgi előadásán Hans Sachs 
szerepét. 

* 
Gluck »Iphigénia Aulisban« című 

operáját próbálják az Operában. 
Főszereplőik: Báthy Anna, Basili-
des Mária, Rosier Endre és Kál-
mán Oszkár. Az előadást Rékai 
András rendezi és Fleischer Antal 
vezényli. 

* 
A »Falstaff« novemfberi fejúj í tá-

sánaik ú j szereplői: Dobay Lívia és 
Rosier Endre. 

Nyirö József első darabjának, a »Jézusfarago 
ember«-nek próbáján a Nemzeti Színházban: 
Bartos, Abonyi, Szabó Margit, Timár, Apáthy, 

Első próba az új Andrássy Színházban: Dr. 
Bródy Pál felolvassa a »Különös szerelmet. 
Makay Margitnak, Hajmássy Miklósnak, Szi* 

geti Jenőnek ós Doktor Jánosnak 

Fiatalok a Magyar Színházban: Törzs Miklós 
rendezi Raáb Veronikát ás Somogyváry Ru-

dolfot az »Utolsó forom«-ban 
ít . 



Neményi Lili játssza a Városi Színházban Szi-
lágyi—Kellér—Gyöngy »Éva a paradicsomban« 
című operettjének primadonna szerepét. A ren-
delkező próbán: Bob Gray, Szilágyi László, Pa-
taki, Neményi Lili, Berend, Szabolcs Ernő, 

Zöldhelyi Anna, Dolly 

Reiner Fr igyes és fe lesége. A világhírű magyar 
karmester 19 hangversenyt dirigált New-York-
ban és Californiában, most pedig San Fran-

ciscóban 2 hónapig Wagnert fog dirigálni 

Tutsek Piroska gratulál Tutsek Ilonkának, aki 
Amnerist énekelte a lübecki Operaház Aida 

Dr. Clementisnó Erőss Klára z o n g o r a m ű v é s z n ő é i i g ^ 
a szezon első felében Németországban, A u s z t r i á - c ^ ^ . * r > 

ban ós Hollandiában koncertezik 
r i n o s U Inln) I V / 

Kondor Ibolya nagy sikerrel énekli a Pódium 
új műsorában Görög László és Komjáthy Ká-

roly »Bölcsődalát« 
(Angeto foto) 



»Bodriból férfi lesz« 
Fülöp Sándor, Salamon Béla, Kőváry 

Gyula 

»Imádom Dengelegi Boldizsárt« 
Kádár Piroska, Salamon Béla, Fülöp Sándor 

A Terézköruti. Színpad tiszta kabaré-
műsora valóban fedi a fogalmat, mert 
hamisítatlan, tiszta kabaré az, amit 
nyújt, a könnyű műfa j klasszikus meg-
nyilatkozása. Kacagó műsornak is nevezi-
hetnénk, mert minden számot, minden 
jelenetet, sainte minden mozdulatot vé-
gigruevet a közönség. Különösen nagy 
sikere volt ebben a műsorban az ellen-
állhatatlanul slemil Salamon Bélának, 
Rajna Aliee-nak, Gárdonyi Lajosnak, Kő-
váry Gyulának, aki az előadást ren-
dezte is. 

»Csevegés Bugacon« 
Rajna Alice és Kökény Ilona 

TerózkSrúti Színpad: ŰJ műsor 
(Pálházv fotók) 



Mr. 
nő) 
rU) a-Jtőfliei Heltai 
most elkészült 
nek »A 
tai 
Is 
a 
szerző, nemcsak a forga-
tókönyv megírását vál-
lalta, de a f i lm gyártása 
alatt is v é g i g ai műterem-
ben tartózkodott és a ren-
dező: Székely István leg-
hasznosabb munkatársá-

nak bizonyult 
(Művész f i lm — Mannin-

ger foto) 



Jí^y ùd^ imdkniikája 
a „ Towckoi iriMyasszotiy-rol 

Ez már igen! Jókedvű vagyak, mint 
mindig, amikor újságíró-mesterségem 
megengedi, hogy jó hírt hozzak, örömet 
hirdessek. Ez fi film olymH kedves vá-
sárfia, mint egy remekbe készült mé-
zeskalács-szív. Nem gőzölgő vér van 
benne, csak csurgatott méz, de hisz épp 
ezért olyan édes. Es ha ez a szív meg 
is törik, abból se lett megrázó tragédia, 
sőt akkor derül csak ki, hogy milyen 
ennivaló. Érdemes megfigyelni, hogy 
a film — amikor fi színpad nagysikerű 
Idarabjait kell a maga nyelvén közvetí-
tenie — úgy működik, mint a cséplőgép: 
a pelyvát kíméletlenül elszórja, csak a 
kemény magot gyűjti össze. így derül 
ki aztán, hogy ennek a dfirabrtak vaj-
mi kevés a drámai magja. Hogy a kis 
torookói parasztleányból a bürokrácia 
tévedése folytán a falu csúfjára zsidó 
lyány lett, — ez lehet bohókás, vagy 
szomorú, de mindenképpen elszigetelt 
fatális véletlenig amelyből csak akkor 
lehetne dráma, ha. az egyéni érzelmek 
komor világnézetekkel csapnának össze 
utána. Hálistennek a szerző ezt elmu-
lasztotta, sötét dráma helyett így kap-
tuk ezt a derűs, mulatságos és helyi 
színeiben tarka mesejátékot. Ebben fi 
mesében minden ember jóember és ha 
némelyik dróton-rángatott bábnak lát-
szik is, a végén épp a jóságával tesz 

Jávor Pál, Dayka Margit és Mály Gerö a »Torockói meny-
asszony« egyilc jelenetében * 

bizonyságot róla, hogy mégiscsak igazi 
ember ő is. És ez a Torockó, amelyet 
fatornácos kis házaival, kanyargós utcá-
jával, fehér templomtornyával a mű-
teremben varázsolt elő a kitűnő díszlet-
tervező, úgy aránylik az igazi Torockó-
hoz, mint ez a mesejáték az élethez. 
Olyan délibábszerű, olyan repesőeni szép, 
mint ahogy elmúlt ifjúságunk tündéri 
tájai szoktak andalgásairikban fölbuk-
kanni. Ez a film vakmerő kísérletbe 
vág, amikor a hangosfilmek nemzetközi 
konvenciójával dacolva a cselekményt 
olykor lassan hömpölygő, elmélyedt 
dialógusok mederágyába tereli, öröm-
mel állapítom meg, hogy ez a film ezt 
a próbát is diadalmasan állja ki. Dehát 
ilyen kitűriö színészekkel nem is lehet 
ez máskép. Sziklai Szeréna mosoly-
gós humorában, torzító komikumában 
és hiteles emberábrázolásában egyaránt 
monumentális. A művészvilágban csu-
dálatos az ő beérkezése, jobbarú mondva 
betoppanása. Mintha egész eddigi életét 
azzal töltötte volnß, hogy kivárja a 
maga idejét. Olyan, mint a naspolya, 
amely igazi ízét, zamatát a hervasztó 
ősztől kapja. Jávor Pál legényes szilfij-
sága olyan fülledten dohog, mint a túl-
fűtött kazán. Láttára a néző képzeleté-
ben Mexico, H away és Tahiti hűvös 
sarkvidékekké szürkül Torockó mellett. 

Kabos Gyula a magyar 
filmeknek már megdönthe-
tetlen árfolyamú értéke. 
Ha Ő szerepel, a belépődíj 
ércfedezete száz százalékig 
biztosítva van. Ebben a 
filmben még a szokottnál 
is mulatságosabb. Rózsa-
hegyi Kálmán egy-egy 
mosolyával néhfi úgy vilá-
gít bele a darabba, mint 
egy távoli kikötő reflek-
tora. Dayka Margit, saj-
nos, nem jó vásárt csinált 
ezzel a darabbal. Nagy-
szerű művészi erényei erre 
a szerepére külöH teher-
ként nehezednek. Fölényes 
intelligenciájának túlélés 
világítása elriasztja maga 
mellől a jámbor mese-han-
gulatot. M ál y Gerőről — 
ha volna hely — kedvem 
lenne külön tanulmányt 
írni. összbenyomás, amivel 
kijön az ember a színház-
ból: jó volt megnézni. 
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KÉT VIDÁM JELENET KfeT ÜJ MAGTAB FILMBŐL— — 
A . í í s Í " a i l

l Antal és Vaszary Piroska debütál mint komikus szerelmespár » A férfi 
mind örült« című filmben. Az alsón Békaffy László kérdezősködik Dénes Oszkártól, leánya Bár-

sony Rózsi után, aki a válogatott csapat centerébe ezerelme» 



Frances D e e é s Gary  
Cooper a legromantiku-
sabb filmszerelmespár. Üj 
közös fi lmjük a »Lázadók 

kapitánya« 

(Paramount ft 



1 1 11 

írta: BÓNYI ADORJÁN 
Miután Viki vagy het-

venszer inzultálta a Ma-
gyar Színház színpadán a 
főispán fiát, azt hittem, a 
csinos geintrykisasszony 
megtette kötelességét és a 
hetven inzultus és hetven 
pisztolypárfbaj ntáni fá-
radtan! s egyszersminden-
korra visszavonul a köz-
szereplésitől. 

Szerkesztőség utáni, éjjed 
fél egykor a Fórum zárt 
nézőterén, <a múltkor újból 
elembe toppant. Frisseb-
ben, hangosabban, hety-
kébben, mint valaha. 
»»Nem szégyelled imagad?« 
akar tam neki mondani, 
»összesen ennyit ltudsz, 
hogy hencegsz és megütsz 
egy kedves fiatalembert 
és ezzel a tudományoddal 
még meddig akarod fog-
lalkoztatni a nyilvánossá-
got Î« Ezt akar tam maki 
mondani, de nem mond-
tam. Mint alhogy azzal az 
érzéssel menitem a munká-
tól fártaditam az éjfélutáni 
moziba, hogy ott nyilván 
el fogok aludni, de nem |$gp|jf 
aludtam el. Sőt. I t t a mo-
ziban rájöt tem a Viki tit-
kára). 

Hiszen ez a® elszánt kö- 1 
ilyök senki más, minit a 
f lapper őse. A flapperé, Bársony Rózsi, mint Hatházy Viktoria a »Viki«« című fi lmben 

A párbajorvos átveszi a honoráriumot hálás paciensétől 
Kabo8 Gyula és Bársony Rózsi 

(Kino f i lm — Hajnal fotók) 

aki nélkül ma egy világ-
város már el sem képzel-
hető, sőt talán egy fa lu 
sem, ez ia mai lány, , a cél-
tudatos, f iús, egyenrangú, 
meg nem ijedő, a képes 

agazinok és strandok 
sze, aki azoniban époly 
Legíhatva áill oda az oltár 

és végül époly édes 
feleség lesz belőle, 

it nagyanyja volt az 
•ában. Nohát a Viki, 

világháború előtti bé-
rben, cigányzenés vidéki 

r földön él, negyed-
dal megelőzte a mai 

pert. Kiugrott . Körü-
lötte minden és mindenki 

szinte egy mult század, 
csak ő a legfrissebb ma, 
a flapper. 

í g y találkozott a szerző 
darabja ititkával, amikor 
azt először látta filmen. 
"Ügy gondolom hát , jé f i lm 
lehet, ha ezt a titkot meg 
tudta a szerzőnek magya-
rázni. 



Annabella az a filmsztár, 
akiről legkevesebbet tud 
a moziközönség. A töré-
keny tes tű, finom mosolyú 
francia színésznő Európa 
összes nagyobb (műtermed-
ben fidmezeitt már, die ma-
gánéletéről sóba, vagy 
csak nagyon keveset (halla-
tott. 

Annabella (családi neve 
Anna Ghiarpenitier) 1912 jú-
lius 14-én született Párizs-
ban és mint autogram-
gyiijtö került először ÖSK-
szeköttetésfbe a filmmel. 
Az egyszerűség kedvéért 
Annabella sajátkezűleg 
hamisította a legtöbb sztár 
aláírását, de szániára csak 
az volt a fontos, hogy ösz-
szes barátnői között az ő 
gyűjteménye legyen a leg-
sízebb. Mint színésznőt 
Bene Clair fedezte fel, aki 
rábízta a »Millió« főszere-
pét. Annabella azóta ját-
szott már filmen Pesten, 
Bécsben, Prágában és 
most Londonban elkészült 

Fiúruhában játssza Annabella új filmje, a; 
»Hajnalhasadás* női főszerepét. Partner«; 

Henry Fonda 

utolsó európai filmje, a .»Wings of tihe 
Morning« (magyar címe: Hajnalba-
ftaldás), amely egyben az első Európá-
ban készült színest film. 

A »Wings1 of the Morning« premier-
jén ú jabb intimitás derüilt ki a titokza-
tos Annabelláról ; most árulta el, hogy 
három évvel ezelőtt, 1934 október 4-én 
férjhezment Jean Murát-íhoz, az ismert 

Lfrancia filmszínészhez. 



tóáíét 

Mikor a szorak(| 
szobalánynak , 

Vizváry Mari 
szögi Ella, 

és Kab( 
»Az én leáni 

egyik 

ott vendég a 
ókol kezet 
•a, Gomba-

os Erzsi 
yula 
em olyan« 
ben 

írt »Változatok egy téimia 
körül« címen:. A hangjáték 
erősem szatirikus formá-
iban. foglalkozik a film-
gyártással . . . 

* 
. . . A 77 éves Young 

Hong, aki 55 érvel' ezelőtt 
vándorolt ki Amerikába, a 
legtöbbet foglalkoztatott 
kínai színész. Young Höing 
55 év alatt csak kétszer 
látogaitott el Kínába, egy-
szer házasodni ment, má-
sodszor pedig fia születése 
alkalmából. A vetorán kí-
nai színész most játszotta 
utolsó szerepét a »You 
Can't Beat Love« című 
filmben, tatmely után nyu-
galomba v o n u l t . . . Frank 
Capra, az -»Ez történt egy 
éjszaka« rendezője befe-
jezte új filmjét, amely 
»Balldoy Drummond« egyik 
kalandját tárgyalja. A 
film címe: »Lost Horizon« 
és Ronald Colman játssza 
benne a híres detektív 
figuráját... Otto Premin-
ger, a magyar származású 
volt bécsi színigazgató 
rendezi Simone Simon leg-
újabb fi lmjét , a »Banger, 
Love at Work«-ot. Az 
ultra-modern történetben 
Simone egy Párizsban ne-
velkedett amerikai leányt 
j á t s z ik . . . 

Tolnay Klári és Ráday Imre 
Csathó Kálmán »Az én leányom 
nem olyan« cimü színdarabjá-

nak filmváltozatában 
(Harmónia fotók) 





FUTBALLISTÁK AZ IRODÁBAN. 

Az Elektromosnál hétfőn szünetelt a munka. Minden szobában rekonstruál-
ták a vasárnapi öngól történetét. "— 

RIADALOM A BAROMFIUDVARBAN 

MEGNYUGTATÓ 

Radó Sándor minden 
nap ugyanannál a rik-
kancsnál vásárolja az 
estilapot. A napokban 
nem volt aprópénze. 

— Nem tesz semmit, 
művész úr, majd hol-
nap meg tetszik fizetni ! 

— Maga egy könnyel-
mű ember! Es ha hol-
napig meg találnék hal-
ni? 

— Óh, az sem olyan 
nagy veszteség! — 
mondja a rikkancs. 

— Látod? Hetek óta hiába mondtam neki, hogy 
ne egyen annyit! (Everbody's Weekly) 



ViccotímfüÚAX 
A LESZOKTATÓ 

KÚRA 
— Hallom, hogy nem 

iszik többéi 
— Nem én, egy kortyot 

sem! 
— És, hogy csinálta? 
— Egyszer részegségem-

ben duplán láttam a fele-
ségemet. Azóta rá se tu-
dok nézni az italra. 

Beküldte: Faragó Endre, 
Budapest 

EGYSZERŰSÍTETT 
ESET 

Melák úr albérleti szobát 
keres. Végül talál egy 
megfelelőt. 

— Figyelmeztetem, — 
mándja a jövendő házi-
asszony — hogy hölgyláto-
gatót semmi körülmények 
között nem tűrök. 

— Férfilátogatót igen? 
— Az ellen, semmi kifo-

gásom nincs. 
— Rendben van — szól 

Melák úr, — a szobát kive-
szem a menyasszonyom 
számára. 

Beküldte: Iritz Andor, 
Budapest 

AKI MINDEN 
ESHETŐSÉGRE 

FELKÉSZÜLT 
A faluba bevonul az el-

lenség és egyszeriben híre 
szalad, hogy minden fegy-
verképes embert be fognak 
sorozni. A hetvenötéves 
Kohn ijedtében fölmegy a 
szénapadlásra és elrejtő-
zik. Délben a felesége hív-
ja ebédelni. 

— Majd bolond leszek, — 
mondja Kohn, — aanikor 
soroznak! 

— Meg vagy őrülve? 
Egy hetvenötéves embert 
csak nem fognak besoroz-
ni? 

— Mért? — mondja Kohn. 
— Tábornokokra is szük-
ség lehet . . . 

Beküldte: Gáspár Imre, 
Szombathely 

A TANAR ÜR 
A szórakozott tanár dü-

höng. 
— Egy teljes órája kere-

sem a kalapomat és végre 
megtalálom a konyhában, 
a jégszekrény tetején. Kí-
váncsi vagyok, hogy leg-
közelebb milyen hülye he-
lyen fogom találni? 

— A fejeden! — mondja 
a felesége. 

Beküldte: Bárd Lilly, 
Pestszenterzsébet 

— Fiacskám, engedd át szépen a helyedet a né-
ninek . . . 
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FIGYELMES APA 

kérdezni . . . 
(Esquire) 

— Lányi 
— Is! 
— Szóval ikrek? 
— Igen, de próbáljon csak tovább 



ARISZTID VICCEK 
Arisztid megjön 

Olaszországból. A klub-
ban meséli: 

— A muranói üveg-
gyárban pompás séta-
pálcát vásároltam üveg-
ből! 

— Üvegből? —csodál-
kozik Tasziló. — Az 
egyáltalán nem prakti-
kus. 

— Dehogy nem, kér-
lekalássan. Ha leejtem, 
nem kell érte lehajol-
nom. 

Arisztid bemegy a 
trafikba. 

— Kérek két tízfillé-
res bélyeget. 

A trafikos kiszolgál-
ja, mire Arisztid így 
szól: 

— Mivel tartozom? 
LUIGI 

Kedvencünkre, Bátta-
széky Lajosra mostanában 
rossz napok járnak. Egy 
időre ugyan kibékült régi 
mecenásával, Tarján Vili-
vel, de a barátság drámai 
gyorsasággal véget ért, 
még pedig a következő-
képpen« 

Egyed Zoltán gratulált 
a kávéházban Báttának: 

— Hallom, Luigikám, 
hogy hetenként kétszer 
vacsorára vagy hivatalos 
Tarjánhoz. 

— Igen, — mondja szo-
morúan Bátta — de nagy 
ára van annak! Végig kell 
hallgatnom Tar ján Vili 
készülő önéletrajzának 
legújabb fejezeteit! 

Valaki persze sürgősen 
visszamondta Tarjánnak 
Bátta megjegyzését, mire 
ő büntetésül beszüntette a 
potya vacsorákat. 

— Mi baj? 
— Kifogyott a benzihem. 

IGAZI BAJNOK 

(Esquire) 

— Ma este résztvesz a nagy ligeti evőversenyen 
és most treníroz egy kicsit. (Rie et Rae) 



A HAZAHÍVÓ 
TÁVIRAT 

Az egyik ismert pesti 
színész felesége kül-
földi fürdőn tölti az 
őszt A hölgy a napokban 
levelet írt férjének és 
közölte, hogy két hét 
óta szakadatlanul esik. 
Mire a színész a követ-
kező táviratot küldte az 
asszonynak: , 

»Gyere azonnal haza. 
Itthon olcsóbban esik.« 

Eduard, ez a madár beszélni tud! 
Na hallod? Egy hét óta megtanulhatta tőled! (Humorist) 

MŰTŐBEN 

A feleség panaszko-
dik: 

— Egyáltalán nem 
vagy hozzám figyelmes, 
a házasságunk óta! 

Mire a férj : 
— Láttál olyan em-

bert a villamos után 
szaladni, aki már benne 
ül? 

— Nővér, megőrült? A 
sebészt altatta el. Ez a 
beteg! (Marianne) 

A SELLŐ. 

HÁZASTÁRSI 
BÖLCSESÉG 

HAJÓTÖRÖTTEK 

(Das Interressante Blatt) 



A TROMBITÁS 
FAT YAG 

CSALADI KRACH ARISZTIDÉKNAL 

Jé • •-••••->— -1 • \ 
— Jean, na kiléptem, alaposan csapja l)e utánam 

az aj tót! összevesztem a méltóságos asszonnyal.. . . 

GÁZOLÁS ÜTAN 
urianne) 

BOHÉMIÁBAN 
Két költő találko-

zik az Otthon Kör-
ben. A következő 
párbeszéd játszódik 
le köztük: 

— Hogy vagy? 
— Hát csak pengö-

dök, kérlekalássan... 

VICINÁLIS 

Különös ismertetőjelei 
Nincsen hajtási igazolványom. 

SZERÉNY KIVÁNSÁ« 
(Candide) 

— Miért nem állt 
meg- a vonat? 

— Az a csirkefogó 
mozdonyvezető tartozik 
száz frankommal és 
amikor meglátta, hogy 
itt várok, eliszkolt . . . 

Turay Ida ül a fodrásznál. A meWfhozza a 
legújabb modelek képét. 

— Milyen frizurát parancsol, művésznői A la 
Greta Garbo, vagy a la Myrna Loyf 

Mire Turay Ida: 
(Ric et Rae) Ha lehet, a la Shirley Temple . . . 
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SPORT Szerkeszti : 
PATAKY KÁROLY 

Képes Hl móló a MASz 
jubiláris ] RNQN 

A görög Mantikas, a 110 méteres gátfutás győztese gratulál 
a négyszázas s íkfutás boldog rekorderének, Kovács Józsefnek 

Baerlund, a berlini olimpiász súlydobóvers«nyének második 
helyezettje nem haragszik pesti legyőzőjére, dr. Darányira 

Két gerely vető nagyság: 
Toivonen és Várszegi 

(Pálházy fotók) Proksch négyméteres ugrása 

5000 méteres futás. Amikor még 
a finn Kurki vezetett Szabó 

Miklós előtt 



Oyőrffy Irén 
Magyarország úszóbajnoknöje 

Loviax ni., 
"a*ób*friokaő 

Székely—Körmöczy Zsuzsa a magyar teniszsport legnagyobb 
tehetsége 



S Z I R K E S Z T I 8 E N D D 0 D V B E L A 
A ZSERBO-BO-BAN 
— Mit tudtok ti, angyalom, egyszer 

mér valami olyasmit is, ami nem egé-
szen úgy van, ahogyan ti tudjátok? 

— Bármennyire is körmönfont a mon-
dat rögtön megértjük, miről van szó, 
vagyis a mult heti kis pletykáról, ami-
ről szíves felszólításra szívesen meg-
állapítjuk, hogy 1. nem ötszázezerpengős 
folyószámláról van szó, csupán ötszáz-
ezer zloty erejéig volt gavallér a len-
gyel gróf. 2. Az illető, akinek a folyó-
számlát nyitották, már <nem »félig-med-
dig« grófné, mint ahogy a mult héten 
jellemeztük, hanem ténylegesen az, 
amennyiben épp három hete, hogy fele-
ségül vette a lengyel gróf. 3. A volt és 
a jelenlegi férjnek semmi köze sincs az 
egészhez, amit annál is szívesebben 
állapítunk meg, mert magunk is kétel-
kedtünk a százezerpengős csekkben, mi-
után ekkora összeg — valljuk be — 
ritka összeg manapság. De hát az em-
ber jóhiszemű és szivesebben hisz, mint 
nem. Ugyebár? 

— Azért az emberről sem kell mind-
járt a legrosszabbat feltételezni, mikor 
annak semmi alapja nincs, angyalom! 
És ezzel zárjuk is le az ügyet, pont, 
vége, — mi újság egyébként? 

— Hát itt az ász, csend, mélabú, bú-
csúzó napfény ésatöbbi vége a nyárnak 
s a szezonfordulóban egyelőre csak 

szombat esténként van némi élénkség. 
— Nono, van élénkség-^egyébkor is. 

Egyes délutáni teákon például tömege-
sen jelennek meg fiatal és szép ameri-
kai és angol lányok, természetesen 
fiatal és csínos amerikai és angol fiúk-
kal, szóval létezik még idegenforgalom 
is. Amellett meg kell emlékeznünk az 
új játékról is, amit ezek a szépséges 
külföldi lányok játszanak. 

— Halljuk, halluk! 
— A játékot tulajdonképpen a magyar 

fiatalemberek kezdték el, mégpedig ak-
ként, hogy névjegyeket dobálnak a lá-
nyok künn várakozó külföldi rendszámú 
autóiba, névjegyeket pontos címmel és 
telefonszámmái. No már most két eset 
lehetséges: vagy felhÁvja az illető lány 
a névjegyen talált, telefonszámot, vagy 
nem, szóval vagy megkötődik az isme-
retség, vagy nem. 

— No de hol itt a lányok játéka? 
—• Elsősorban abból áll a játék, hogy 

versenyeznek és fogadnak egymással: 
kinek lesz hazainduláskor a legtöbb be-
dobott névjegy a kocsijában. Aztán 
folytatódik a játék otthon: selejtezik és 
osztályozzák a névjegyekel, ha több 
lány kapott egyforma névjegyet, az ki-
esik például. Végül jön á játék legmu-
latságosabb része, a telefonálás. Ez ren-
desen másnap délelőtt zajlik le és néha 
belenyúlik a késő délutánba. Részben 
komoly a telefonálás, részben ugrató, 
de — a lányok állítása szerint — min-
dig pokolian mulatságos* Legutóbb két 
igen gazdag délamerikai lány járt itt, 
ezek már azért jöttek ide, mert e,gy 
barátnőjük, aki itt járt, azt kábelese 
nekik: »Menjetek Budapestre, ott nagy-
szerűen lehet telefonálni!« 

— Szóval új idegenforgalmi reklám-
mondat született á játék jóvoltából. Es 
mondd, angyalom, a névjegyekre nyom-
tatott pontos elmeket nem használta fel 
senki még? 

— Ez csupán egyetlenegyszer fordult 
elő. A dolog úgy történt, hogy két név-
jegydobáló fiatalúrnak nagyon megtet-
szett valamelyik strandon egy amerikai 
kislány. Tudták, hogy melyik a kocsija, 
tehát mikor kijöttek a strandról, mind-
ketten névjegyet dobták a kocsijába, 
majd az egyik fiatalúr visszalopakodott 
s a barátra tudtán kívül kiemelte a 
rivális névjegyet és átdobta egy szom-
szédos hollandi rendszámú autóba, sőt 
szörnyű tettét még megtetézte azzal is, 
hogy az áthelyezett névjegyre ráírta 
holland nyelven: imádom. Délután a 
minderről mit sem sejtő másik néviegy-
dobáló lakásán megjelent egy hollandi 
nagymama fogvacogtató mosollyal, — 

Dr. Sárkány Sándor evang. gimnáziumi tanár 
egyetemi tanársegéd feleségül vette Halász Te-
réziát. Tanuk voltak: Széli József belügymi-
niszter és vitéz Ilenczfalvy Sárkány Jenő al-

tábornagy 
(Foto Kredatus Károly) 



Dr. Roger Bicart, a becsületrend lovagja feleségül vette Magyar Miklós törvényhatósági bizott-
sági tag Elza lányát. Tanuk voltak: Ugrón Gábor és Bassay Károly. Az esketési szartartást 
Szendy főpolgármester végezte. Mellette áll balról: Gaston Maugras francia követ. Ülnek: Magyar 

^Miklós, Magyar Miklósné, a menyasszony, a völeigény és Mme Pierre Bicart 
(Szántó István foto) 

azóta a fiatalúr lakást változtatott s 
egyelőre nem dobál névjegyet. 

— Egy pesti hotelinformáció szerint a 
csinosabb külföldi lányoknak néha húsz 
pengőt is kitesz a napi telefonbeszélgetési 
számlájuk és a szobáikból egész délelőtt 
bugyborékoló Icacagás hallatszik: ugrat-
ják a névjegydobálókat, randevút beszél-
nek meg és nem mennek el, flörtölnek, 
szerelmet vallanak s az egyik lány, 
mikor elbúcsúzott elutazáskor a hotel-
direktortól, elragadtatva mondta: — jö-
vőre újra visszajövök! — Ugyebár a 
Gellérthegy, á Duna, a Margitszigetf — 
áradozott a hoteligazgató. — Frászt! — 
mondta a kislány nemes angol nyelven 
— visszajövök telefonálni! 

— Hát ez ^ tényleg nagyon szép játék 
és teljesen újszerű. Köszönjük a pontos 
beszámolót róla. Egyébkéntf 

— Egyébként oda kell visszatérnünk, 
hogy nehezen indul a szezon, de azért 
már a héten két estély is zajlott le., az 
egyiket Kertész Nándor és felesége ad-
ták, a másikat Szabó Dénesék. Szep-
tembernek különben alkonyul már s így 
inkább az októberi program érdekes, 
amelyen golf- és galamblövőversenyek 
szerepelnek, október 2-án és 3-án nagy-
szabású tenniszversenyek a Zugligeti 
Tennisz Klub pályáin, utána a hagyo-
mányos díjkiosztó estéllyel, majd októ-
ber ld-én és 16-án vidám műkedvelő 
kabaréesték a MAC margitszigeti klub-
házában. Ezeken a kabaréestéken a klub 
legkiválóbb tagjai lépnek fel érdekes és 
mulatságos műsorszámokkal, nagy az iz-
galom és a készülődés, ki fog derülni, 
hogy nemcsak a sportpályákon, de a 
műkedvelő színpadon is kitűnőn meg-
állják a helyüket a MAC-isták. Egyéb-
ként október 22. az a dátum, amely 
döntő hatással lesz a jövő szezon kiala-

Aszlémyi Károly, a kitűnő író és újságíró e hé-
ten esküdött örök hüsée«t Horváth Babynek 

(Aneelo foto) 

kulására. Ekkor ül ugyanis össze elő-
ször ai Bálközi Blokk a báli naptárt 
összeállítani, s azután -már csak pár nap 
és kezdődnek a MAC-teák, vagyis újra 
visszatér minden a téli kerékvágásba. 

— Az első fecske már megjelent 
amúgyis egy rezedazöld meghívó alak-
jában, amely »Sycambria őszi teák«-ra 
invitálja a közönséget október 2-re, 
16-ra és november 6-ra. Urak és höl-
gyek, lehet szellőztetni a szmokingot és 
szabatni a kisestélyiket! 



— Esküvők? 
— Előkelő közönség és fényes násznép 

gyűlt egybe a múlt, hét szombatján este 
a belvárosi főplébániatemplomban, ahol 
is dr. Girardi István és felesége Peez 
Erika leányát Máriát vezette oltárhoz 
dr. Szentgyörgyi Elemér és felesége, Gáb-
riel Emmy fia, Elemér. A boldog i f j ú 
párt elborították virággal és szerencse-
kívánatokkal. Hymen berkeiből különben 
itt egy érdekes esküvői Mr még: 
Márkus Dezső m. kir. kormány főtaná-
csos, főzeneigazgató és felesége, Szoyer 
Ilona fia,, Márkus Imre gépészmérnök 
és Fritz Junker mérnök leánya Manrgot 
Berlinben házasságot kötöttek. A mult 
hét esküvői közül meg kell emlékeznünk 
még Magyar Zsuzsi és Roger Bickart dr. 
csütörtöki esküvőjéről, amely után nagy 
gratuláció wolt a Dunapalota Szálló kü-
löntermében. Az örömapa, Magyar 
Miklós törvényhatósági bizottsági tag 
kiterjedt, előkelő ismeretségi köre teljes 
számban felvonult a gratuláción és a 
francia követség élén Maugras követ 
tolmácsolta szerencsekívánatait az i f j ú 
párnak. Ezzel aztán ki is merül a hét 
krónikája... 

— Hohó, előbb még egy mulasztást 
kell pótolnunk, a m,ultkor ugyanis adó-
sok maradtunk a lillafüredi táncver-
seny eredményének kihirdetésével. A 
komoly zsűri előtt megtartott nagysza-
bású mérkőzés nyertesei olyan nehéz 
feladatot oldottak meg, hogy valóban 
megérdemlik, ha átnyujtjuk a nyilvá-
nosságnak a helyezések sorrendjét. íme 
tehát: első lett a Rusztler Ildikó—Tel-
kes Tibor pár, második: Horváth Ernőné 

és Romhányi Gyula, harmadik: Szath-
márjy Kálmánné és Csorna Tivadar, ne-
gyedik: Minder Séndorné és Eller Tibor, 
ötödik: Winchkler Éva és Biró Barna 
Béla. A mulasztás kipótolása után jöhet 
a heti édesség. 

— Nem is édesség, hanem pecsenye, 
amennyiben ezúttal komoly szarvas-
filetről van szó. 

— Csupa fül vagyunk! 
— A történet úgy kezdődik, hogy az 

előkelő házaspár az ismert gavallérral 
teljes parádéban színházba ment a mult 
hét szombatján s előadás után nagyobb 
társasággal betértek vacsorázni valame-
lyik étterembe. Etlaptanulmányozás 
közben az ismert gavallér szívhölgye 
megjegyezte, hogy mindig csak hal, 
csirke, borjú meg sertés, soha nincs va-
lami jó vadpecsenye az étlapon például 
szarvasfilet. — Szarvast akar enni? — 
kérdezte a gavallér — azonnal hozok! 
Azzal felpattant, kiviharzott a verseny-
autójához, pont éjfél volt, mikor star-
tolt s szélsebesen elrobogott határszéli 
vadászterületére, ott a vadászházban 
bundát kapott fel a szmókingjára, elin-
dult hajnali szarvaslesre, pont %i-kor 
ledurrantott egy szarvast, a zsákmányt 
feldobta az autóra s hajnali félötkor az 
ismert mulatóhely kapujánál torpant 
meg ismét versenygépe, amelyből szmó-
kingosan, a frissen elejtett szarvast 
maga után húzva vonult be a parkettre, 
ahol szívhölgye kerengett. A lovag le-
intette a zenét, meghajolt a hölgy előtt, 
mondván: »Itt a szarvasfilet/« Ámulat, 
bámulat, zene tússt húz, éljenzés, — 
adieu! 

STUDIO 
VÁRKONYI 

Staffer Lajos, a Nemzeti Bank debreceni f iókjának íönökhelyettese é s n á d a s d y S á r k f c y Éva 
esküvője 

, (Studio Várkonyi) 



IRODALMI 
I ÉLET 

„ Szerkeszti : 
• SZITNYAI ZOLTÁN 

Hosszú, hosszú évekkel ezelőtt egy 
fiatal festő gyalogolt Kiotótól Yedo 
i'elé, a hegyeken át. Egy este naple-
mente után olyan vidékre érkezett, 
ahol nem volt sem ház, sem megmívelt 
föld. Eltévedt. A hold nem sütött. A 
piniák fekete árnyékot vetettek az el-
vadult ösvényre. Már azt hitte, hogy a 
felhős mennybolt alatt (kell töltenie az 
éjszakát, amikor a távoli dombtetőről 
sárgás fény szűrődött felé. Ott háznak 
kellett lennie, fölkapaszkodott a 
dombra. Kis házikót látott, valószínű-
leg paraszt házát. A fény halványan 
világított az ablakon át. A festő meg-
kopogtatta az ajtót. Édes női hang vá-
laszolt a ház belsejéből. Finom városi 
modorban beszélt. Megkérdezte a késői 
jövevénytől, hogy mit kíván. 

A fiatal festő elmondotta, hogy elté-
vedt a hegyek között, hogy éjszakai 
fedélért és vacsoráért könyörög. 

Az a j tó feltárult . Egy papírlámpást 
vivő asszony állt a küszöbön. A jöve-
vény arcába világított. 

— Vár j itt, míg vizet hozok — mon-
dotta. Mosdóedényt, kancsót és törül-
közőt hozott a vendégnek. A festő le-
vette szandálját és lemosta lábáról az 
út porát. Az asszony bevezette az 
egyetlen lakóhelyiségbe. Pamutpárnát 
tett számára a földre. A festő megle-
pődött háziasszonya gyöngédségének 
lát tára. Három-négy évvel idősebb le-
hetett, mint ő, de még virága teljében 
volt. Édes hangon mondotta; 

— Egyedül lakom, nem fogadok ven-
dégeket. De veszedelmes az út a he-
gyek között. Reggel könnyebben meg-
találod az utat. Fogadd el szerény ri-
zsescsészémet vacsorául. 

Amíg az asszony elkészítette a sze-
rény vacsorát, a festő körülnézett. A 
kis ház vakítóan tiszta volt. A fehér 
papírral leragasztott szekrényen és lá-
dán szép kínai festés: tavaszi virágok, 
hegyi tó, nyári eső, őszi hold. A sa-
rokban alacsony oltár állott. A nyitott 
lakkajtók mögött halotti tábla, amely 
előtt lámpa égett és vadvirág-koszorú 
függött. Az oltár tetején a kegyelem 
istennője, aki a holdat viseli a fején. 

Amikor a festő elfogyasztotta a rizst, 
az asszony megszólalt: 

— Agyam szerény, szúnyoghálóm pa-
pirosból van. De miután ma éjszaka 
iigy sem fekhetek le, .átengedem neked 
fekhelyemet. 

A festő tiltakozott. Mondotta, hogy Ő 
elhálhat a földön is, a szúnyogok nem 
zavarják. De az asszony az idősebb nő-

A gésa 
-írta: LAFCADIO HEARN 

vér hangján biztatta, hogy csak fo-
gadja el ágyát, mert neki fontos teen-
dői vannak. Es máris, hozta a fapár-
nát, felfüggesztette a papír szúnyog-
hálót, nagy, festett papírfalat állított 
az ágya elé és jóéjszakát kívánt ven-
dégének. A festő, alig hogy a fapár-
nára haj tot ta fejét, azonnal álomba 
merült. De egyszerre különös hang 
riasztotta fel. Gyors, izgatott topogást 
hallott. Eszébe ötlött, hogy talán tol-
vajok surrantak be a házba. Meg kell 
védeni a jóságos nőt, aki befogadta. 
Gyorsan felövezte ruhá já t és kitekin-
tett a papírfal mögül. 

A fiatal nő a megvilágított oltár 
előtt táncolt. A táncoló gésák dúsgaz-
dag, pazar köntösét viselte. Szépsége 
majdnem földöntúlinak hatott. Csudá-
latos művészettel táncolt. A festő egy 
pillanatra a mesék róka-asszonyaira 
gondolt. De a buddhista oltár, a szent 
halotti tábla megnyugtatta. Elragad-

Csodálatos művészettel t á n c o j t . . . 



tatva nézte a tökéletes táncot, amely-
hez hasonlót sohasem látott. Az asz-
szony egyszerre megtorpant. Szeme a 
festőre esett. 

— Bocsásd meg tóváncsisiáigomat — 
mentegetődzött a festő. — De mondd, 
ki vagy te, te csudás táncosnő. Saykio 
legelső táncosnői között nem láttam 
hozzád hasonlót. 

A nő szelíden mosolygott. 
— Látom, most már el kell monda-

nom történetemet, nehogy azt hidd, 
hogy megzavarodtam, amiért egyma-
gamban táncolok. 

Ahogy megmondotta a nevét, a fia-
tal festő visszaemlékezett, hogy gyak-
ran hallotta emlegetni ezt a híres ne-
vet. A főváros kedvenc gésájának ne-
vét, aki szépségének és hírnevének tető-
pontján, hirtelen eltűnt, senkisem 
tudta, hogy miért és hová. Elmenekült 
a gazdagság és az ünnepeltetés előtt, 
egy i f j ú kedvéért, aki szerette. Az i f jú 
szegény volt, de a gésának volt annyi 
megtakarított pénze, hogy egyszerűen 
és boddogan élhettek falun. Kis házait 
építettek a hegyek között. A férfi 
imádta feleségét. Legnagyobb öröme 
volt, ha táncolni látta. Minden este 
játszott húros hangszerén ós az asz-
szony táncolt férje örömére. De egy 
rendkívül hideg télen a férfi megbete-
gedett. A nő önfeláldozó ápolása nem 
tudta meggyógyítani, meghalt. Azóta 
az asszony egyedül élit, fér je emléké-
vel. Hűségesen követte a szertartáso-
kat, amelyekkel a holtakat tisztelik. 
Mindennap megkoszorúzta a halotti 
táblát, minden éjjel táncolt, úgy, mint 
azelőtt, de most az oltár előtt. 

A fiatal festő, megrendülten hall-
gatta az elbeszélést. 

Hajnalban, amikor útra kelt és az 
asszony megmutatta neki a biztos ös-
vényt, szívesen adott volna pénzt az 
éjszakai szállásért. De az asszony nem 
fogadott el semmit. A fiatal festő meg-
indult a hegyek között és csak később 
jutott eszébe, hogy elfeledte megmon-
dani nevét az asszonynak. 

Mindegy, — gondolta — hiszen úgyis 
örökre szegény maradok. Tovább ván-
dorolt, de még hosszú ideig nem tudta 
elfelejteni a gésa szívhez szóló szépsé-
gét. 

Hosszú évek multak. A festő megöre-
gedett. De ő lett a legelső festő az 
országban. Dúsgazdag volt. A császá-
rok városában, gyönyörű házában la-
kott. A fiatal művészek minden tarto-
mányból hozzá tódultak, hogy növen-
dékei lehessenek. A festő nevét ismer-
ték és tisztelték az egész országban. 
Egy nap öregasszony kopogtatott be a 
kapuján, a festővel akart beszélni. A 
cselédek, látván! nyomorúságos ruháit, 
durván elutasították. De az öregasz-
szony napról-napra visszatért. A cselé-

dek végül is megemlítették a makacs 
koldust uruk előtt. 

A festőnek eszébe jutott, hogy valaha 
ő is szegény volt, kiment a ház elé és 
jóságosan megkérdezte az öreg anyó-
íkátói, hogy miben, lehet à segítségére. 

— Fesdd meg a képemet. 
A festő elcsudálkozva vezette be há-

zába a koldusasszonyt. A nő lekuporo-
dott és szétbontotta bugyrát. A festő 
gyönyörű, dúsgazdag gésaruhát látott, 
amely elfakult és megkopott az idők 
során. A festő előtt hirtelen felrévlett 
a magányos ház a hegy hátán, a gyö-
nyörű gésa, aki egyedül táncol a ha-
lotti tábla előtt. És ekkor a festő, a 
hercegek kegyeltje, mélyen meghajolt 
a koldusasszony előtt: 

— Bocsásd meg, hogy nem ismerte-
lek meg azonnal, de hiszen negyven év 
óta nem láttalak. 

Az asszony méghatott könnyek; között 
elmondotta, hogy a nyomorúság arra 
kényszerítette, hogy eladja kis házát. 
Vénségére visszajött a fővárosba, ahol 
már régen elfelejtették nevét. És most 
már olyan öreg és olyan gyenge, hogy 
nem tud többet táncolni a halotti tábla 
előtt, hogy örömet okozzon imádott 
kedvese szellemének. Ezért kéri a ké-
pet, a régi ruhában való arcképet, 
amely táncközben ábrázolja őt és ame-
lyet felakaszthat a buddhista oltár 
előtt. 

A festő jóságos mosollyal hallgatta: 
— örömmel festelek le és minden 

művészetemet latbavetem, hogy a kép 
tökéletesen sikerüljön. 

A vénasszony szégyenkezve mor-
molta: 

— De nem tudok fizetni. Csak ezt a 
ruhát, hajdani táncruhámat adhatom 
érte. 

— Boldog vagyok, hogy régi adóssá-
gomat visszafizethetem neked — mo-
solygott a festő. 

Az asszony ekkor leborult előtte és 
úgy suttogta: 

— Ne úgy fess le, ahogyan mostan 
látsz. Ügy fessél, amilyen fiatal korom-
ban voltam, amikor az én uram szere-
tett engem. 

— Jól emlékszem reád, nagyon szép 
voltál. 

— Ó, mester, tégy ismét fiatallá, tégy 
ismét széppé. Uram szelleme látni 
fogja művedet és megbocsátja, hogy 
nem tudok többé táncolni néki. 

A festő ecsetjei után nyúlt. Puha, fe-
hér selyemre festette a képet. És az 
egykori gyönyörű jelenség ezüsttel és 
arannyal hímzett , köntösében, kecses 
táncmozdulatban életre kelt a hófehér 
selymen. Amikor a kép elkészült, a 
festő lepecsételte pecsétjével. Elefánt-
csontsúlyzós, cédrus pálcikákra erősí-
tette, selyemkötelet akasztott reá. Fe-
hér dobozba tette és átnyújtot ta az 
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asszonynak. Pénzt is adott volna, de az 
öregasszony nem fogadta el. 

— Csak ez a kép kellett nekem. 
Imádkozni fogok, hogy halálod utáni 
újjászületésedben életed boldogabb le-
gyen a mostaninál. 

— Engedd még, hogy helyére erősít-
sem a képet — kérlelte a festő. 

De az asszony számos köszönet után 
kijelentette, hogy túlszerény helyen la-
kik. Nem lá tha t ja vendégül magánál a 
mestert. Szívéhez szorította a képet és 
örömkönnyek között távozott. A mester 
egyik növendékét hívta. 

— Siess ezután az asszony után. De 
úgy, hogy ne vegye észre és mondd 
meg nekem, hogy hol lakik. 

A fiatalember hosszú idő múlva visz-
szajött: 

— Ez az asszony, ó, mester, a kiszá-
radt folyó par t j án lakik, a vesztőhely 
közelében. Kunyhója nyomorúságos, 
mint a kutyaól. Elhagyatott , nyomorú 
hely ez, ó, mester. 

— Mindegy — szólott a festő. —• Hol-
nap odavezetsz, mert amíg én élek, 
nem engedem, hogy ez az asszony nél-
külözzön. Es elmesélte az ámulva hall-
gató tanítványoknak a hajdani híres 
gésa történetét. 

Másnap reggel, egy órával napkelte 
után, a tanítvány elvezette mesterét a 
kiszáradt folyó par t já ra , a kitagadot-
tak nyomorúságos tanyájához. A mes-
ter megkopogtatta az ajtót , de nem 
kapott választ. Kiáltott, de senki sem 
felelt. És amíg ott állott a küszöbön, 
megint visszagondolt a régi órára, 

amikor bebocsátásért könyörgött a 
hegyi házacska a j t a j a előtt. 

A tanítvány ekkor megszólalt: 
— Az aj tó nincsen lezárva, mester. 
A festő halkan belépett. A nyomorú-

ságos kunyhó sarkában meglátta a 
buddhista oltárt, melyet negyven évvel 
ezelőtt látott. Az asszony a földön fe-
küdt kopott ruhá jába burkolódzva. 

Alszik — gondolta a festő és óvato-
san körülnézett. 

A holdsarlós kegyelem istennője el-
tűnt az oltár tetejéről, de az oltárral 
szemben levő falon ott csüngött a cso-
dálatosan élethű kép: az aranyruhában 
táncoló gésa képe. A kép alatt Kvan-
non istennő szobra állott. Az istennőé, 
akihez az életben csak egyetlen-egy-
szer, egyetlen imát lehet intézni. És 
nem is volt semmi más a nyomorúsá-
gos lakásban, csak a koldusbot és a 
kolduló csésze. Kétszer nevén szólította, 
és hogy az alvó nem mozdult, föléje 
hajolt és akkor észrevette, hogy meg-
halt. De ahogy félrevonta a kopott 
köntöst arcáról, látta, hogy a kisimult 
vonások ismét édesek és szépek, mint 
valaha. A festő megrendülten érezte, 
hogy a nálánál hatalmasabb mester 
elsimította a redőket és visszaadta az 
egykori gésának hajdani, világhírű 
szépségét. 

A tanítvány szertartásosan megha-
jolt: 

— Kvannon teljesítette a hűséges asz-
szony egyetlen imádságát. Elvezette 
szellemét várakozó urához. 

(Fordította: Barand Miklósné 



OLDOG VAGY-E 
A S S Z O N Y ? 

Az emberiség áldása: iá szerelem.! Az 
emlberiség átka: hogy csak nagyon ke-
vesen tudnak szeretni! Mert a szerelem 
művészetét éppen úgy meg kell tanulni, 
akár a festést vagy zongorázást. A sze-
relmi életben egyre-másra derülnek ki 
különös titkok, lélektani rejtélyek, me-
lyekre csiak a legmodernebb orvosi és 
filozófiai kutatások világítottak rá. 

Gladis H. Groves és dr. Robert A. Ross 
könyvet írtak erről az izzóan érdekes 
problémáról. A íkönyv címe egy kérdés: 
Boldog vagy-e asszonyi Es a vaskos 
könyv válasz :a feltett kérdésre: nem 
vßgy boldog, de az lehetsz! ÍNem kell 
mást tenned, mint megismerni önma-
gadat, meg kell szabadulnod hazug .ba-
bonáktól, melyek körülvesznek, le kell 
küzdened gátlásaidat. De hogyan törté-
nik ez? Hogyan lesz a zavaros érzések, 
vágyak és félelmek útvesztőjében járó 
fiatal lányból kiegyensúlyozott lelkű, 
mosolygó feleség és viruló tanya? Erről 
tart .bátor, minden részletre kiterjedő 
előadást a könyv két tudós szerzője. 

Csak a beavatottak tudják, mennyi 
könny, Ibánat, csüggedés, lemondás 
gyötri úgy a férfiak, mint a nők nagy-
részét, mert nem tar t ják magukat ia 
szerelem' harcára megfelelően felkészült-
nek. Félnek, hogy nem eléggé szépek, 
nem szellemesek, félszegek. Groves és 
Boss ikönyve rávilágít e szorongások 
lélektani okaira és megttaníft azok gyó-
gyítására. Megdöbbentő drámai erővel 
mutat rá a boldogtalan szerelmi élet 
alapvető hibáira, a f é r j és feleség tu-
datlanságára és felületességére, mellyel 
sízerelimi életük intimitásait kezelik. 
Kiderül, hogy egészen apró, nevetsége-
sen kis okok idézik elő a legsúlyosabb 
házassági /tragédiákat, mint ahogyan 
láthatatlanul kicsiny baktériumok pusz-
tít ják el a leghatalmasabb szervezeteket. 
De a tudománynak éppen a® a feliadata, 
hogy ezeket a veszélyes kórokozókalt 
pusztítja el, akár fizikai, akár lelki mi-
nőségben jelentkeznek. A legyőzött ál-

szemérem mögött szörnyű lelki és testi 
nyomorúságok pokla nyílik meg a tudós 
előtt és a ilegbizarrabb a dologban az, 
hogy ezt a poklolt hártyavékonyságú kis 
szakadék választja el a legteljesebb bol-
dogságtól. Emberek milliói mérgezik 
meg az életüket és nem tudják, hogy 
milyen közéd van, a megváltás, a feltá-
madás nagyszerű lehetősége! 

Az élet sokkal több örömeit és boldog-
ságot kínál mindemkinek, mint ameny-
nyit valóban kiveszünik. És ez a® igaz-
ság fokozott mértékben! vonatkozik a 
szerelmesekre, akik legmohóbban vá-
gyódnak az édes harmóniák felé és 
többnyire hajszálnyira kanyarodnak el 
mellettük, apró tudatlanságok és feles-
leges gátlások miatt. 

Groves és Boss könyve bátorságra 
tanít, felnyitja a tudatlanság sötétségé-
ben tapogatódzók szemét. A zavaros 
sejtések és kínos bizonytalanságok he-
lyett nyugodt tudást ad, nemcsak a 
szakértő orvos, hanem a gyengédi és ta-
pasztalt barát szerepét is vállalja. Ez 
az utóbbi különösen fontos, mert a leg-
több barát és barátnő — amint Groves 
és Ross mondják — többnyire eltorzítva, 
másképpen közli velünk a szerelem' vilá-
gában tett tapasztalatait és e hazug 
felvilágosításokra vezethető vissza szá-
mos végzetes taktikai hibánk. Merjünk 
örülni, és élni, de nemesítsük örömein-
ket is művészetté. Ne szégyeljtik, hogy 
szívünk van, .ne rejtsük cinizmus és ál 
hangosság mögé csalódásainkat. És min-
denek felett ne felejtsük, hogy szerel-
münk magánügy.. Ne a világ irigységéit 
és tapsait várjuk hódításainkkal kap-
csolatban, hanem salját benső harmo-
nikus elégedettségünket. 

Különös könyv. Amikor az olvasó ke-
zébe veszi és elolvassa a címet: Boildog 
vagy-e asszony? — italán sóhajtva vála-
szolja: nem! De mikorra íbefejezi, 
ujjongó boldogsággal kiált fel : . . .mos t 
már tudom ta titkot és boldog leszek! 

F O R R Ó P A L 
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Az elnök úr pártfogoltja 
(Novella) 

Irta : SZ. HORVÁTH JÁNOS 

Az egész család fojtott izgalommal kí-
sérte Gerda készülődését. 

Az öreg Szitáry házikaibájtfban lábat-
lankodott leánya körül és tanácsokkal 
lát ta el, hogy milyen okmányokat vi-
gyen magával és kikre hivatkozzék, 
hogy az állást elnyerje. 

Gerda a tükör előtt ál l t és szőke hajót 
csavarta lágy tekercsekbe. A művészek 
elmélyedésével rendezte el a csillogó 
aranyhengereket, a tükörhöz hajolt, 
majd kellő (távlatból vizsgálta, műhibát 
kutatva. 

Még egy kevés pirosítót kent m aj -
kaira s a kalapja után nyúlt. 

— Fiam! Nagyon ki vagy festve! Nem 
színházba mész! — korholta féltő szem-
rehányással leányát Szitáryné és kísér-
letet tett, hogy köténye csücskével le-
törülje a halványan égő festékréteget, 

— J a j ! Sohasem, leszek így kélsz, 
mama ! —• toporzékolt Gerda. —• Hagy-
jatok már nyugodtan elkészülni! 

Szitáryné sietve továbbította leánya 
türelmetlenségét, s az ideges feszültség 
áramkörét átkapcsolta Szitáryra. 

— Látod, hogy ideges! Mit lábatlan-
kodsz i t t t — szólt rá az öregre, aki duz-
zogva fogadott szót és lelógó nadrágtar-
tójával a padlót súrolva kicsoszogott a 
szobából. 

— Azután csak okosan viselkedj f iam! 
— hízelgett Szitáryné leányának;, miköz-
ben egy cérnaszálat csipkedett le a sötét 
ruhaaljróL 

Tudta, "hogy leánya oda sem figyel, s 
hogy kivénült már az oktatásból, mert 
Gerda húsz esztendejével úgy kezelte 
őket, mint a gyerekeket. Mégis tovább 
folytattai, hátha belophatja leányába a 
tapasztalt öregség hasznos tanácsait. 

— Tudod fiam, hogy minden ettől 
függ! — sóhajtott mélyen, 

— Jó l van, mama! Mindent tudok! — 
hárította el m anyjából még kikíván-
kozó aggodalmakat Gerda. — Villamos-
pénzt kérek! — nyúlt kézitáskája után, 
ímely kövérre duzzadt a beléje gyömö-
szölt okmányoktól. 

— Ezt is vidd magaddal! — tért visz-
sza Szitáry papa. — Hátha szükséged 
lesz rá — és nemesi levelük másolatát 
nyújtotta leánya felé. 

— Ugyan papa, ne (bosszantson már! 
Nem házasságköz ve titiőhöz megyek... bár 
ma már ott is használhatóbb egy hite-
les telekkönyvi kivonat. 

— Elég ba j az — zsörtölődött az öreg. 
1 — Náilunk addig szóba sem álltak aiz 

emberrel, amíg nem győződtek meg róla, 
hogy ki fia-borja. 

— Hát itt csak az a fontos, hogy mit 
tudok — felelte Gerda és kézitáskáját 
hóna alá kapta, fu t tában gyengéden 
megcsókolta aiz öregeiket s a következő 
percben (becsapódott utána az előszoba 
a j t a j a . 

Felszállt az autóbuszba. 

A férfiszemek rányilaztak. Udvariasan 
behúzták lábukat, hogy helyet foglal-
hasson, gondosan ügyelve acrra, hogy a 
belépő láb haj latával itérdük pillanatnyi 
érintkezésibe kerüljön. 

Gerda ai meddő bámulat légkörében 
közömbösen nézett körül, anélkül, hogy 
tekintete megpihent volna a feléje tá-
guló szemeken. 

A férfiak lopva igazítottak egyet 
nyakkendőjükön, bajszukat simították 
el és ültükben délcegebb tartást vettefk 
fel. Egy szemben ülő kopasz úr mo-
noklit csíptetett a sziemébe s azon ke-
resztül igyekezett tüzes pillantásokat 
vetni r á halsaeméveL 

Gerda hozzá volt szokva, hogy meg-
nézik a férfiak. A fiatalokat) még. csak 
megér te t t e . . . de ez a nyugdíjképes sze-
ladon, bizonnyal csak megszokásból pis-
log oly tolakodóan feléje. 

Gyorsan beljebb ült a helyen, mert 
a monoklis már egészen közel lopta tér-
deit az övéhez. Fejét tüntetőleg vetette 
féloldalt és kinézeitt az ajblakon. Az utcai 
képen keresztül előkúsztak a gondok és 
megkísértették bátorságát és önbizalmát. 
Egy sóhajt nyomott el magában, amint 
végiggondolt f iatal életén a vidéki kú-
riától a kétszobás lakásig. S most ez 
a szerény otthon is veszélyben forog. 
Ha nem tud elhelyezkedni, —. szédült 
erre a gondolatra — az esetben ki keli 
hurcolkodniok s egy bértháztömlöc 
szoiba-konyhás lakásában meghúzni ma-
gukat. 

Az lantolbusz megállt, s a kocisi csak-
nem kiürült . Majdnem mind tisztviselői 
voltak a népes hivatalnak, ahová ő is 
igyekezett. 

. . . kinézett az ablakon • • 
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Lelépett a kocsiról. Sietve tett pár 
lépést, amikor észrevette, hógy félkesz-
tyűjét a kocsijain felejtette. Gyors:aü 
visszafordult s csaknem 'beleütközött a 
monokliisba, aki nyomába szegődött s 
már közvetlenül a háta mögé ért. 

— Ha ezéi-iti fárad, vissza? . . . paran-
csoljon! — nyújtot ta feléje az elhagyott 
darabot édeskés hódolattal. 

— Köszönöm! — biccentette meg fejét 
Gerda ési megfordult, hogy folytassa 
ú t já t . 

A monoklis azonban fürgén elfoglalja 
a kísérők helyét Gerda oldalán. 

— Megengedi, hogy elkísérjem? — fu-
volázott hízelgő hangon, de Gerda tü-
relmetlenül szakította félbe. 

— Semmi szükségem sincs rá! — Meg-
állt és azzal a fiatalos gőggel. mérte 
végig» mely a hiúság csatornáiban fa-
gyasztja meg a további közeledést. 

— K é r e m . . . hajol t meg kelletlenül a 
monoklis ési nyomban befordult egy tra-
fikba, nehogy hívatlan szemtanuk él-
vezzék zlavarát. 

Ügy látszik, ma rossz napom van — 
gondolt a lerázott hódolóra Gerda ós 
belépett a hivatal kapuján, 

A pocrtástól megtudta, hol kell jelent-
keznie s elindulití az emeletre. Már masz-
sziről lát ta a szorongó jelentkezők tö-
megét s erőt kellett vennie magán, hogy 
vissza ne forduljon. 

iLas&ú lépteikkel indult a csoport felé 
s a külső szélén megállt. I t t még remé-
nye sem lehet, hogy sorra került ösz-
tönös (tiltakozással vonult vissza a tarka 
csoporttól egy ablakmélyedésbe, mint a 
kényszerű Ibeolvadás utolsó védelmi vo-
nalába és a kezdő kenyérkeresők ide-
genkedésével nézte pályatársnőit. Ha 
legalább egy ismerős arcot lá tna 
valahol! 

Kívánsága gyorsan teljesült, mert a 
folyosó végén feltűnt a monoklis úr . 
Unottan tartott a várakozók feléi s 
amint Gerdához ért, fölényes mosollyal 
fordult feléje. 

— Szintén az állásért jelentkezik? 
Gerda szégyenkezve, de hűvösen bó-

lintott. 
— Tessék a sorba állni! Madd szólítani 

fogják — rendelkezett a hivatalos' sze-
mélyek otthonosságával és intett egy 
altisztnek, aki az utolsó érkezők iratai t 
vette át. 

— Ez ugyancsak visszaadja a kölcsönt 
— gondolta magában Gerda és magára 
erőltetett nyugalommal nyújtot ta á t ok-
mányait az altisztnek. 

Ebiből az állásból sem' lesz semmi, álla-
pította meg az előrelátható eshetősége-
ket mérlegelve. Okosabb lenn© másutt 
próbálkozni, mint itt lopni az időt — 
hiába. ' De hol próbálkozzon? 

Torkát fojtogatta az elkeseredés. Egy jó 
barát, egy ismerős arc, mennyire eny-
hítené ezt a szorongó érzést. He körülötte 
csupa idegen és közömbös embert látott. 
Még jó, ha; csak közömlbös és nem ellen-
séges, mint az a sovány nő ott, aki 
titkon arra számit, hogy elüldözi szúrós 
tekintetével s az ő esélyei javulnak meg 
távozásával. 

Azért s e ! . . ^ jMos/fc már végigcsinál-
j a . . . Utasítsák el, de nem hátrál meg! 
Karcsú alakját kihúzta, mint aki a le-
vegőbe akar emelkedni s ez a büszke 
mozdulat, mintha rejtet t erőforrások 
zár já t pattantotta volna fel, pillanatnyi 
ellainylhülását frissen 'buggyanó eres 
akarattal pótolta. 

A hos&zú folyosón altisztek hada sür-
gött. I ratokat szorongatva jártak-kel'tiek, 
egymást küldték, hívták, szidták, közben 
ajtók csapód talk, csengő szólt, hogy 
szinte zúgott! a fe je a nagy zsivajtól. 
Amint elnézte az ismeretlen hivatali 
élet belső forgalmát, sorára várva, egy-
szerre elcsendesült a zaj s az altisztek 
egymásután katonás állásba merevedtek. 

Egy idősebb maga» ú r tűnt. fel a fo-
lyosón. Út jában megbiccentette fejét a 
hajlongok felé és férf ias méltósággal 
folytatta út já t . • 

Gerda gondterhelt révülettel nézte, s 
amint lépésenként közeledett, lassan kez-
dett éledezni benne valami távoli emlé-
kezés a szembejövő úrral kapcsolatban, 
s amikor egészen közelébe ér»t, benső 
ujjongással vélte felismerni Homo la Ká-
rolyt, a jó Károly bácsit, családjuík 
régi barát ját , aki még egy évtized előtt 
gyakori vendégük volt a körvadászato-
kon és minden nevezetes ünnepen. 

Kicsit megőszült azóta, de a tartása 
még mindig a r é g i A barázdák is mé-
lyebbé!: az ajkai k ö r ü l . . . de kétségkívül 
ő az. 

Vájjon megismeri-e őt? Akkor még 
osak tízéves kislány volt, de Károly 
bácsi már akkor évődve kötötte ki, hogy 
ő lesz a násznagya az esküvőjén. 

A rövid emlékezés egészen felüdítette, 
a az idegen és ellenséges légkörben 
ellenállhatatlan vágyat éTzett, hogy üd-
vözölje a régi ismerőst, s amint melléje 
ért, kivált a sorból s az öröm és meg-
lepetés őszinte átérzésével elkapta a 
iköZßt« 

— Karoly bács i ! . . . Kedves Károly 
bácsi! Datálja ki, hogy ki vagyok? — 
és pajkosan a szemébe nevetett az 
ámuló úrnak, aki a váratlan rohamozó-
han valami rég nem látott rokonát sej-
itiette. 

— Nem talál ja ki? — szorongatta a 
kezét még mindig Gerda, majd hízelegve 
simult hozzá, nevetgélve Károly íbáesi 
látható zavarán. 

— Nem tudom kis l á n y ! . . . — állt 
meg a magas úr Gerda előtt, azután 
vállát átkarolva udvarias érdeklődéssel 
vonta magával. Ha nem is fedezte fel 
benne az ismerőst, a fiatal leány köz-
vetlen modorát és szívből fakadó örö-
mét élvezte. 

A monoklis úr ebben a percben lépett 
ki az egyik irodából s amint megpil-
lantotta őket, mulatságos zavarral la-
pult a falhoz és mélyen meghajolt. 

— Alázatos tiszteletem, méltóságos 
uram! 

Károly bácsi lemérhető magasságiból 
biccentett feléje egy köszönésfélét: és 
teljes érdeklődéssel Gerda felé fordult. 

— Halljuk, kislány, honnan ismerjük 
egymást? 





Vorössné Kürschner Lilly zongoraművésznő első 
fellépése a rádióban kitűnően sikerült. Ez a 

felvétel a férjével ábrázolja B. Radó m r w m m m m n r ™ * rádió-
ban. A kitűnő irón« «zekét mondja magáról: 
s A z idegen számára semmi érdekesség sincs az 
életemben. Nekem magamnak viszont egyfor-
mán érdekes minden: az énekes, aki voltam, 
asz író, aki lettem, s az ember, aki talán még 

csak ezután leszek.« 

Toronyay Csaba zeneszerző és zenepedagógus 
íz elmúlt nyáron rendkívül érdekes előadást 
tartott Stradivariusról, a zenetörténet egy ik leg-
különösebb alakjáról. Toronyay egyébként ti-
zenhárom éves volt, amikor a hágai székes-
egyházban előadták vegyeskarra írt Ave 

Maria-Iát 

Linz Márta, a Berlinben élő világhírű magyar 
hegedűmüvésznő szeptember 22-én a Deutschland-
senderben, 24-én Münchenben szerepelt. Októ-

ber 10-én pedig a baseli adóben lép föl 

Szepessiné Gádor Mária, a kassai rádió nep-
szerű magyar nóta énekesnője a mult szomba-
ton a pesti stúdióban szerepelt és nagy sikerrel 

mutatta be a szlovenszkói szerzők dalait is zongoraművész szeptember 24-én 
hangversenyezett a rádióban 
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PESTI DIVAT 
I írta: TARKEÖVY ISTVÁN 

Az őszi szezon kezdetén hosszabb tanul-
mányútra induiltlam : végigutaztam az 
l-es autóbusz vonalát a Városligettől a 
Horthy Miklós-körtérig, a földalatti út-
vonalát a iGerbeaudtól a Mi'Heneumi em-
lékig, a hatos vildamos vonalát ia Nagy-
körúton. Többször elsétáltam a Dunapart 
kávéházi terraszai előtt, úgy, amiint illik 
este kilenckor és keresztülfutottam a 
Váci-utcán korzóidőben, délben egyóra 
táj t . 

Felhajtott Eden 
kalap 

A földalattin meg kellett á l lapí tanom,* 
hogy a gumi esőkabát nem túlságo-P 
sajn kellemes ruhaidarab, főleg a szom-F; 
szédokria nézve. Lelhet, hogy viselőjeH; 
nem érzi ia kabát sízagát, ez azoiuban>* 
semmikép sem áll fenn azokra, akik aj£ 
sors kifürkészhetetlen akaratából g u m i - S 
kabát mellé kerülnek. Ezért ajánlatos a J 
másik oldalra ülni, ha meglátunk egy $ 
gumikabátot. Eszlelettim még nem tel- 1 

I jesek, tudniillik nem tudom milyen az, i 
ha két gumikabátos kerül egymás mellé. * 

A villamoson láttam, hogy egyébként 
gondosan és jólöltözött fiatalemberek öl-
tönyikabátjuk felső küllső zsebében olyiain 
színű kockás, mintás, sőt virágos dísz-
zsebkendőt viselnek, amilyen szín nem 
fordul elő öltözékükön. Ez helytelen. A 
díszzsebkendő legyen összhangban a ru-
hával, viagy valamelyik ruhadarabbal. 
Például kék inggel kék zsebkendőt lehet 
viselni. Vörös nyakkendővel vörös zseb-
kendőt. Szürke öltönyhöz szürke zseb-
kendőt. Ma már különben is sokan egy-
általán nem viselnek lá thatóan zseb-
kendőt, ami nem hiba. 

* 
A kétsoros öltönyöknél a kevésbbé jól-

értesült szabók a váll szabására helye-
zik a fősúlyt, pedig iá ímellbőség és a 
mély kivágás muta t ja meg az öltöny-
kábát jóságát. Nagyon soík kétsoros öl-
töny kabátun álig van kivágás, 
úgy hogy 'teljesen takar ja az inget és 
a gallérból és nyakkendőből alig látni 
valamit. Azért vasalják most le a kihaj-
tókat, hogy ezzel is nagyíthassák a ki-

Tweed kabát 
flanell nadrággal 

Köntös, selyemből 

Nagyon népszerűek a sportszerű öltö-
nyök, húzott, slioces és spainignis háttal 

és felvarrott zsebekkel. Ezeket szívesen 
\js;elik a városban is. Hja felvarrott 
jfllső zsebbe díszzsebkendőt tesznek, ak-
Kor a zseb rendszerint eláll, ami nagyon 
Csúnya. Ilyen zsebbe csak kisebb for-
májú zsebkendőt lehet tenni, vagy zseb-
kendő nélkül kell viselni. 

* 
Fontosak a részletek aa öltözködésben. 

Például a kihaj tó formája, a harisnya 
színe, a nyakkendő mintája. Van más-
f a j t a részlet is az öltözködésben. A rész-
letfizetés. Ennek its tagadhatatlanul 
nagy szerepe van, erről azonban ezúttal 
nem 'beszélünk. Kötött mellény 

Sweater 



LONDONBAN M I N D E N KÉK 

Cjfélkék frakk 

London, szeptember. 
Kedves Ádám! 
Itt ülök a Dorchester Ho-

telben és ígéretemhez híven 
beszámolok az őszi London 
divatéletéről: 

* 
Minden kék. Ez a legdiva-

tosabb szín. A klubban este »Mid-
night Blue« evening dresst visel 
nek. Az éttermekben, a színházak' 
ban, az Empire-ban, London öt' 
ezer személyes mozijában ugyan-
csak éjfélkék frakk van az ele-
gáns férfiakon. A pesti divat sokkal 
konzervatívabb, mint a londoni, idős 
urak járnak Londonban éjfélkék frakk-
ban és szmóklngban, nálunk pedig még 
a fiatalok sem viselik. 

Természetesen nemcsak este divatos 
a kék, hanem nappal Is. Nappali vise-
letre a kékesszürke a favorit, minden 
variációban, simában, kockásban, csí-
kosban. Nagy szerephez jut a kék és 
szürke pehelykönnyű teveszőr átmeneti 
és télikabát. 

Látni régi divatokat újjászületni, így 
a halszálka mintát, az úgynevezett 
Fischgrät-et, amely ebben a szezónban 
ismét fontos vezető szerepet kapott. A 
legtöbb mintás anyagot csíkvonal élén-
kíti. 

Londonban mindenkinek van zsa-
kettje, amit lóversenyen uniformis-
szerűen viselnek. 

A sportöltönyök pehelykönnyű kash-
mirból készülnek. Nagy előnye a kash-
mlrnak, hogy könnyű, simulékony, kel-
lemes viselet. Sportszerű anyagokban 
vezet a zöld kékes árnyalata, főként 
kiskockás mintával és a népszerű 
kashmir pleasure pepita mintával. 

A divatforma a széles mell és a ma-
gas váll, a nadrág már nem olyan hosz-
szú és nem olyan bő. Divatos a kétsoros 
mellény az öltöny anyagából, valamint 
ismét nagyon kedvelik a színes divatmel-j 
lényeket. A csíkos ruhákon természete' 
sen pontosan illeszkednek egymáshoz a 
csíkok, ami a legkitűnőbb szabót is pró-
bára teszi. Sok az egysoros, kétgom-
bos zakó, tompa csapott kihajtóval, 
aminek az a nagy előnye, hogy kar-
csúvá teszi az alakot. 

London visszatért az úri finom ele-
ganciához és a világ elegáns férfiai 
visszatértek Londonhoz. Természetesen 
mindazt, amit leírtam, a gyönyörű szö-
veteket, az elegáns divatformát, a mű-
vészi összhangot az öltözködésben, látni 
kell. Viszontlátásra Budapesten, ahol 
alkalmam lesz mindezeket bemutatni a 
budapesti közönségnek. 

Kashmir pleasure 
sportkabât 

hivatalos zsaket-
forma 

rlszabó, Semmelwels-utca Midnight blue" 
szmóking 



PUSKÁVAL A VÁLLON 
A vadászat a legősibb sport, nem is lehet csodál-

kozni tehát azon, hogy a vadászó férfi a konzerva 
formákat kedveli. Ez a főoka, hogy a vadászok kö-
zött nem népszerű a modern »plus four«, amely pedig 
a legdivatosabb sportnadrág viselet. A vadászok 
mindig jobban kedvelték a »walking breechest«, mely 
most a konzervatívabb divat újjáéledésével kezd nép-
szerűvé válni más sportokhoz is. 

A vadászruhánál hangsúlyt kap, hogy az az ele-
gáns, ami célszerű. Természetesen a divat javára is 
kell tenni engedményt. A windsori herceg, mint lát-
tuk, salzburgi joppéiban vadászik. Ferenc József kirá-
lyunk stájer ruhában vadászott. Mindkét viselet ma 
is népszerű előkelő vadászaink körében. Nagy társas 
vadászatokon vadászat után a társasági ruha szere-
pét tölti be és vadásEvacsorábon szmóking helyett äs használják. 

A vadászruha anyaga ugyanolyan regényes eredetű, mint maga a vadászat, 
ír és Shetland szigeteken, valamint a Hebridákon Ír és skót halászok kézzel fon-
ják és kézzel szövik az eredeti homespunokat, melyek köziül egyes tweedek eredeti-
ségét a szagai bizonyítja. A skót parasztok szabad tűzhelyükön; ugyanié turfávail 
tüzelnek, és az égett turtfa kellemes szaga mindenbe beleveszi imagát, ami a kunyhó-
jukban van. í g y a fonálba és ai szövetbe la. 

A vadászruhához való szövet leglényegesebb kellélke, hogy erős legyen, ne sza-
kadjon egyhamar. A ihomespunokon kívül is vannak természetesen ilyen tövisálló 
szövetek, melyeket a legősibb amgol gyárak külön erre a célra szőnek. A salzfburgi 
éb stájer ruhákat viszont kizárólag az eredeti helyi 1 ódonból készítik. 

ibbmmhhhh UBMMK 
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Kék ». iréx T. iSld. ». szfirke alap, halványszürke Friz r . xtld ». kék alap, saját színének árnyalataival 
keresztcstkozással --íkez»» 

B A N E T I N G K É S Z I T Ő 
VÁCI-UTCA 21 • SZENT ISTVÁN-KORÚT 26 

n 

AMIBEN M I N D E N FÉRFI MEGEGYEZIK 

Szfirke ». kék ». zSld alap, iréz és ezfist lénycstkok-
kal, szfirke keresztcsikkal 

Zfild ». szfirke ». kék pasztel alap, lekér csikókkal 

A férfiak mind különböznek egymástól, 
az út, amelyen járnak, mási és más terüle-
ten vezet, a cél, amely felé törekednek, mégis 
mindannyiuknál ugyanaz. Minden férfi 
egyéniségéneik megfelelő életet, és egyénisé-
gének megfelelő külsőt akar. 

/Semmisem jellemzi annyira az egyénisé-
get, mint az ing, mely mindent elárul vise-
lőjéről. Ezért fontos, hogy ott készíttessük 
ingeinket, ahol megtaláljuk az egyénisé-
günknek a színben, mintában, szövésben, 
anyagban és szabásban legjobban megfele-. 
lőt. 

Ez ia cég a shírneves Bauet ingkészUö, 
mely éppen, mert kizárólag férfifehérnemü 
készítésével foglalkozik, választékban, kidoi-

árban és szakszerűségben egy-
mindenkit ki tud elégíteni. Banet ing-

készítő Váci-utca 21 és Szent István-körút 
26 alatti üzleteinek kirakatai — a legelső 
külföldi szövőgyárak most érkezett őszi 
anyagaival — különben mindent elmondanak. 

Kamidén szévetett popiinok. Exclusiv Banet modellek. 
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XpwMAjU, lasusîy 
Az amerikai gumigyárak könnyű sár-

cipőket hoztak forgalomba az esős na-
pokra. A sárcipők talpa hajlítható. For-
májuk teljesen kivágott, úgyhogy csak a 
talpat és a cipő oldalát védi. Az utóbbi 
években ugyanis nagyon sok panasz 
hangzott el, hogy a cipők) talpa átázik 
az esőben. Ez ellen tökéletesen megvéd 
az új sárcipő-tipus. 

Az egész világon elfogadott, elegáns 
viselet a ikék frakk. Párizsban a divat-
tervezők tovább mennek és még színe-
sebb frakkal kísérleteznek. Az új elgon-
dolás szerint a frakk nadrág, az ing, 
gallér, nyakkendő, mellény és cilinder 
mariadna a régi. A frakk kabátjának for-
mája sem változna, csak a szine, mely 
viselőjének ízlése szerint lehetne szürke, 
kék, lila, meggypiros. 

cUAcdát 
A londoni esőkabátkészítők az új sze-

zonra kétsoros esőkabáttal » jöttek ki. A 
bő kétsoros formát saját anyagából ké-
szült övvel fogjiák össze. A kétsoros for-
ma kényelmesebb és jobban véd az eső 
ellen, ugyanis elől nem nyílik szét. 

m m w m u 
A dohányos férfi mindig nagy súlyt he-
lyezi arra, hogy kedvenc cigarettáját 
vagy szivarját csorbítatlanul élvezze. Ez 
volt az oka annak, hogy a legtöbb niko-
tinmentesítő eljárás kudaircot vallott. 
Mert ha már sikerült is esetleg kivonni 
a nikotintartalmat a dohányból, az rend-
szerint a dohány ízének és aromájának 
rovására történt. A Nikopáli-szápka ép-
pen annak köszönheti népszerűségét, 
hogy a dohányt nem bántja és a szipká-
ban elhelyezett cserélhető betét szívás 
közben csak a nikotint és a káros anya-
gokat vonja magához. Most már készül-
őnek Nikopáll-szápkák kettős betéttel is, 
azonban még ezek sem érintik a dohány 
eredeti zamatját. A szenvedélyes, igazi 
dohányosok: ezért nem tudnak meglenni 
Nikopáll-szipkai nélkül. 

KIZÁRÓLAG 

A N G O L 

D I V A T 

SZÖVETEK 
(SL% xfÁvúta/iü titAfr 

Rendszerint a legcélszerűbb dolgok a legegy-
szerűbbek. í g y van ez a KINO luxus örök 
zoknitartóval, mely egycsapásra megoldotta a 
célszerű, kényelmes és kel lemes zoknitartó 
problémáját. A K i n g luxus s ikerének titka 
anyagának finomságában és szerkezetének 
egyszerűségében rejlik. Anyaga különleges 
Lactron garni, mely nem vág be a búsba, da 
nem is tágul egykönnyen. A King luxus al-
katrészei fémből készültek és oelluloiddal van-
nak bevonva, ezáltal törhetetlenek, rozsdamen-
tesek, könnyűek és hygienikusak. A törvénye-
sen védett forma pedig lehetővé teszi, hogy az 
elhasznált gumiszalagot pillanat alatt kicse-
réljék. 



MEZEY MARIA 
szürke perzsa és fekete breitschwanz 

bandái 
MÜLLER GYÖRGY 

szűcsmesternél készültek 

(Foto Angelo) SZŰCSMESTER 
IV., Petőfi Sándor-tt 6. 

Tisztelettel meghívom önt is 
új modellieim megtekintésére. 
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Pehér araaybrokát wslólyiruha, 
tokét» szövet estélyi kabittal, 

Kflstróka kihajtóval 
ïOSBNTHAL azalón kollekció-

jából (Vlradó-u, s.) 
(Foto AngaioU 



pesti asszonyok igazán nem 
panaszkodhatnak. A világ egyetlen 
városában sem részesülnek a nők 
olyan gyors és pontos divatkiszol-
gálásban, mint Budapesten. A pá-
rizsi asszony még nem is látta azo-
kat a modelleket, melyeket a pesti 

rég visel. A ^párizsi ruhattfvya-
gok csak hónapok múlva lesznek 
népszerűek ott, itt pedig már min-
den belvárosi üzletben kaphatók. 
De nemcsak modellek és anyagok, 
hanem divataccessoirok, övek, vi-
rágok, klipszek, csatok is régen 
kaphatók a pesti üzletekben, 
holott Párizsban a szalonok még 

féltett kincsként őrzik 
őket. Még el sem utaz-
tam Budapestről Pá-
rizsba divatot nézni, 
mikor itt mér láttam 
az egyik divatszalon-
ban Schiaparelli egyik 
új, tölgyleveles, mak-
kokkal díszített klip-
szét, Mainbocher flitter-
leveles rózsaszínű virá-
gát. Szóval párizsiasan, 
divatosan Budapesten 
sokkal előbb és köny-
nyebben lehet öltözköd-
ni, mint Párizsban. (Ezt 
mondják egyébként pá-
rizsi magyar barátnőim 
is, akik majdtvem min-
den holmijukat Pesten 
veszik meg.) 

Kanadai tüirékabunda BUNCZEL BELVÁROSI SZORMEARU-
HAZ modelljeiből, megvett«: GRÓF KHUEN HÉDERVABY 

SANDORNÉ 

A divatszalonok kol-
lekcióinak sikere Pá-
rizsban a futótűz gyor-
saságával terjed el. Ha 
a bemutató délelőtt 
volt, divatkörökben dél-
után már kialakult vé-
lemény van a kollek-
cióról. Éppen idén tör-
tént meg Párizsban, 
hogy egyik legnagyobb 
divatszalon délelőtt be-
mutatta a kollekcióját. 
T'óbbszáz ember szo-
rongott a szálonokban. 
De még többen voltak, 
akiknek nem jutott 
hely. Délután ugyan-
ebben a divatszalonban 
álig volt tizenhat em-
bernél több. A hír elég 
a y ars an terjedt el. * 

Idén egyébként a 
nagy favorit és sláger 
Párizsban Bálanciaga 
volt. Uj divatszalón az 



Avenue George V.-en. Két spanyol 
fiatalember alapította, akiknek 
Madridban és Sant Sebastianban 
volt eddig divatszalonjuk. Kollek-
ciójuk összeállításában a pá/rizsi 
pletyka szerint, segédkezett a leg-
tehetségesebb középeurópai divat-
tervezők egyike, a prágai H. Ro-
senbaum is. Gyönyörű milliőben, hó-
fehér barokkdíszítésű szalonban 
mutatták be az új kollekciót, amely-
nek szenzációs sikere volt. Ahogy 
Párizsba megérkeztem, az első ta-
nács, amit kaptam, ez volt: Nézze 
meg Balanciágát. A pesti szabónők 
el voltak ragadtatva az 
új spanyol háztól. Több 
modellt látni itt a kol-
lekciójukból, mint Vio-
netből. (Pedig nem túl-
ságosan olcsók!) 

Egyik fekete trikó 
délutáni ruhájuk közép-
kék gallérral és eschar-
peszerűen csavart öv-
vel, egy fekete télika-
bátjuk nagy ezüstróka 
gallérral, amelyet kö-
zépkék trikóövvel köt-
nek a derékra, egy fe-
kete kockás ezüstlamé 
koktél kosztümjük, egy 
fekete szövetruhájuk 
ezüstrókás középkék 
kabáttal fekete szatén-
övvel, a legnagyobb slá-
gere a pesti kollekciók-
nak. 

* 
Amilyen gyorsan fa-

vorittá válik egy szalon 
Párizsban, époly gyor-
san el is tudják felej-
teni. Tavaly például 
mindenki Francevra-
mantról beszélt. Az ő 
kollekciója volt a nagy 
siker, ö hozta divatba 
a gyajpúcsipkét és mo-
delljeit az egész világ 
kopirozta. Idén senki 
sem beszélt róla. Kol-
lekciója jelentéktelen 
volt. Európai f szabónők 
alig vettek nála. 

Csodálatos, hogy a pesti szabónők 
mindig ugyanazokba a házakba 
mennek. Ez a magyarázata annak, 
hogy annyi egyforma modellt látni 
a pesti kollekciókban. Ezreket fi-
zetnek egyes nagy szalontulajdono-
sok egy-egy nagyobb ház modell-
jeiért. így megvan a lehetősége, 
hogy ugyanez a modell a másik 
pesti divatszalontulajdonosnak is 
megvan. Ilyen aránylag kis város-
ban, mint Pest, ahol a drágán öltöz-
ködő hölgyek száma meglehetősen 
kevés, nagyon kellemetlen ez. Idén 
Alix, Paquin, Mainbochen Moly-

Altalában érdekes 
megfigyelni, hogy g 

mennyire mást és leg-
többször máshol vásá-
rolnak az amerikaiak. 

Kanadai ezüstrókabundaj BÜNCZEL BELVÁROSI SZŐRME-
ÁRUHÁZ modelljeiből (IV., Kamermayer K.-u. 4.) Készült: 

TITKOS ILONÁNAK 
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neux voltak a favoritok. Csajt na-
gyon kevés helyen látni Vionet-mo-
dellt (igaz, hogy az ő modelljei a leg-
drágábbak és egyáltalán nem szá-
míthatnak tömeg sikerre komplikált 
szabásuknál fogva. A Vionet-ruhát 
mindig csak a legjobb alakú nők 
tudják viselni.) Gyönyörűek voltak 
ezidén Chanel estélyiruhái. De 
pesti szabónő alig egy-kettő látta a 
kollekciót. Nem is látni a szép Cha-
nel-ruhák közül egyet sem Pesten. 
Igaz, hogy Chanel kollekciója hosz-
szú évek óta, idén először volt be-

Breitschwanz perzsia rövid és hétnyolcados bunda BUNCZEL 
BELVÁROSI SZÖRMEÁRUHAZ modelljeiből (IV., Kamer-

mayer Károly-utoa 4.) 

szédtéma Párizsban. A pesti szabó-
nők, sajnos, abba a hibába esnek 
(saját kárukra), hogy ha az egyik 
elmegy Schiaparellihez, a másiknak 
is el kell mennie. Így aztán drága 
pénzen vesznek meg olyan ruhákat, 
amiket a pesti bemutatón a pesti 
divathölgy kézlegyintéssel intéz el: 
»Ezt nem veszem, mert X- vagy Y-
szalonnak is megvan. El kellene 
menni kisebb, vagy a pestiek által 
nem favorizált nagy házakba is és 
ott venni olyan ruhákat, amik a 
Schiaparelli,- vagy Mainbocher-mo-

dellek árának felébe 
sem kerülnek, viszont 
biztosan nincsenek meg 
senki másnak * 

Idén a legszenzáció-
sabb a legszebb kollek-
ció Párizsban Moiy-
neuxé volt. Egyik ru-
hája szebb, mint a má-
sik. Molyneux szalon-
jai még a divatszezón 
végén is zsúfolva vol-
tak. Pedig akkor már 
csak az olaszok vásá-
roltak, akik tudvalevő-
leg mindig a legkésőb-
ben érkeznek Párizsba. 
(Náluk a tél sokkal ké-
sőbben kezdődik és mi-
kor nálunk már új őszi 
modelleket mutatnak, 
Olaszországban még 
mindig a demi-kollek-
ció modelljeiből csi-
nálnak üzletet.) A gyö-
nyörű Molyneux-ruhá-
kat Pesten nem sokra 
becsülik, mert éppen a 
kitűnőségük miatt olyan 
népszerűek, hogy min-
denki megcsinálja őket. 
Pedig jól öltözöttnek a 
legtöbb nő csak olyan 
egyszerű zsánerű ruhá-
ban érzi magát, mint 
amilyeneket Molyneux 
csinál. 

* 
Az idei divat egyéb-

ként nagyon változatos 
és szép. Határozottan 
sex apeál van a testhez 
simuló princesse, térdig 
feUliccelt estélyiruhák-
ban. Milyen gyönyö-
rűek ezek a ruhák Mo-
lyneuxnél, az óriási 
strucctollas, vagy fiit-



ter hímzésű kalapokkal, a hosszú cióban láthatunk egy-két modellt, 
kesztyűkkel. tűzvörös kamcsatkai rókával pré-

t mezve. Merészség lenne azt állí-
Gyönyörűek a directoire estélyi- ^nihogyaz ezüstróka idén ke-

ruhák is, homlok feletti loknis fii- vJshé d l v a £ m m t
Á T*1«* évben volt. 

zur újukkal a, párizsi mannekének a . e , f d f r ?éPlgVÍzl « Varlzsi 

híres Davis-portrét: Mme Reca- u az a 
miért, juttatják eszünkbe. Mint a ^rdés vetódik fel hol, lehet annyi 
megelevenedett Velasauez-vortrék ezustrokat tenyészteni, vadaszni, 
olyanok Mainbocher, Paquin man- tPF***1 

nekenjei a csinőnél krinolinszerűen cl6k elkészítéséhez szükséges. Díva-
elálló tüll- és csivkeruhákban man- t o s a P°lárróka, a grönlandi róka, 
tillaszerű csipke fátyollal a fejükön. X 

* 
Milyen nehéz viselni 

az egyenes, testhez si-
muló, szűk kazakokat, 
amelyeket Mainbocher 
mutat. Mintha minden 
párizsi manneken, aki 
ezt viseli, kioperáltatta 
volna a gyomrát, olyan 
laposak, olyan karcsúak 
benne. 

* 
Nagyon divatosak és 

szépek idén a muff ok 
Párizsban. Molyneux 
rengeteg muffot mutat, 
lapos szőrméből és ró-
kából. A divatszalonok-
ban Pesten is készül né-
hány muff, de sajnos, itt 
divat alig lesz belőle. A 
pesti nők örülnek, ha a 
gallérra, vagy kabát-
díszre jut elég szőrme, 
a legtöbb kénytelen a 
muffról lemondani. A 
legérdekesebb muffok 
egyikét Piquet mutatta. 
Vörösrókával préme-
zett sötétkék kabáthoz. 
A kabátot csak alul dí-
szítette széles rókapánt. 
Kis álló egyenes nyaka 
szőrme nélkül volt. Eh-
hez a kabáthoz hosszú-
kás, csőalakú, spirálisan 
csavart vörösróka-muf-
fot viselt a manneken. 
A m u f f , a zippzámak 
egy rántásából egyenes 
szőrmesállá alakítható, 
amelyet szövetmasnival 
a nyakba lehet kötni. 

A vöröltróka egyéb-
ként nagyon divatos. Antilopbatéta» breltscfawainz perzsa, amerikai breltschwanz 
Majdnem minden kollek- bueno bunda BUNCZEL BELVÁROSI SZÖRMEÁRUHAZ mo-

delljeiből (IV., Kamermayer Károly-u. 4.) 
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Helyei az ifjúságnak! 
önkéntelenül eszünkbe jut ez a gon-

dolat, amikor végignézzük a váci utcai 
Rotschild-szalon kollekcióját. Ezt a kol-
lekciót — a régi nagy tradiciójú divat-
szalonban — már teljesen egyedül a fia-
tal Rotschild Zsuzsái állította össze. 

A fiatalos szellem, a frissesség, a min-
den újdonságért való rajongás, híven 
visszatükröződik ebben a kollekcióban. 
Nagyon jók, nagyon szépek a ruhák. 
Remekül sikerült ez a kollekció. Ezt 
egyébként a közönség is igazolja. Olyan 
lelkesedéssel és elragadtatással nézték 
végig a divatszalon bemutatóját, ami a 
pesti közönségnél egész szokatlan. A ren-
delők: között pedig a legjobb nevű és a 

Fekete kosztüm ezüstrókával prémezve, Paquin 
ROTSCHILD A. kollekciójából (Váci-utca 

legjobban öltözködő peeti dámákat ta-
láljuk. 

Miért jó a kollekció? Elegáns és exklu-
zivitást kereső dámánaik elsősorban 
azért, mert rengeteg olyan modell van, 
amelyet egyetlen pesti kollekcióban 
sem láthatunk. Rotschild Zsuzsa például 
volt Chanelnál és néhány gyönyörű 
Chanel-estélyiru'hát készített. Van egy 
Ohanel-modell után készült vacsorázó-
ruhája, a nagy kivágás és az uj jak kö-
zepe bársonyszalaghímzéssel díszítve 
— ennél ideálisabb toalettet pesti asz-
szony számára egész Párizsban nem le-
hetett találni. A ruha vonalban, díszí-
tésben egészen új, viszont azáltal, hogy 

hosszúujjas és hosszú, 
Pesten kitűnően használ-
ható. Nagyon szépek a 
Patou-kollekcióból készült 
ruhák, közöttük főleg egy 
fekete romain raiffoMszok-
nyájú estélyi t o a l e t t és a 
Rochas-modellek. 

A legnagyobb siker Rot~ 
schild Zsuzsa kollekciójá-
ban egy kis fekete taf t 
Rochas-ruha. Egyszerű, de 
olyan ötletes és szellemes, 
hogy már eddig valóságos 
rekordszámba készül. 

De elsősorban mégis a 
kosztümökről és a kábá-
tokról kell megemlékezni 
a váciutcai Rotschild-sza-
lon kollekciójában. Szeb-
ben angol munkát talán 
egyetlen divatszalonban 
sem készítenek, mint itt. 
Egész sereg kosztümöt, 
kabátot láthatunk egysze-
rűbbet, díszesebbet, szőr-
me nélkül, szőrmével, iga-
zán nem nehéz választani 
közöttük. A kosztümök 

között megtalálhatjuk 
Paquin rókával prémezett 
elegáns délutáni kosztüm-
jeit, a kabátok között pe-
dig azt a gyönyörű zöld 
kékróka prémes Paquin-
modellt, amely Párizsban 
is az idei nagy sláger. De 
sok kitűnő, jól kihasznál-
ható, sokat viselhető egy-
szerű prémezésű kabát is 
van a kollekcióban, amely 

modell után mindenképpen hűséges 
37.) tükre a párizsi divatnak. 
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Az ideális pesti sarderob 
Nagyon tetszett ai Marton Nővérek 

kollekciója. Ajánlom mindenkinek, aki 
abszolút divatos, szép és elegáns ruhá-
kat akar viselni idén télen. 

Nem könnyű feladat volt az idei sze-
zon párizsi ruháiból összeállítani olyan 
kollekciót, amely anélkül, hogy az a di-
vat rovására menne, Budapesten is szép, 
praktikus, jól viselhető legyen. A pesti 
asszony életkörülményei mások, mint a 
parisienne-é. A pesti nő egyszerűbb, 
praktikusabb ruhákat keres, mint a pá-
rizsi. Hogy azonban a ruha változtatás 
nélkül eredeti legyen és a pesti céloknak 
mégis megfeleljen, olyan probléma ez, 
amit igazán csak a legjobb ízlésű és ér-
zékű szabónő tud megoldani. 

A Marton Nővéreknek idén sikerült a 
feladat. Kollekciójuk százpercentesen pá-
rizsi és mégis kitűnően megfelel a pesti 
életkörülményeknek. A divatszalon veze-
tője Maggy Rouff, Heim és ÍLelong kol-
lekciójából válogatta ki azokat a tün-
déri bridzs- és zsúr-ruhákat, amelyeket 
valósággal szétkapkodnak a kollekció-
ból a pesti társaság legjobban öltözködő 
dámái. Lelongnak volt az idén egy fe-
kete trikó, raffolt , arany zipzáras ru-
hája , egész kollekciójának legjobb da-
rabja. Ezt lá that juk viszont a Marton 
Nővérek modelljei között. Gyönyörűek 
az arannyal hímzett, remeik szabású és 
vonalú Maggy Rouff délutáni ruhák, 
amelyek éppen a díszüknél fogva este 
vacsorához, színházba, kisebb estélyekre 
is kitűnően viselhetők. A legbájosabb, a 
legfiatalosabb ruha ezek között a dél-
utáni modellek között Heim-kreáció. 
Plisszírozott fekete1 muszlinruha bár-
sonyszalagokkal díszítve. Fiatal hölgyek-
nek különösen ajánlom, mert bár a szí-
ne fekete, bájban, fiatalosságban vetek-
szik akár a hófehér tüllruhával is. 

Nagyon szépek és biztosan nagy sike-
rük lesz az estélyi toaletteknek is. Ne-
kem legjobban egy ibeigeszínü rövidujjas 
csipkeruha tetszett. Egyszerű t'z a ruha 
és mégis olyan elegáns, hogy akár a 
legnagyobb estélyre is viselhető, de vi-
szont színházi ruhának is kitűnő. Sok 
szép és gazdag tüllruhája, t a f t és bár-
sonytoalettje van a kollekciónak. Mind-
egyik a legnagyobb párizsi házak mo-
delljei u tán hűségesen elkészítve. 

De természetesen nemesaki selyemből, 
bársonyból, Iáméból és tüllből készült ez 
a kitűnő kollekció, hanem nagyon sok jó 
egvszerű, finom szövetruhából, kosztüm-
ből és kabátból. Minél egyszerűbb az ut-
cai toalett, annál elegánsabb. Ez a tétel 
igazolódott be a Marton Nővérek bemu-
tatóján is. Divatosak a ruhák, de amel-
lett olyanok, hogy mindegyikből még 
három-négy év múlva is öröme lesz an-
nak, aki idén megrendelte'. 

Fekete matt selyemruha arany payett hímzéssel 
MARTON NŐVÉREK szalonjából (Petőfi Sán-

dor-utca 6.) 
(Foto Angelo) 



hwúMtyMan tetőzzem 



Lelong legszebb estólyiruhája arany lamé cloquéból füstszinü crépe romainnel kombinálva 
(Foto Arik Nepo) 



Al 
Nem csoda, ha a pesti divatkollekciók 

olyan kitűnően sikerültek, ha a model-
lek készítéséhez annyi elsőrangú, eredeti 
divatanyag áll rendelkezésükre, ameny-
nyit mennyiségben és íninőségben Binét 
ós Barna hozott. Azok a gyönyörű ka-
bátkelmék, amelyeket Paquin kollekció-
jában láttunk, mind megtalálhatók Bi-
nét és Barnánál. De nagyon szépek a 
puihaesésű köpenyanyagoki is és a sok 
érdekes angol kaibátszöivet és tweed., 
amelyből a legszebb kosztümök és kabá-
tok készülnek a párizsi kollekciókban. 
De nemcsak szövetekben, hanem selyem-
anyagokban is, úgyszólván egyedülállót 
mutat a népsaerű pesti cég. A délutáni 
ruhaanyagok közül egy grosgrain alapú 
szalagmintás selyemnek van a legna-
gyobb sikere. Ezt az anyagot majdnem 
minden pesti nagyszalonban láthattuk, 
éppen úgy, mint az érdekes, aprórojtos 
szövésű selyanet és az újsizerü ottománt, 
amely slágere a párizsi nagyházáknak 
is. Gyönyörű angol bársonyok délutáni 
ruháknak és festőién szép esésű selyem-
bársonyok estélyiruháknak és köpenyek-
nek. A párizsi Haute Couture legjobban 
favorizált ikoktél-, vacsorázó- és estélyi-
ruhaanyaga idén a fémbrokát és a lamé. 
A fényűző anyagok között sportszerű 
jerseyk, gyönyörű kivitelben, amely az 
1937/38-as divatnak nagy slágere1. Válto-
zatos, gyönyörű mintákat, újszerű -szö-
véseket láttunk Binét és Barna remek 
ízléssel összeállított idei kollekciójában. 

xPlVATMAZSQLAK 
Párizs egyik legérdekesebb divatese-

ménye egy kiállítás, amelyet -»száz év 
divata«, címen mutatnak az egyik mú-
zeumban. A kiállítás az ezernyolcszáz-
tól—ezerkilencszázig terjedő divat min-
den egyes karakterisztikus modelljét, ru-
hában, kalapban, ékszerben, kézitáská-
ban bemutatja. Érdékes megfigyelni, 
hogy a száz év előtti divat egyes motí-
vumai milyen csodálatos pontossággal 
ismétlődnek meg a mai divatban. 

A párizsi világkiáll ítás egyik attrakciója a 
japán pavillon, ahol többek között az igaz-
gyöngy tenyésztésének különböző fázisait is 
bemutatják. A zseniális japáni Mikimoto pro-
fesszornak hálával adóznak a nagyvi lág 
hölgyei, mert közelebb hozta hozzájuk a va-
lódi gyöngy ragyogását, ami eddig többnyire 
csak elérhetetlen álom volt. A tenyésztett igaz-
gyöngy világszerte diadalmas sikert aratott: 
London, és Párizs legelőkelőbb ékszerészénél, 
Cartiernél, Van-Cleefnél a 10 ós 20 karátos 
brilliánsok mellett mindenütt ott vannak a te-
nyésztett igazgyöngyök is és várják, hogy év-
ezredes bűvöletükkel megejtsék az örök asz-
szonyi hiúságot. 

* 
Pigut t egyik feketebársony ruháját 

ieopárdbőrrel prémezi. A ruha szűk, 
testhez sícmuLó derekú, hosszú szűk ujjú, 



nagyon dús, bő szoknyájú. A kivágás 
körül kis gallérszerű rész és az óriási 
elálló manzsetták prémből készültek. 

Lucille Par ay kollekciójában láthatjuk 
a legtöbb strassz himzést. Elegáns dél-
utáni kosztümökhöz fehér szatén blúzo-
kat mutat, némelyiket magas nydlhkal. 
A nyak teljesen strasszal^ van hímezve. 
Szövetruhákon, selyemruhákon is gyak-
ran megismétlődik a strasszhimzés. Egy-
egy motívum <a ruha derekán, vagy a 
vállán. 

Simor Erzsébet 
feltűnést keltő valódi breltschwanz bandája 

PALUGYAY VIKTOR szűcs kreációja 
(IV., Bécsi-utca 5.) 

(Foto Angelo) 

A budapesti ARKANZAS cég londoni és pá-
rizsi útján Mikimoto igazgyöngy-tenyésztelepé-
nek európai exponensével szenzációs megálla-
podást létesített: eszerint az Arkanzas cég a 
különlegesen válogatott igaz-gyöngyöket min-
den közvetítő nélkül, egyenesen a gyöngyha-
lásztelepekről, Omura-Bay-ról és Ishigakij imá-
ról kapja, ami azt jelenti, hogy tökéletes szép-
ségű gyöngyöket tud prezentálni a hölgyek-
nek, ta közvetítő kereskelelem 15—20 %-os 
haszna nélkül, tehát ennyivel olcsóbban. E g y 
200 sorból álló, páratlanul szép tenyésztett igaz-
gyöngy mintakollekció a napokban már Pestre 
Is érkezett és értékét messze megha-
ladd árban, 25.— pengőtől kezdv« kapható 
ARKANZAS-nál Váci-utca 20. alatt. 

* 
Amazonnak nevezi Lan vin egyik leg-

érdekesebb v a e s o n á s Ó T U h á j á t . A ruha 
fehér szövetből készült, álitól egészen 
végig aranygombokkal. Kis álló szövet-
nyaka, hosszú szűk ujja, keskeny aramy 
bőröve van. Egyik oldalon egy arany 
bőrpánt raffolja fel a szoknyát, akár-
csak a lovaglószoknyákat. * 

Érdékes kabátot láthatunk Piguet kol-
lekciójában. Kétféle szövetnek a kombi-
nációjából. A kabát háta és ujja sötét 
szilvakék szövet, az eleje pedig rozsda-
vörös színű szövetből készült. A szín-
kombináció általában egyik erőssége az 
idei párizsi divatnak, Piguet kollekció-
jának egyik legcsinosabb sportkosztüm 
szoknyája sötétbarna, kabátja türkiszkék, 
blúza sötét bordó. * 

Az estélyi kosztü-
mök idén is nagyon 
divatosak. Selyemből, 
bársonyból, szövetből, 
posztóból készülnek 
ilyen zsánerű, nagyon 
saép toaletteík. Földig-
érő szoknyával és Ms 
kabáttal, legtöbbször 
blúz nélkül, vagy de-
koltált etetélylru'hával 
és ikis kosztümkabát-
tal. A kabátok leg-
többjét arany, ezüst 
flitterhimzés, színes 
gyöngyhimzés díszíti. 
Sok szép estélyi kosz-
tüm készül brokátból 
is. 

* 
A legszebb kivágá-

sok egyike idén Vio-
net diagonál vonalú 
kivágása. Illetőleg ez 
már nem is kivágás, 
mert a ruha a kar 
alatt befejeződik, váll-
része, vállpántja egy-
általában nincs. Ter-
mészetesen csak kifo-\ 
gástalan vállú és le-
hetőleg szabályos, kis 
keblű nők viselhetik 
Vionet ilyen stílusú 
gyönyörű estélyiru-
háit. 

A párizsi divatterve-
zők közül Lanvin asz-



szon y dolgozik Leggyakrabban a szín-
p a d ^ Most legutóbb óriási siikiere volt 
Yvonne Printemps ruháival, amelyeket a 
Trois Walse-hez készített. A darab a 
nyolcvanas évek idején kezdődik, a régi 
Maxim's fénykorában, amikor testhezsí-
muló, halcsontos, mélyen dekoltált, alul 
elálló ruhákat viseltek és napjainkban 
végződik, amikor Yvonne Printemps mint 
»wamp«, egy érdekes fekete, földig érő 
toalettben játszik. A ruha egyik u j j a 
ezüstróka és az ezüstróka a vállra csa-
varva a kivágást sztegélytzi. Kosztümjei 
közül legszebb egy három uj jnyi széles 
csíkozású fehér-fekete taf t ruha. Telje-
sen princesse vonalú, alul rengeteg fo-
dorral kitartva. A soki gyönyörű ruhá-
hoz Yvonne Printemps valódi ékszereket 
visel. A híres mogyoró nagyságú gyön-
gyöket és gyönyörű soliterjeit. Egyik 
óriási gyűrűjét a kisuj ján viseli. * 

Ez a divat: Angolos ruhákhoz bőr- ás sport-
ékszerek, délutáni ruhákhoz aranyozott ékszerek 
sz ínes kövekkel , esté lyi ruhákhoz strasszékszer. 
Legújabb model lek megtekinthetők Souvenirnél , 
Váci-utca é s Kígyó-utca sarkán lévő üzletében. 

* 

Chanel egyik legszebb estélyiruhája 
hófehér moiréból készült. A mélyen de-
koltált, csípőben szűk toalettet elől a 
ruha egyik oldalán stras szhimzés díszíti, 
nyitott szárnyú madarak. A hímzés foly-
tatódik a derékon is, mindegyik vállpánt 

Zahler Magda 
balett és tánctorna pedagógus három legfiata-
labb növendékével a Hollán-utcai Fodor sport-

intézetben 



CsipUe&dét&s taUkcipZ 
Érdekes, újszerű, nyújtható bőr-

ből készülnek a kesztyűszerűen láb-
hoz simuló, minden csukás nélküli 
cipők Párizsban. Még mindig- kísér-
leteznek a szögletesorrú és szögletes-
sarkú cipőkkel, nemcsak sporthoz, 
hanem elegáns délutáni ruhákhoz is. 
Sok szép modellt látni ebben »a zsá-
nerűben. Nagyon divatosak a bordó 

antilop- és sevróeipők. Utcai kosz-
tümökhöz a bordó sevrót gyíkkal is 
kombinálják. Kosztümökhöz, szövet-
ruhákhoz a legtöbb manneken an-
golos sarkú cipőt visel, de nem az-
zal az egyenes, lapos angol sarok-
kal, amit nálunk készítenek, hanem 
magasabb, formásabb bőrsarokkal. 
Rochas mannekenjei kerekorrú, an-
gol sarkú »padova« cipőket visel-
nek, majdnem mindegyik sevróbőr-
ből van, elől a lábfejnél kerek beál-
lítású antilop résszel, amely kis 
nyelvben végződik. A fekete cipőket 
gyakran díszítik keskeny, arany-
vagy ezüstbiőr szegélyezéssel. 

Nagyon divatosak a lakkcipők, 
escarpenek és félcipőnek egyaránt. 
Pinet a lakkot gyapjúcsipkével kom-
binálja, úgy, hogy a cipő betétje 
csipkéből készült. A csipke alatt vé-
kony színes sevróbőr van, a. ruha 
színének >vagy az aocessoirnak meg-
felelően. 

Sportkosztümökhöz, az angolos 
tweedekhez érdekes vöröses árnya-
latú, bordóba hajló, barna bőrből 
készült egy pár nagyon szép modell. 
Természetesen angol sarokkal. Ez az 
angol sarok nem mindig bőr, hanem 
gyakran fáiból, bőrrel bevonva. Ér-
dekes, hogy sokkal több gyíkbőr ci-
pőt látni, mint krokodilt Elegáns 
délutáni ruhákhoz az antilop mellett 
sok sevrócipő is készül, majdnem 
mindig két-három árnyalatú bőrrel 
kombinálva. 

Brokát cocktail kosztüm fekete transparens 
bársony mellénnyel, SPUTZ s-salón kreációja 

(IV., Kígyówutca 2.) 
(Foto Angelo) 

Rengeteg fantázia van az estélyi 
cipőkben. Megint nagyon divatos az 
arany- és az ezüstbőr. Sok olyan 
modell készüli, amelyben elől ke-
resztbe fűzött szalag van, amit a 
bokán csokorlbia kötnek. Schiaparelli 
mannekenjei színes sevróból visel-
nek ilyen típusú cipőket. Egyik új-
vörös szatenruhához kök sevróbőr-
ből mutat directoire stílusú szan-
dált Schiaparelli. A szandálba újvö-
rö's selyemszalag van befűzve, amely 
a lábszáron keresztbe kötve majd-
nem a térd alatt végződik szalag-
csokorban. 
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Tanácstalan tanácsosrié. A szövet ki-
tűnő téli kosztümanyag. Nagyon csinos, 
klasszikus szabású, angol kosztümöt csi-
náltathat belőle, fekete perzsa reverrel 
és fekete perzsa zsebekkel, színes 
gyapjúsállal, sötétzöld, vagy sötétbarna 
bársonyblúzzal. Ha a perzsát drágálja, 
helyettesítheti perzsalábbal, vagy kara-
kiillel is. Esetleg csináltathat zárt, elől 
végiggombolt kosztümöt is, visszahaj-
tott buibigallérral, szintén szőrméből, 
a szűk uj jon szőrmemanzsettával. Akár-
melyik fazont választja, kitűnő lesz. 
Ha van egy borvörös anyaga, úgy a 
világosabb szürke anyagot elteheti ta-
vaszra, mert borvörös mellé inkább 
fekete ruha kellene. Romainből, raffolt, 
vagy húzott ruhát ajánlok. Sajnos, 
ilyen fazont nehezen lehet leírni, ehe-
lyett majd közlök egy-két modellt. — 
Nagymama. A kazak nyáron tényleg 
nem volt divatos, most azonban ú j ra 
látni a párizsi kollekciókban. Ezek az 
újdivatú kazakok elől zártak, szorosan 
a csipőhöz simuló szabással. Inkább 
hosszított iumperekhez ^hasonlítanak. 
Hyent lehetne belőle alakítani, olymó-
don, hogy hzt egész kazakot megfor-
dítja és a gombolás hátra kerül, elől 
pedig szé|p, érdekes négyszögletes ki-

vágást, vagy magasabo visszahajfott 
nyakat csináltat. Viselje továbbra is a 
fekete szoknyával. Ha azonban nem 
lehet alakítani,, nagyon csinos lenne 
egybedolgozni valami szövettel ruhá-
nak. A derék tailja, az ujja és az öv 
(lehetőleg hosszú és oldalt masniba kö-
tött) készülhetne a kazak anyagából, 
a ruha többi része pedig szövetből. Ha 
a fekete ruhát únja, — bár a leírás 
szerint divatos — talán a kivágás körül 
valami szép aranyhímzéssel és arany-
övvel lehetne díszíteni. A másik verzió 
egy tail lenne, meglehetősen goromba 
tűllből, a derékhoz elől-hátul három-
szög alakba dolgozva, hosszú tüllujjal. 
Ez is teljesen más jelleget adna a ruhá-
nak. — Skarlatti. Sajnos, nem ismerem 
a bécsi iparművészeti iskolát, forduljon 
az osztrák konzulátushoz vagy az oszt-
rák követséghez (Akadémia-utca) fel-
világosításért. — Tisztviselő feleség. 
Bundáját alakíttassa á t háromnegye-
desre, bő háttal, így sokkal jobban 
hat. A bársonykabát úgy maradhat, 
amint van, legfeljebb a szürke perzsa-
dísz helyett kellene fekete szőrmét vagy 
a saját jából gallért tenni rá, mert a 
szürke kissé eltrottörösíti a kabátot. De 
ha kevés és szép a szőrme, r a j t a is 
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hagyhatja. A fehér blúz helyett ezüst-
lamé-blúzt csináltasson vagy pedig 
ezüsttel átszőtt fehér brokátjumpert. 
(Idén a blúzok nem bebujósak.) Ha a 
szürke szőrme raj ta marad, szép lenne 
egy szürke krepszatén-blúz. A fekete 
szövetkosztűm kifogástalan, ezen nem 
kell semmit változtatnia, legfeljebb a 
csipkezsabót vegye ki és inkább valami 
szép bordó bársony-, vagy trikóblúzzal, 
esetleg sötétkék blúzzal viselje a kosztü-
möt utcára. A marokénruhát helyes 
lenne kissé felfrissíteni, tekintve, hogy 
a gallér most nem nagyon divatos, in-
kább egészen magas, sima derekat vi-
selnek. Nem lenne csúnya, ahogy a rajz 
után látom, elől a ruha közepét és a 
szoknyát meghagyni marokénből és a 
két oldalrészt és a hosszú szűk ujjakat 
fekete krepszaténből csinálni. Ha nem 
akar rákölteni, bizonyára csinos lenne 
a meglévő gallér helyett tüllből egy 
gallérszea'ű részt aplikálni a derékra. 
Esetleg négyszögletes kivágást csinálni 
és a kivágás körül keskeny aranyhím-
zést és aranyövet. A két szövetruhát 
minél egyszerűbben alakíttassa át, kis 
színes sálakkal. A partedliszerű részt 
leveheti, inkább csinos, nagy három 
gombbal csukódjon elől a derék. Az ú j 
kosztűm lehetne sötétzöld vagy bordó, 
mind a kettőhöz nagyon szép a nyest. 
Csináltathat egyenes, álló gallért, amit 
be is lehet oldalt csukni, reverrel a ka-
bátot nyitva is lehet viselni. A kalap 
természetesen a kosztűm színéből ké-
szült. Estélyiruhái közül a taftot át le-
hetne alakítani úgy, hogy a derékot elől 
gombolja. Szép lenne, ha a derekat úgy 
lehetne csinálni, hogy elől magasan 
gombolódjon. Csipke bubigallérral, hosz-
szú csipkemanzsettás szűk ujjal. Ta-
lán a szoknya bőségéből lehetne kivenni 
anyagot. A másik két estélyiruha na-
gyon csinos, így, amint van. — Irén. 
Ahhoz, hogy tanácsot tudjak adni, lát-
nom kellene az alakját. Jó lenne, ha 
személyesen felkeresne. Az egyik meg-
oldás: ruha és hozzá csipőigérő nyitott 
kabát, amelyet sálgallér díszít, tenyér-
nyinél valamivel szélesebben, egészen 
végig a kabáton. A másik verzió: szok-
nya, hozzá egy egyszerű kis trikóblúz, 
kis kosztümkabát, amelynek vagy az 
uj ját és a gallérját csináltassa szőrmé-
ből, vagy az egész elejét magasan fel-
csukva és a kis gallért is. De természe-
tesen lehetne szilszkin tailt csinálni 
elől, hátul kis sálgalérral. Accessoirban 
a sötétbordó nagyon divatos és elegáns, 
de csak, ha nem állandóan, hanem a fe-» 
ketével felváltva viseli. — Fiatalasz-
szony. Ha ráér, keressen fel a szerkesz-
tőségben, hogy problémáit személyesen 
beszéljük meg. Azt hiszem, legszebb 
lenne egy breitschwanz perzsakabát, ez 
tartós, elegáns. Bordó trikóruha nagyon 
csinós lenne, de ha gyakran akarja 
viselni, csak egyszerű angolos fazónt 
csináltasson. Pulóverben olyan szint 
válasszon, ami a legjobban áll, mert az 
igazán nincsen divatszínhez kötve. A 
szoknya leihet fekete, a pulóver 'közép-
kék, bordó vagy sötétzöld. 

Paál Erzsi 
nyúlszőr kalapja egészen újvonalú nagy fátyollal 

Dániel női kalap szalonjából 
(EBZSÉBET-KÖRUT 22.) 



A ruhák kozmetikájáról. 
A nyár i ruhákat télire lehetőleg tel-

jesen különítsük el a (használatban lévő 
ruháktól. A vászonholmit kimosva, va-
salatlanul göngyöljük össze. Fürdő tri-
kókat is jól mossuk ki, újságpapírba 
csomagoljuk és molyirtót tegyünk bele. 
Selyemruhát, kosztümöt fogasra akasa-
szuk és selyempapírral vagy könnyű te-
rítővel takarjuk le. A cipőket, szandá-
lokat' jól megtisztítjuk a homoktól, por-
tól, felsámfázzuk vagy kitömjük. A nyá-
riruha-szekrényt időnkint ki kell szel-
lőztetni. 

* 
Antilopcipőt minél ritkábban kenjünk 

be porral. Elég, ha gumikefével jól le-
kieféljük. Természetesen a különböző 
színű cipőhöz más-más kefe kell. 

Harisnyát soha nem szabad forró kály-
hánál vagy fűtőtesten szárítani, mert 
így hamar töníkre megy. 

A lakás kozmetikájáról. 
A rekamiéba gyakran nem fér be min-

den ágynemű. Ezen úgy segíthetünk, 
hogy brokátból vagy erős színes selyem-
ből sima párnahuzatot csináltatunk, rá-
húzzuk a párnára, ami így mappái szép 
dísze lesz a rekamiénak. 

ősszel minden második ember náthás. 
A zsebkendőket minden nap mossuk iki. 
A használatban lévőket pedig elkülönít-
ve, vászion-, vagy kartonzacskóban tart-
suk. 

* 
A tűzhelyem átforrósodott edényt ne a 

konyharuhával vegyük le, mert a itüzes 
edény egy-kettőre kiégetné. Erre a célra 
tehát íkülön konyharuhát tartsunk — le-
hetőleg kissé átnedvesítve. 

V b û s c u b è e 
IZET IV. , PárlsI-u. 4. I. 

_ _ KOZMETIKAI 
I N T É Z E T IV. , PArisI-u. 4. I. 5. Tel . : 304—289 

Lukácsfürdö-szájloda. Felbi-vja a hö lgyek 
f igye lmét a legújabb nyári és öszi kozmet ikai 
különlegessége ire . Ráncs imító tápkrém, par-
íumszertt kölniv izek , amer ika i — »ein l i lásodó 
csdkálló száj- és arcrougeok, púderek. Pórus 
összehúzó aTCvizek, körömlakk, Non-odour izza-
dás elleni cseppek. Olcsói újszerű bérletrendszer. 
Rendelésnél lantos az arcbőr minőségének m e g -
jelölése. Dij ta lan bemutatások és rendelések 
fe lvétele a föintézetben, Páris i-u. 4. és kész í -
tési he lyén: M., Gyergyó-utca 8. Tel . : 150—730. 
Debrecenben Ambrus, Arany Já.nos-utca 17. 

IIyen 
tökéletes alak 

csak egészséges egyén lehet, kinek anyagcseréje ki-
- fogástalan és így emésztő szervei szabályosan mű-

ködnek. Az emésztő szervek (gyomor, epe, vese, máj, 
bél) szabályos működése pedig a 

Hunyadi János 
természetes forrássá 

használatával érhető el. E forrássá egyszeri haszná-
latra gyorsan ható ártalmatlan hashajtó, míg ivókúrá-
ban meggátolja a zsírlerakódást, biztosítja a szervezet 
szabályos működését, felfrissíti a szervezetet, eltávo-
lítja belőle a fölösleges, káros nedveket és megszünteti 
még az arcbőr ebből keletkezett tisztátalanságait is. 

Karcsú és üde lesz. Kérdezze meg orvosát l 
l boríték Hunyadi János forrássá P —.16 fillér 
1 doboz 10 borítékkal P 1.50 fillér 
Gyógyszertár, drogéria, illatszertár és ásvány vlzüzlet árusítja. 

Ismertetőt kívánatra díjtalanul küld a forrástulajdonos : 
Saxlehner András, Budapest, VI., Andrássy-út 3 szám. 
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Rececsipk» 

Kötött tiroli mellény 

Kötött tiroli sportmel-
lény. Sírnia kötéssedl szürke 
vtagy drap gyapjúfonálból 
készítjük. A zsebeket és 
ujjadíszítést zöld szintnél 
kötjük, míg ia késaen ösz-
szevarrt mellény széleit 
piros pamuttal rövid pál-
cikákkal körülbargodjuk. 

Receesipke. Szélessége 22 
lyuksor. Megcsinálható ré-
cén kívül horgolásban is. 
Felhasználhatjuk terítő 
vagy itálcakendő szélén kö-
rül, viagy egyenest>e<n polc-
cs iknak. 



Önön is segit. A mitesze-
rek és tisztátalanságok el-
tűnnek arcáról. Bőre 
tiszta és üde lesz. De 
rendszeresen kell hasz-
nálni! Kapható 1.80, 3.-, 
5.- és 9.- pengős üvegek-
ben drogéria es illatszer-
tárakban. Tegyen egy 
kísérletet Scherk arckré-
mekkel is: Cold éjjeli, 
Trisena nappali krém. 
Scherk arcrouge min-
den szinben. Parfume-
rie Scherk képviselete: 
Taub Arthur, Budapest V. 

KÖTÖTT FÉRFI 
MELLÉNY. Tetszés 
szériát választott szín 
ben malirozatt gyapjú 
fonálból kötjük. Az 
e g y e s darabokat alul e g y 
sor levegőszemmai kezd 
jük. Kötése: két egyenes , 
két fordított szem. Egy ik 
tü végén szaporítunk, a má-
sik tü végén fogyasztunk. 
Kézelők: egy fordított, e g y s ima 
12 centiméter magasságig . A 
gomblyukak, valamint a zsebek 
bevágását á g y nyerjük, hogy meg-
felelő bosszúságban szemeket elkö-
tünk és a következő sorban ugyan-
annyit hozzákötünk. A zsebek é s a 
gombolásra eső szegélyeknél egyik sort 
sima, másik sort fordított szemekkel köt-
jük a szükséges méretig. Végül a zsebeket 
beifelé folytatjuk és belülről körülvarrjuk. 

CUERK 
MülS• NEW YURK 



Œ 0 = 0 LH DvD lKL 
VI NI ) ^ 5 

TT Ol W DV Xí W ZZ 

HORGOLT TERÍTŐ. Mérete 261X261 
lytuksor. Ügy ihorgölásiban, mint recében 
(készíthető. Horkoláshoz bártmely rvia«-
tagságú Mea perié, recézéshez Liana 
filéfonaiat használjunk, LedoLgcraó ütap-
járól négyzet alakban is készíthető. Hét 
milliméteres szemekkel 183X183, három 
milliméteres szemékkel 78X78 centimé-
ter (nagy illesz. Leszámolhjaitó mintalapja 
713-as rendelőszámonal 1.20 P-ért kiap-
ható a SzínMzi Elet Boltban (Erzsébet-
kőrút 7.) Posítai rendelésnél bdföldrőil 
12, külföldről 20 fillér portóiköltség' elő-
zetes ibeküMését is kérjük. Kapható 
még: Jugoszláviában, Putnik hirlaposz-
tályánál. Ára 14 dinár. Romániában, 
Journal Importnál. Ára 40 leu. Postai 
rendelésnél Jugoszláviában 1.50 dinár, 
Romániában 15 leu portólköltség előzetes 
beküldését is kérjük. Az összegek postai-
bélyegekben is beküldhetők. 

AMBERQ JÓZSEF 



A S Z E R K E S Z T Ő K Ü Z E N E T E I 
ltoce ptotâia 

Szív küldi szívnek. N e m szabad 
rossz néven vennie, ha az aján-

Idék i lyen váratlan fogadtatás-
! ban részesült. Azt merném mon-

dani : a vőlegény reális, bizonyos 
(okig a mai élet, a mai körülmé-
nyek szülte fölfogásra vall. Van-

nak férfiak, akik nem bírják az úgynevezett apró 
f igyelmességeket . Őszintén megmondom : ezek 
közé tar tozom én is. Az az indok, hogy főleg 
azért n e m fogadta az illető a f igyelmességet 
kitörő őrömmel, mert attól tart, hogy nem bírja 
kellőképpen viszonozni •— egyenesen rokon-
szenves és tetszetős. Végeredményben, ami a 
lényeget illeti, nem oly nagy dolog az egész, 
a forma pedig, hát kérem, a forma, n e m lényeg. 
Ebből aztán olyan viszonyok között , ahogyan 
önök vannak egymással , igazán nem szabad 
nagy dolgot csinálni. — Hl/a. (D. Z.) N a g y o n 
bölcs dolog a terve , ahogyan szabad idejét el 
akarja tölteni . N e m tudok és nem merek semmit 
sem ajánlani, mert annyi szép tája van, annyi 
ragyogó útja van és annyi rajongó célja lehet 
egy i lyen kéthetes útnak, hogy önnek kell hatá-
roznia. Igen, önnek kell határoznia, mégpedig 
azon az alapon, hogy hova vágyik leginkább és 
azon az alapon (sajnos, ez manapság nagyon 
fontos szempont) , hova juthat el legkönnyeb-
ben. Egyebekben pedig bármely utazási iroda 
megadja a k ívánt felvilágosításokat. — T.-né 
Mauda. Nincs kérem igaza. Az eml í te t t költő 
valóban a legf inomabb, legemelkedettebb poéták 
egyike és nagyságából semmit se von le, hogy 
most egy idő óta hallgattak róla. Elvégre a költő 
n e m a mának dalol, hanem időtlen időknek. 
Éppen őt fe lejtették el életében már egyszer 
csaknem teljesen és élete utolsó éveiben megint 

erősen divatba jött . Magamról tudom, hogy 
gondolatban sokszor vissza-visszatérek nemes 
gondolataira, f inom rímeire, magamban citálom 
a verse i t . . . így fognak visszatérni rá újra, min-
den valószínűség szerint, egy t isztult abb karban, 
amikor újra szeretik majd a nemes szíveket és 
a nemes veretű verseket. — Liane története. 
Kedves, régies írásmű, a mult század elején 
olvastunk i lyeneket a Magyar Szalónban, v a g y 
az Ország-Világban. Egyébként azzal is meg-
lepett az írása, hogy — azóta sem találkoztam 
Ilyen periódusokkal, i lyen határozott körvona-
lakkal. Valahogyan úgy- éreztem magamat írás-
művének az olvasása alatt , mintha egy régi 
szekrényt nyi tot tak volna ki és megcsapott 
volna a tiszta l e v e n d u l a s z a g . . . érdekes a m ű , 
de hogyan lehetne közölni a Színházi Életben, 
a rohanó mának, a mai százrétü életnek ebben 
az eleven lapjában? — D. M, Véletlenül tudom 
az első vers szerzőjét, Inczédy László irta. 
A másik vers közismert , költője : Szabolcska 
Mihály. — Omnia vineit muor. Maga is abba 
a hibába esik, kedves, mint a legtöbb i f jú sze-
relmes, azt hiszi, hogy az egész vi lág e körül az 
érzelem körül forog. Hiszen elismerem, hogy 
körülbelül így is van, de azért nem kell túlzott 
kizárólagossággal ennek élni, viharait, szenve-
déseit, örömeit, könny cseppjeit és mosolygását 
nem szabad túlozni. Van egy régies, kedves 
meghatározás, mely így szól ; »Az ifjú szív sze-
relme ne legyen más, csak bokréta a kalap mel-
lett.« N a g y o n sokan szerettek már, elhiheti, 
boldogan-boldogtalanul, és minden szív a saját 
képére formálja a szerelmet. Tehát nem szabad 
odaadni magunkat vadul se az örömnek, sem 
pedig a szenvedésnek, mert higyje el, mint 
mindent a világon, ügy szabályozni lehet ez t az 
érzelmet is. önura lom, önfegyelem, nem tréfa, 
nem hiú ábránd az az erő, amit ez a két nagy-
szerű lelki elhatározás képvisel. Mert kérem, az 



rakori hibája: nem látni 
a rúzsát, csak a töviseket ke-
resni. Sapient! sat . — M. Mar-
git. Az világos, hogy minden 
szerkesztőség, amely úgy az ol-
vasói , mint a saját maga érde-
keit is szívén viseli, készséggel 
vesz át, vizsgál m e g kéziratokat 
és azt a legjobb tudása szerint 
megkritizálja. Éppen ezért egé-
szen nyugodtan beküldheti hoz-
zánk a kéziratokat, de természe-
tesen ne hozzám közvetlenül, 
mert ez csak késleltetné a dol-
got, hanem küldje egyenesen a 
szerkesztőség címére. — T. Szo-
b o z l ó . ö n téved, én nem be-
szélek le voltaképpen senkit a 
művészi pályáról. Meggyőződé-
sem, hogy ezt nem tehetem, hi-
ába Is próbálnám, mert : »kitör 
és eget kér a lángész«. Viszont 
kötelességem, lelkiismeretben 

kötelességem figyelmeztetni 
mindenkit , aki hozzám fordul, 
ennek a pályának rögös és ve-
szedelmes voltára. Minden pá-
lyán való haladás százszor ne-
hezebb lett manapság, a művé-
szi pályán való haladás — száz-
ezerszer lett nehezebb. — Her-
vadt levelek. Határozottan im-
ponáló az a megértő okosság, 
az a szelíd, félénken csendülő 
önirónia és az a fájdalmas, de 
bölcs lemondás, ahogyan ön 
visszanéz az elmúlt szerelemre. 
Tartok ugyan tőle, hogy az egészben több a 
»papirosnyugalom«, mint ahogyan ön is hiszi, 
de végeredményben : ez nem baj. Aki ilyen 
biztosan, tisztán látja a dolgokat, aki i lyen böl-
csen tud meditálni a saját fájdalma íöJött, az 
egészen bizonyos, hogy immáron a gyógyulás 
útján v e n . És én szívből kívánom, hogy így 
legyen. — Kártyavár. (K. Xusl.) H a valaki, úgy 
én megértem önt, mert nálam aztán nyugtala-
nabb, aggódóbb természetű ember kevés van. 
É n kérem, mindig féltek valakit valakitől , v a g y 
valamitől , én örökös nyugtalanságban élek a 
kedveseim miatt , mialatt ők valószínűleg egészen 
nyugodtan élirek. Okuljon az én példámon, ne 

TÖKÉLETES 
F O R M Á T A D GUMIBETÉTES 

MINDENOTT 

Vezérffy Endre ós fe lesége 
Molnár Irén 

Dulya István feleségül vette 
Nyíri Annát 

(Rozgonyi fotók) 

vigye el ezt magával a későbbi korba, mert ha 
én mondom, elhiheti, hogy ez egyre csak rosszabb 
és rosszabb lesz. Amit az előző üzenetben írtam, 
önnek is ezt írhatom, fogadja meg, ha én már 
ezirányban nem t u d t a m azt az é letben keresztül-
vinni : »önfegyelem és ö n u r a l o m , * — M. I*, 
Káta. E z a vázlat : sablón. Akármilyen érdeke-
sen, színesen, sőt tetszetősen van tálalva : 
sablón. I lyet már nagyon sokan írtak, sőt éppen 
ezek miatt a visszatérő szerelmi-karrier történe-
tek miat t v a n bizonyos animozitás a f i lmszak-
mában a minduntalan visszatérő, egyforma 
szüzsék miatt . H a rám hallgat, ezt a t émát nem 
dolgozza ki, mert igénytelen nézetem szerint kár 
volna a fölös nagy murikáért. JJe mindenesetre 
jó, ha megmutat ja másnak is, lia meghal lgat 
mást is. Az én vé leményemet nem kell az illető 
kiszemelt kritikussal közölnie. H a meg akar 
bizonyosodni teljesen, akár két vé leményt is 
kérhet, csak egy a fontos, hogy az illetők elfogu-
latlanok legyenek önnel szemben teljesen és ne 
akarjanak kedveskedni önnek. — Telefon. A. 
Dóra. Bocsásson meg, hogy n e m tudtam választ 
adni , de elképesztően sok dolgom vol t és nem is 
igen értet tem a kérdést. Annál könnyebb most , 
h o g y akkori kérdésére már elküldötte a kielégítő 
választ is. Szívből köszönöm és gratulálok. 

SZÍNHÁZ. 1» Olga, Szeged i Korcsmáros Pál 
grafikus-rajzolóművész ; budapesti lapoknak dol-
gozik — többek között a Sz. É . rejtvényrova-
tában is megjelentek már rajzai. — T. I. : Kék-
golyó-utca 10. Kérdezett színházi ügynökségek: 
dr. Marton Sándor, Bécsi-utca 1. , H a n s Bartsch, 
Kossuth Lajos-tér 14. •— Zene : Theobald-
gasse 16. Wien. Megszólítása : Mester. — II. 
M. I Vérhalom-utca 38. — ő s z s Címe : Ko-
média Kabaré. 

FILM, »Nefelejts«: Lawrence Olivier játszotta 
az »Ahogy tetszik« f i lmváltozatának férfi fősze-
repét. •— A dzsungel királynője : B a y Milland, 
a »3 kis ördög«-ben a lordot játszotta . — Objek-
tív » Tényleg a színpad befolyása alatt áll 
még mindig. Mégis a f i lm nagyon hatásos és 
mulatságos és rövidesen több technikai ér-
zékről tanúskodó fi lmje is megjelenik majd. 

Szanatóriumi Kozmetika 
Mell- é s a r c p l a s z t i k a m ű t é t t e l « s m ű t é t n é l k ü l , 

b « l s ö t h e r á p l á s e l j á r á s s a l 

D r . G l ü c k s z a n a t ó r i u m 
VI . , B e n c z u r - u t c a 4 . — A ráncok 
új, műtétnélkUII szabadalmazot t e l -
távol í tása . Plaszt ikai s e b é s z e t , arc-
ápo lás , szőrte lení tő« . — Te le fon : 
1 -137-32 , 1 -123-82 . — Prospektus -
sa l a z Igazgatóság s z o l g á i . 



Galambos Géza ós N a g y 
Matild 

Dr. Andor István és Madas 
Éva 

házasságot kötöttek 

Horánszky Sándor és Hornyák 
Emilia 

K É Z I R A T O K . M. Géza : N a g y o n szokvá-
nyos , a költészettől távol áll. — S. S. Henrik : 
Kedves népdalhangulatú versike. Névnapi kö-
szöntőnek használható. — 1». Vilmos : Tehetsé-
gesnek tartjuk. Ez még nem hibátlan. — l/J. L. 
László : Jól versel, sok helyes érzékről tesz bi-
zonyságot , de még kiforratlan. — F. K. : N e m 
jobb és n e m rosszabb az eddig beküldőiteknél . — 
II. István — »Hermes« : Határozottan ügyes és 
érdekes, de az Ön által is ismert okon kívül sem 
használhatjuk, mert annyi a nem sikerült. — 
G. Erzsébet, É.-vadkert ; Hangulatos kísérletek. 
Szívesen olvastuk, de bírálatra még n e m alkal-
masak. 

KÉZIMUNKA. Pestszenterzsébeti vendég. 
Függönyre csipkeszövetek kaphatók, egészen 
s imán, az aljára rávarrott ugyancsak készen 
kapható selyemroj tokkal lehet elkészíteni. 
Ugyani lyenek csipkeanyag helyett vert csipké-
ből is készíthetők. Ezek klöpli csíkokból vannak 
megfele lő szélességre összedolgozva, aljukon 
ugyancsak selyemrojtokkal. Egy harmadik 
forma : horgolt vagy recesztór, melyet akár egy 
tapétaszerűen ismétlődő mintáról lehet elkészí-
teni a szükséges nagyságra vagy egy már az 
ablak méretére készült komplett sztórmintáról. 
Minden esetben lehető ritka mintát válasszon, 
hogy gyengébb világítású szobájába minél több 
l é n y t beeresszen. Horgolásnak vagy recének az 
a nagy előnye, hogy annál a ritka mintán kívül 
nagyobb lyukakkal készítheti . Ez utóbbi nincs 
is annyira divathoz kötve, mint az előbbeniek. — 
Hálószoba t Téved, mert nemcsak hogy tehet 
fehér diszpárnát ekrü-klöpli ágyteritőjére, de 
egyenesen gyönyörű lesz a habfehér fodros 
párna a letompított sz ínű terítőn. Feltétlenül 
fehér párnát csináljon. A fehér horgolt párna-
m o t i v alá is ugyanazt a ciklámen színű szatént 
t e g y e és bár a fehér mögül más színűnek fog 
hatni , mint az ekrű ter í tő alól, ez is csak elő-
nyös lesz az egész összhatására. 

K O N Y H A . Nagyné, D e b r e c e n : Diósmeté l -
te t cukorbajosnak nagyon nehéz így ajánlani, de 
kérésére leírom a receptet, de kérem, kezelő-
orvosának feltétlenül mutassa meg, mert lehet, 
hogy kisebb adagot , de lehet, hogy nagyobb 
adagot fog engedélyezni . 3 y4 deka diabetikus 
l isztből rendes tésztát készítsen, metéltre vágja 

fel és gvengén sós v ízben főzze ki. A vízben old-
jon fel kevés szacharint, így jó édes ízt kap a 
tészta. Darált dióval megszórva tálalja. Karfiolt 
sós vízben kifőzve feltétlenül megengedi az or-
vos. — Dr. Mártouné : Rendes koszorú fügét 
forrázzon le és félóráig hagyja a forró vízben, 
azután szűrje le a levét róla. Kevés szirupos, 
nem túl édes v ízben főzze meg jó puhára. Reg-
gel, éhgyomorra egy-két szem fügét , sőt kevés 
levet egyen meg, meglátja, hogy nagyon jót fog 
tenni a* gyomrának. — Fiseherné : Ma már 
készen is kaphat jó bútort iszt í tó szereket, van 
ugyan régi házi bútortisztitó, amit én is egy 
vidéki barátnőmtől tanultam — próbálja meg . 
talán ez az, ami t keres, N e g y v e n deka sárga 
viaszkot feloldani 20 deka terx>entint hozzá 
keverni, ha ez a massza kihűlt, vékonyan rá-
kenjük egy posztódarabkára, bedörzsöljük ve le 
a bútort, utána száraz posztóruhával nagyon 
fényesre dörzsölni. 

Ó D S Z E R Ü 

az élőnyelvek gyors elsajá-
títására irányuló tanításaink 
k i z á r ó l a g intézetünkben 
IV., V ö r ö s m a r t y - t ó r 2 , 
I. emelet. Tel. 187-469 

Óvakodjon az érdeklődő 
közönség a Berlitz-módszer 

utánzóitól! 



H O N m M M S Z E I E 
SZ E akLESZTI g . 

ruhával és forró vízben puhára főzzük. H a meg-
főtt , szitán jól lccsepegtetjük a vizét róla és át -
nyomjuk. Az áttörött gyümölcsöt megmérjük és 
Ugyanannyi cukorral félóráig fözzilk, üvegekbe 
rakjuk és tíz percig kigőzöljük. Vadak mellé ki-
tűnő ízű lekvár. Készen' is kapható az át tört , 
már folyékony állapotban lévő hecserli, de azt 
csak megbízható helyen szerezzük be, mert pa-
radicsommal hamisítva árulják. —- ZSIIt SÜTÉS. 
Ilyenkor ősszel szerzi be a jó háziasszony a télire 
való zsírt. Nagyon jó ízű a házilag kiolvasztott 
zsír, ha a hájhoz szalonnát keverünk. 25 kiló 
vegyes zsiradékhoz fél liter tejet vegyünk. H a 
a zsír átmelegedett , akkor öntsük rá a tejet és 
gyakran keverjük meg, hogy oda ne égjen. H a 
már szép sárga a tepertő, kezdjük lemerni a 
zsírt róla, nehogy megégjen, mert nagyobb 
mennyiségnél könnyen előfordul. H a már jó bar-
nára sült a tepertő, akkor vegyük le a tűzhely-
ről, nyomjuk jól ki a zsirt a tepertőből és nagyobt 
edénybe teregessük széjjel, hogy meg ne avasod-
jék. Ha j ó hideg kamrában, vagv pincében tart-
juk a zsírt, soha nem avasodik meg. — VAJAS-
TÉSZTA» ALMA. Vajas tésztát készítünk és 
négyszögeket vágunk belőle. Apró hámozott al-
mának belsejét kikotorjuk, úgyhogy csak egyik 
felét nyitjuk ki éles késsel és ott szedjük ki a 
magját , kissé kivájjuk és jó cukrozott rumba 
áztatot t mazsolával töltjük meg. A megtöltött 
almákat a vajastészta-kocka közepére állítjuk, 
a négy végét tojás fehérjével megkenjük és össze-
nyomjuk. Sütőlemezre rakjuk, tojás sárgájával 
megkenjük és lassan sütjük, hogy az alma jól 
megpárolod]ék benne. Vaníliás cukorral meg-
hintve tálaljuk. — SZULTÁNKÉNT ÉR. (Rachat) 
14 deka f inom rizskeményítőre ráöntiink fél 
liter vizet , ezt csak addig hagyjuk állni, míg 
1 kiló cukor 2 liter vízben u tiizön megolvad, 
de nem szabad főnie. H a a cukor megolvadt , 
1 egész citrom levét csavarjuk bele és fólytonos 
keverés közben ráöntjük a keményítős vizet és 
addig főzzük, míg a lábas feneke látszik, de fon-
tos, hogy fo lyton kavarjuk. 5 deka hámozott és 
hosszúkás szeletekre felvágott mandulát teszünk 
bele és még avval is főzzük 5 — 0 percig. 10—12 
csepp rózsaolajat öntünk bele, egy percig ke-
verjük, levesszük a tűzhelyről. Nagyon f inom 
cukorport hintünk bőven a nyúj tó táblára, vagy 
ha van, márványlapra és ráöntjük a masszát. 
A massza felét megfesthetjük rózsaszínű tészta-
festékkel és tetszés szerinti darabokra fe lvágva, 
bőven cukorporral meghintve adjuk fel. — 
MAK-FELFU.IT. 4 tojás sárgáját 6 deka cukor-
ral jó habosra keverjük, 2 tejben áztatott zsem-
lyét szitán át törve adunk hozzá. 1 deka vaníliás 
rukorport, 5 deka darált mandulát , 3 evőkanál 
szirupban megfőtt mákot és a tojás felvert hab-
ját . Vajjal kikent és l isztezett formában egy 
óráig gőzöljük. — VAN' ILI A-FELFU J T NA-
HANCSM ARTASSAL, 5 deka vajból, 5 deka 
lisztből világos rántást melegitünk és mindjárt 
fo lytonos keverés közben hozzáadunk 3 deci 
lejet . Addig keverjük, míg jó sűrű pépet kapunk 
belőle. Levéve a tűzről, folytonos keverés köz-
ben kihűtjük és mikor már hideg, 4 tojás sárgá-
ját keverjük bele. Két evőkanál rumba feloldunk 
4 deka cukrot, amit vaníl iával ízesitünk, ezt 
lassan hozzá keverjük a péphez, 2 deka mazso-
lát és a tojás fehérjéből vert habot adjuk hozzá. 
Kikent formában egy óráig lassan, vízgőzben 
főzzük. Narancsmáriással tálaljuk. — NA-
RANCSMARTAS. 3 tojás sárgáját 3 evőkanál 
cukorral habosra keverünk habüstben. Két 

S a c e l l á r y n é r e c e p t j e i 
FAcANPECSENYE . A fácánt egy éjjelre hideg 

v ízben hagyjuk, tollastól. Másnap a fejét a szép 
tollával levágjuk, megszárítjuk és a tálalásnál 
dísznek felhasználjuk. A megtiszt í tott fácánt 
besózzuk, belsejébe 2 egész a lmát és Jó diónyi 
fagyos zsírt teszünk. Tepsibe tesszük es jól be-
kenjük zsírral, 2 evőkanál ecetet és ugyanannyi 
v i ze t öntünk rá. Lassan sütjük szép pirosra, 
fo lytonos szurkálás és öntözés közben. Szépen 
felszeletelve úgy rakjuk a tálra, hogy egészet 
képezzen, a tollas fejét a helyére dísznek tesszük. 
A jó felszeletelés fontos , mint minden szárnyas-
nál, mert a vendég részére nincsen kínosabb, 
mint mikor kínlódnia kell a rosszul felszeletelt 
szárnyassal. Köretnek rizst, burgonyapürét ad-
hatunk. — BORJUPECSENYE TEJBEN KÖ-
ZÖLVE. 1 kiló borjú fehérpecsenyét hártyájától 
letisztítunk, szalonnával megtűzdeljük. 3 evő-
kanál rizst forrásig forralunk, beletesszük a húst 
és minden oldalát pirosra sütjük, 2 evőkanál 
tejet öntünk rá ós tovább sütjük. Ez t addig 
ismételjük, míg a hús teljesen megpuhult . H a a 
pecsenye puha és levét elfőtte, 3 evőkanál tej-
felt öntünk rá, együtt forraljuk és a húst véko-
nyan felszeletelve, a levét ráöntve és minden-
féle vegyes párolt zöldséggel körítve tálaljuk. — 
RÖZS ACSIPKE -LEKVAR. (Hecserli) Ha már jó 
érett és szép piros a csipkebogyó, leszedjük, a 
virágos végét levágjuk, jól megtörölgetjük tiszta 

Amerikai garszon konyha a szoba sarkában, 
kis kamra benyilóval 



narancsnak reszelt héját és pár csepp levét adjuk 
bele. Két deci melegített tejszínnel engedjük 
fel, folytonos keverés közben és vízgőz felett 
addig verjük, míg a tetszés szerinti sűrűséget 
elérjük. — BIRSSAJT. A megmosott birsalmá-
kat annyi vízzel tesszük oda főzni, hogy jól el-
lepje a víz. Mikor már jó puha a hámozatlan 
birsalma, szitán áttörjük, na esetleg még lé 
volna rajta, azt leszűrjük és abból kitűnő birs-
kocsonyát készíthetünk. A szitán áttört birset 
lemérjük és ugyanannyi cukorral addig főzzük, 
míg vizes tányérra téve egy keveset, látjuk, 
hogy pár perc múlva elválik a tányérról és egy 
darabban levehető róla. Minden kilóra számítva 
fél citrom levét öntjük bele és tetszés szerinti 
mennyiségű, hámozott mandulát vagy dióbelet 
dobunk bele. Hideg vízzel jól kiöblített vizes 
formákba öntjük, 2 — 3 nap múlva deszkára ki-
borítjuk és egy hét múlva dobozba tehetjük, 
aminek a tetejét pár helyen kilyukasztjuk, hogy 
levegő érhesse. Alii kedveli, vörös étfestékkel 
egy részét a birsnek megfestheti. A birskocsonya 
úgy készül, hogy a fennmaradt levet lemérjük és 
ugyanannyi cukorral jó sűrűre főzzük, ezt is 
tányéron próbáljuk ki, hogy hamar kocsonyá-
sodik-e. Ezt is ízesíthetjük citromlével, de man-
dulát nem szabad bele tenni. Kis lekváros üve-
gekbe tesszük és jói lekötözzük. Télen az üveget 
(nem a tűzhelyen) forró vízbe állítjuk és így 
egészben kiboríthatjuk üvegtálra a szép színű és 
jóízű birskocsonyát. 

ÉTIAP PÁLYÁZAT 
Az étlap pályázat e heti nyertesei : 

1. Fehér Árpádné, Újpest, Tavasz-utoa 5. 
Viktória aprító és paszirozó gépet nyert, 
szállítja Kiss Ernő és Társa háztartási 
szaküzlet)©, Erzsébet-körút 13. — II . 
Czimbalmetz Kató, Kosice, Vas-utca 5, 
könyvet nyert, amit elmére postián to-
vábbítunk. 

E g y h e t i é t l a p 
1, összeál l í totta : Fehér Arpúdné. 

SZOMBAT. Ebéd : Paradicsomleves, kirántott 
karaj, f inom főzelék, gyümölcs. Vacsora t Velő 
tojással, sajt. 

VASÁRNAP. Ebéd t Gombaleves, kacsapecse-
nye, kifliburgonya, kovászosuborka, túrós- és 
almásrétes, gyümölcs. Vacsora j Hidegsült , Fejes 
saláta, gyümölcs . 

HÉTFŐ. Ebéd t Tejfeles zöldbableves, vágott 
hús, párolt káposzta, rizskoch. Vacsora s Gomba 
tojással, sajt. 

KEDD. Ebéd » Libaaprólékleves, káposztás-
kocka, gyümölcs. Vacsora : Pirított borjúmáj, 
burgonyakörítés, uborkasaláta. 

SZERDA. Ebéd : Zöldborsóleves, tö l tött pap-
rika, madártej. Vacsora t Paraj, tükörtojással, 
sajt . 

CSÜTÖRTÖK. Ebéd : Kömény magleves, gyors-
szelet, sóskamártás, töltött tészta. Vaesora : 
Lecsó, kolbásszal, tészta délről. 

PÉNTEK. Ebéd » Kirántott hal, burgonya-
üré, túróspalacsinta.' Vacsora t Hideg, tejfeles 
ökíőzelék, sajt, zöldpaprika, gyümölcs. 

2. ö s szeá l l í to t ta : Cztmballnetz Kató, Koilce, 
Vas-utca 5. 

VASÁRNAP. Ebéd t Csontlevps morzsagom-
bóccal, majoránnás sült kacsa, zöldséges rizs-
körítéssel, j c e t e s babsaláta, piskótakoch, ízzel. 

F tí 

Vacsora : Töltött 
HÉTFŐ. 

ita, piskóts 
i , szőlő. 

Ebéd » "Kárfiol-rózsaleves, zöldborsó-
főzelék, rántott hús, omlett , ribizli lekvárral. 
Vacsora t Olasz rántotta, barack-kompót, 

KEDD. Ebéd : Húsleves tésztával, főtt hús, 
páclében, burgonyagombóc, palacsinta, barack-
habbal tö l tve . Vacsora j Paraj, tükörtojással, 
párolt szilva, hidegen. 

SZERDA. Ebéd Î Savanyúleves, rostélyos, 
sárgarépafőzelék, citromos túróspite. Vacsora t 
Rakott karfiol, sajt. 

CSÜTÖRTÖK. Ebéd Í Zöldbableves, töltött 
borjúszelet, pirított burgonyával, kovászos-
uborka. Vaesora t Rántottás kolbászkarlkák, 
tejfeles salátával. 

PÉNTEK. Ebéd i Paradicsomleves, 
gombapaprikás tarhonyával, Vaesora 

tejfeles 
Hamis 

velő burgonyapürével. 
SZOMBAT. Ebéd : Pirított tésztaleves, kel-

káposztafőzelék, vagdalt hússal, szilvásgombóc. 
Vacsora : Déli maradék, kávé, vaj , gyümölcs. 

(Vijvári (Tlíariska receptje 
TARTARMÂRTAS 

Ugyanúgy készül, mint a ma-
jonéz, azzal a különbséggel, hagy 
mikor a tojássárgát az o Ujjal 
már teljesen elkevertük, ízlés sze-
rint francia mustárt és porcuk-
rát keverünk el vele és ezután 
savanyitjuk citromlével. 

FRANCIA SALATA 
Főzzünk kifli-burgonyái, zel-

lert, aprószemű babot és a bur-
gonyát és zellert apró kockákra 
vágva, valamint két vagy három 
szelet savanyított céklát is, ösz-
szekeverjük és sűrű majonézzel 
vagy tartármártással leöntve, sül-
tekhez adjuk. 

Higiénikus felakasztható kenyér- és kiflitartó 

Tálcára erősített zománcozott tányér lecsepeg-
te! ő és melegítő. Ha a tálcára kevés meleg* 
vizet öntünk |ós a tűzhely szélére állítjuk, ál« 

landóan meleg marad a tányér 



S Z E R K E S Z T I I 0 A 5 V A 8 R O B E R T 

CL pöótyÁní uMdoty, 
A Csehszlovák Bridge Szövetség minden, 

év nyarára Pöstyénben nemzetközi csapat-
versenyt rendez. A kellemes környezetben, 
ideális körülmények között rendezett ver-
seny sikere évről-évre fokozódik. Az idén 
19 csapat (köztük 5 külföldi) indult. 

Győzött a prágai dr. Bórák csapat. A 
verseny szenzációja volt a csapat hölgy-
tagjának, a bájos Alma Pollack asszony-
nak pompás játéka. Magas klasszisát jel-
lemzi a következő fel vevőjáték: 

• A K 9 2 
<?10 7 3 

0 A K B 10 7 5 
* A 10 4 

A licitdció: 
Bél Nyugat Észak Kelet 

(A. Pollack) (Dr. Bórák) 
1 káró 1 kör 1 pikk — 
3 káró — 4 káró — 
4 Kzán — 5 pikk kontra 
6 káró — — — 

Nyugat kor királlyal indított. Bél átgon-
dolta a helyzetet és kiengedte! Előre Játtá, 
hogy teljesíteni csak kétoldali kényszer-
dobással lehet, de közben a tempót el kell 
veszteni, különben nem jön ki a beszorí-
tott végállás. Ezt a tempót nem lehet úgy 
kiadni, hogy üt a kör ásszal és vissza-
hívja, mert ú j ra kört hívnak és a kőr 
t'iaeat amint »szorítóunyagot« meszün/tetiik. 

Kőrt folytatott Nyugat. Háromszori adó-
zás után pikk ász-király-lopás. Majd még 
kétszer adú. Az asztal utolsó négy lapja 
n duíbl treff ász, egy pikk és a kőr tizes. 
Először Nyugat kerül dobásba, meg kell 
válni a treff-fogástól (asztal most a kőrt 
dobja), azután Kelet készül el a treff és 
pikk miatt. 

A második helyre befutott§ bécsi csapat-
ban is két hölgy játszott, Mimi Joseffy és 

Gert y Schlesinger. Egyik szellemes licitjü-
ket be m/u tat juk. 

iM. Joseffy (Dél) lapja i : 
• KDiO O K 1 0 9 4 - 4 A 9 6 3 2 
G. Schlesinger (Észak) lapjai : 
| f rA4 < ? D 9 6 5 O A D B 7 3 2 
A licitdció: 
Bél Nyugat 

1 káró — 

6 treff 

Észak 
3 treff! 
5 káró 
6 káró 

Kelet 
3 kőr 

Bél 1 káró indítása felkészültségi licit. 
Észak 3 treff ugrásával nagy adúsegítségét 
és kedvező konstellációját mondja meg, 
amit az öt káró ugrással még alátámaszt. 

A többi asztaloknál csak öt káróig jutott 
el a licitáció. 

BRIDZSFELADVÁN Y 
• 8 52 
9 B 9 7 6 

O D 2 
• K 5 4 2 

• K D 10 7 4 

0 B 9 
• D 8 7 « 

10 8 5 4 3 2 
0 8 6 5 4 
• 1093 

• A B 9 6 3 
Ç>A 
0 A K 107 3 
• AB 

Bél öt kárót játszik. Pikk négyes az in-
dulás, Kelet beüt adúval. 

A játszma teljesíthető bármilyen vissza-
hívás esetén. HogyanÎ 

Megfejtési határidő a lap érkezésétől számított 
10 nap. 

OMáfa* 2-án éd 3-án 
rendezi a Hétfői Napló páros előny-
veraenyót a Gellért-szállóban. A nagy 
érdeklődést az magyarázza, lnogy az 
előnyök révén minden pár egyforma 
eséllyel startol a gyönyörűszép díja-
kért. Meghívóigénylés és nevezés a 
Hétfői Napló kiadóhivatalában, Erzsé-
bet-körút 28. Telefon: 130—896. 

Bridzsjutalmak az állandó heti jutalmak közt. 



HIRES KABARÉK 
A SARZSI 

Bohózat, 
írta : VADNAI LÁSZLÓ 

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

Copyright 1937 by dr. Alexander Marton, Budapest. 
Játszották a Terézkőrúti Színpadon a következő szereposztásban : 

Berger Tivadar...... S z e n e s Ernő Gonda Jenő .. Salamon Bé la 
Flóra, a felesége Lengyei Gizi Julis ^ ' 8 o d ó Ica 

Galagonya János Fenyő László 

(Szín: Bergerék ebédlője, Középen, bal "és Flóra (sir): Én nem bírom ezt az életet, 
oldalt ajtó. Történik kora délután.) T i v a d a r . . . Ha a cseléd még egy napig 

(Mikor a függöny felmegy, Berger és fele- itt marad, há t én be leőrü lök . . . A kony-
sege az asztalnál ülnek és esznek.) hába nem enged kimenni, mert a kato-

Berger (dühös): Fiam, nekem ebből elég ná ja csak azt eszi meg, amit ő f ő z . . . Ha 
volt. En holnaptól kezdve nem ebédelek valamit szólok neki, rögtön r á m ordít, 
i t t h o n . . . hogyha be nem fogom a számat, hát át-

Flóra (kétségbeesetten): Há t tehetek én hívda a baká já t a k a s z á r n y á b ó l . . . Máso-
rola, Tivadar t «lik hete, hogy nem takar í t , mert a baka 

Berger: Engem nem érdekel, hogy ki úrnak a nevenapjára meleg kesztyűket kell 
tehet róla, de az az egy biztos, hogy én h o r g o l n i a . . . 
ezt a kosztot tovább nem eszem. Nekem Berger : Próbáltál már felmondani neki? 
nem lehet öreg tyúkokat feltálalni f iatal Flóra: Próbál tam! 
csirke gyanánt , En már az ilyenre rájö- Berger : Mit mondott! 
vök, s z í v e m . . . , „ F lóra : Azt mondta, hogy azt mi nem 

Flóra (mint fent): Mit csináljak, Tiva- öljük meg, hogy erről a helyről, őt elmoz-
dar? Nem én tehetek róla! dítsuk . . . Persze, tetszik neki a h e l y . . . 

Berger: Nézd f iam, Isten őrizz, nem Szemben van a k a s z á r n y a , . . 
akar célzás lenni, de mióta jó anyád ez- Berger: A te ötleted volt, fiacskám, a« 
előtt tíz esztendővel f i a ta l csirke helyett Üllői-útra költözni, szembe a laktanyával , 
egy öreg tyúkot sózott rám, azóta én az Ha elgondolom, hogy milyen szép lakásunk-
ilyenre nagyon ügyelek. J a j , de nagyou. Volt a Rákóczi-úton . . . 

Flóra (sírva): Miért vielem murizol, Ti- Flóra: Ott meg a Rókus-kórház volt 
vadar i Tudod, hogy ennek is az a nyomó- szembe 
rult cselédünk az o k a . . . Hogy az Isten Berger: 'Na és mondd már , hogy feljár-
verte volna meg azzal a bakájával t a k . . . a cselédekhez a betegek?! Azért 
e g y ü t t . . . ûjry rúgtam ki a t rampl ikat , mint a 

Berger: Kérlek szépen, rendben van, p i n t y . . . Ki félt egy b e t e g t ő l ? . . . Katona 
hagyjuk azt a t y ú k o t ! . . . Na, de a többi a z xn&s... 
fogás, édes Flórám, az se w l t kutya? Flóra :' Katón ától sem kellene f é l n e d . . . 

Flóra: A borjúhús? Már rég ki kellett \iolna rúgnod ezt a 
Berger: Pardon, az, az egy kutya volt! p e r s z ó n á t . . . 

A tökfőzelék az olyan nyers volt, h o g y . . . Berger: Várd meg, f iam, míg a Gonda 
Flóra: Hisz tököt nem is ettél! feljön, az majd mindent e l i n t é z . . . 
Berger: J a igaz, tökre pa s szo l t am. . . Iva, Flóra: Már két hete vá runk erre n 

de ebből a r é t e s b ő l e t t e m . . . Gondára és az sose jön f ö l . . . 
Flóra: Az nem ízlett? Berger: Mára megint m e g í g é r t e . . . 
Berger: Az nem k i f e j ezé s . . . A meggyes- Flóra: Mä sem fog f e l j ö n n i . . . És én 

rétesnek egyik főfeltétele. hogy elég sa- n e m i s V ! irok t o v á b b . . . Vagy megmon-
vanyü legyen dod azonnal a cselédnek, hogy ki van 

Flóra (bámulva): Meggyesrétes!? . . . Hisz dobva, vagy én megyek e l . . . 
ez túrósrétes! . . . Berger: Megjegyzem, ez is egy meg-

Bergcr (csodálkozva a kezébe vesz egy oldás! 
darabot): Ez túrósrétes? Nahát annak elég Flóra: Szóval menjek? 
savanyú volt! Berger: Ugyan! Ez csak egy ábránd. 

P o l l á k S a r o l t a kozm8tikaiintézete&ss»£5 
• • W f l B ^ V H v V A szépségápolása a legmodernebb. 
Végleges villanyos szőrtelenítés. „Miracle" szépségápoló-szerek. (Prospektus) Külföldi tanít ványkiképzés. 
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Nézd, szívem, várjuk meg a Gondát. . . 
Ilyen trükköm v a n . . . 

Flóra: Nem várok egy percet se to-
vább . . . Becsöngetem & lányt és itt azon-
nal felmondasz n e k i . . . (Csenget.) 

Berger: És ha az a baka kihív pár-
bajra? A katonáknál az gyorsan m e g y . . . 

Flóra (mégegyszer csenget): Csak a tisz- ' 
tek párbajoznak . . . 

Berger: Ez folyton köztük van. Hátha 
eltanulta. 

Flóra (csenget): Figyeled! Hiába csen« 
getek n e k i . . . Tivadar, légy f é r f i . . . Ha 
most kl nem rúgod, hát s o h a . . . (Csenget.) 

Julls (balról be, dühös): Jó van, n a . . . 
Mán itt vagyok . . . 

Flóra: Kezd el, Tivadar. . . 
Julls: Ml teccik! 
Berger: Hányszor kell magának csen-

getni? . . . 
Julls: Hatszor!. . . Mór teccik kérdezni! 
Berger (ijedten): Fogadtunk! Én azt 

mondtam, hogy hatszor, a feleségem meg 
azt mondta, hogy nyolcszor.. . En nyer-
tem. 

Flóra: A nagyságos úr dühös magára, 
Julis. 

Julls: Mér?! 
Berger: Nem ízlik a főztje, fiam! (Min-

dig bátrabban.) Lelkem, maga nem tud 
főzn i . . . Ez a túrósrétes olyan savanyú 
volt, hogy ökölbe szorult a szíviem töle. 

Julls: A Galagonya János így szeret i . . . 
Berger: Az kicsoda! 
Julls: A katonám! 
Berger: Nézze, szívem, ha a maga Gala-

gonyája savanyún szereti a túrósrétest, 
akkor az egyen hozzá ecetesuborkát vagy 
tegyen rá citromot. De amíg nálam szol-
gál, kedvesem, addig azt a túrósrétest úgy 
készítse el, ahogy én szeretem, mert kü-
lönben elsején mehet . . . 

Julls: Szóval, fiő vian mondva! 
Berger: Föl! 
Julls (dühösen): Hogy kilépjek erről a 

helyrül, azt teccik tanácsolni!! Hogy én 
menjek szógáni a kaszárnya mellül! Hát 
én nem bánom, mert hisz tanálok ilyen 
helet minden ujjamra százat Is, node, 
hogy Galagonya mit fog ehhöz hozzászólni, 
arrul jobb nem beszélni. . . (Az ajtóhoz 
lép, kikiabál.) János! ! . . . Jani te! 

Berger (ijedten): A katona úr itt van! 
Julls: Kint ebédel a szegénykém... 

(Kiabál.) János . . . gyere csak! 
Berger (dühösen Flórához): Látod, mi-

nek kiabálsz folyton!! Most itt az általá-
nos mozgósítás. 

János (balról be. Igazi baka, még estik, 
mikor belép): Adjon «z Úristen, (Szalutál.) 

Julls: Csak azért hívtalak be, János, 
hogy van-e valami szavad ahhoz, hogy ne-
kem itt elsejére felmondtak! 

János: Kinek! 
Julls: Nekem. 
János: Ezek! (Nagyon dühös.) Eujnye, azt 

a menmybéll atyaszentmárton minden ségét 
ennek a cifra világnak! Igaz ez? 

Berger (ijedten): Ne éljek, ha egy szó 
igaz. Kérem, az úgy v o l t . . . 

János: Ne tessen közbeugatni uraságod, 
mikor én beszélek. 

Berger: Én c s a k . . . 
Julls: Már megint pofázik! 
János (kezet nyújt Julisnak): Köszö-

nöm . . . Szóval, csak úgy szépszerivel fi-
gyelmeztetem tisztőt Berger úr, hogy rög-
vest vontassa vissza azon kijelentését, 
mely szerint a Julisnak errül a helyről 
vtaló távozását javasolta, mert ellenkező 
esetben kénytelen lennék levonni az összes 
konferenciákat. (Neki akar menni.) 

Berger i Drága vitéz úr, dehogy mond-
tam én fel a Jul isnak. . . Miért mondtam 
volna fel, mikor még sose volt egy il>en 
szorgalmas, kitűnő cse . . . izé . . . háztar-
tási alkalmazottunk... Nem igaz, anyus-
kám? 

Flóra: De milyen igaz. 
Julls: De hisz aztat tetszett mondani, 

hogy elsején mehet. 
Berger: Ha akar! Hát akar maga el-

menni? 
Julls: A nagysága is fölmondott dél-

előtt, mert két hete nem poroltam a bú-
torokat. 

Flóira (iedten): Annyi baj legyen, majd 
magam fogom porolni. Nem fog letörni a 
kezem. 

Berger: És ha letörik! Mondjad máríl 
Milói Vénusznak is letört, pedig az egy 
kicsit csinosabb, mint te. 

Flóra: Férjem csak azt kifogásolta, hogy 
a túrósrétes savanyú v»lt. 

Berger (nagyon dühösen Flórához): Mit 
beszélsz mindenbe bele? Én «sak azt 
mondtam, milyen jó zamatot ad az a kis 
savanyúság a túróba, hogy milyen fran-
ciásan pikáns íze van ennek a rétesnek. 
(Felvesz egyet a tálról és kétségbeesetten 
eszí.) Nagyszerű! (Megkínálja Jánost.) 
Parancsol ! 

János: Köszönöm alásan. (Eszik.) Egy 
kicsit tényleg túlsavanyű. 

Berger: Pikáns az, nem savanyú. . . Hol 
főznek máma így!! 

János: Tehát szent a béke és nem lesz 
szó többet felmondásról. 

Berger: Az kl van zárva. 
János (Julishoz): Hát akkor mért jár 

a poflád, hogy fölmondanak! Hisz azt lá-
tom, hogy a Berger úr semmi kincsért el 
nem engedne! 

Berger : Na, azért ki lehetne nálam for-
szírozni! 

János: Hát én megyek. Isten áldja, 
Berger. Kezét csókolom, nagysága. 

Julls: Ne menj még, János, hova siet«*? 
Flóira: Ez milyen gastfreundlich. 
János: Csak átszaladok Ide a kaszár-

nyába. oszt rögtön vlsszagyüvök. (Meg-
ölelgeti Juliit.) Na, Julis, azt hiszem, 
hogy lesz a részedre egy meglepetésem. 

Beretvás pasztilla fejfájás ellen 
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VISSZATÉRT A FIATALSÁG 
ráncos, öreg 
bőrére! 

EGY O R V O S 
M E G L E P Ö 

F E L F E D E Z É S E 
p GYIK béc»i orvosi szaklap a 

tudomány új diadaláról szá-
molt be, amire az effész tudomá-
nyos világ felfigyelt. Nemcsak a 
ráncok oka ismeretes most már, hanem 
eltűnésük módi a is. Anyák, sőt nagy-
anyák is visszaszerezhetik fiatalabb éveik 
tisztább és üdébb arcbőrét. 59—60 éves 
asszonyok is .ráncok nélküli bársonyos 
arcbőrt szerezhetnek. 

Kérhásl kísértetek 
Ráncok azért keletkeznek, mert az Öre-

gedés során a bőr elveszít bizonyos vitá-
lis tápanyagokat. Ugyanezeket az eleme-
ket megtalálhatjuk gondosan kiválogatott 
fiatal állatoknál. Ha ezeket onnét átül-
tetjük az emberi bőrbe, úgy azt ismét 
üdébbé és fiatalabbá tehetjük. A Dr. 
Stejskal professzor vezetése alatt a bécsi 
Egyetemen végzett kísérletek Íme ezzel 
az eredménnyel jártak. A Tokaion gyár 
nagy anyagi áldozattal szerezte meg 
ettől a tudós tanártól felfedezésének ki-
használási jogát és »Biocel« néven állít-
ja elő az ezekből az élő bőrsejtekből ki-
vont hatóanyagot. »Biocel« kizárólag a 

rózsaszínű Tokaion krémben van. 60—70 
éves asszonyokon végzett kórházi kísér-
letek során már 6 héten belül kezdtek a 
ráncok eltűnni, mint arról az említett 
bécsi tudományos szaklap részletesen be-
számolt. 

Bistos hatás 

Használjunk rózsaszínű bőrtápláló To-
kaion krémet minden este lefekvés előtt. 
Mialatt ön éjjel pihen, ez a krém táp-
lálja és felfrissíti bőrét. Bővidesen eltűn-
nek a ráncok és néhány hét múlva Ön 
már évekkel fiatalabbnak fog látszani. 
Nappali használatra a fehér, nem zsíros 
bőrtápláló Tokaion krémet ajánljuk. Ki-
oldja a mitesszereket, összehúzza a kitá-
gult pórusokat, fehérebbé, üdébbé, bár-
sonyosabbá teszi még a sötét és durva 
arcbőrt is. Visszakapja pénzét, ha az 
utasítás szerinti használat nem hozná 
meg a joggal várható eredményt. 

DÍJTALAN 1 E lap minden olvasójának készséggel szolgálunk egy-egy próba-
tubus fehér és rózsaszínű Tokaion krémet, valamint néhány próbaadag Tokaion 
púdert tartalmazó ízléses kivitelű mintadobozzal, ha a töltési, csomagolási és 
szállítási költségek fedezetéül 60 fillért levélbélyegekben beküld a következő címre: 
Panacea Gyógyszervegyészeti Rt. 9/E. Osztály, Budapest, XIII., Lehel-utca 68. sz. 



Julis: Micsodát 
János: Nem akarok előre beszélni, de 

magy meglepetés lesz. No, gyere. (Szalu-
tál.} Viszontlátásra. 

Berger (haptákba vágja magát, szalutál): 
Alászolgája 1 

(János Jullst átkarolva, el balra.) 
Flóra (gúnyosan): Gratulálok. Ezt jól 

elintézted. 
Berger (dühösen): Csak uszíts, ha ellen-

keztem volna, agyonüt. Mondtam, hogy 
•«árjuk meg Gondát, az majd mindent el-
intéz. 

Flóra: Mit intézhet el i t t a Gonda, az a 
pipogya fráter? 

Berger: Nézd, fiam, egy ilyen katona 
előtt csak egy tekintély van és ez a fel-
jebbvalója. Ez a Galagonya, baka, utána 
sarzsiban jön az egycsillagos fx-eiterí 

Flóra: Na ést 
Berger: Na és a Gonda ma délután fel-

jön ide, mint frelter! 
Flóra: Gonda, mint frei ter ? Hisz a 

Gonda egy cipőpasztaügynök. 
Berger: Civilben. Egyenruhában, frel ter . 
Flóra: Hát az hogy lehet? 
Berger: Tudod, milyen egyszerű. Vettem 

egy freiteri uniformist itt a házban egy 
jelmezkölcsönzőnél, adtam a Gondának 50 
pengőt, mire a Gonda hazament a ruhá-
val, feljön ide mint freiter* és kidobja a 
bakát! Nem egyszerűi 

Flóra: Nahát. És biztos feljön! 
Berger: Biztos. Már egy héttel ezelőtt 

kellett volna feljönnie, de ő azt mondta, 
megtanul előbb káromkodni. 

Flóra: Káromkodni? Minek kell az? 
Berger: Egy fireiterhez ez hozzátartozik. 

Egy freiternek minden második szava, 
hogy az anyád keservit, az (anyád. . . 

Flóra (szemrehányóan): "Ügylátszik, te is 
freiter voltál. 

Berger: Na, de én sosem tanultam az 
anyádat szidni. Én abban naturalista va-
gyok. 

(Csengetés.) 
Berger: Ez a Gonda. 
Flóra: Megyek ajtót nyitni. (Középen el.) 
Berger: Na, Galagonya, ide se jössz fel 

többet. 
Gonda (középről be Flórával. Freiteri 

uniformis. Bot van a kezében. Minden bő 

Egy könyv ami fogy: 
O r o v e s és Dr. Ross 

Boldog vagy-e, Asszony? 
Előzzük meg a bajt míg nem késő... 
Kapható minden könyvesbol tban 
P 4'40 vagy a kiadónál 

Cserépfalvi, Budapest, lV.,Váci-u.lO 
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rajta. Szalutál esztelenül): Abediere, Ber-
ger úr! 

Berger (csodálkozva néz a botra): Mi-
nek ez! 

Gonda: Für alle Fälle! 
Berger (nevetve): Miért olyan bő az a 

nadrág? 
Gonda: A nadrág nem bő, hanem a 

combom szűk. 
Flóra: Egészen jól áll magának az uni-

formis. 
Gonda: Olyan vagyok a katonaruhában, 

mint a Ripl-Bónai. 
Flóra: Iíipl-Rónait Hogy-hogy! 
Gonda: Jól festek benne . . . Mit tetszik 

szólni, milyen finom humorom van. 
Berger: Foglaljon helyet, Gonda úr. 
Gonda: Köszönöm. (Leülnek.) Hiába, ma-

guknál mindig megkínálják az embert 
valamivel. 

Flóra: Most mivel kínáltuk! 
Gonda: Hellyel kínáltak. Megjegyzem, 

rámfér! Olyan fáradt \iagyok! Gyalog jöt-
tem ta Margithídtól idáig! 

Berger: Miért jött gyalog? 
Gonda: Hát nem maga mondta, hogy 

gyalogos frei ter legyek? 
Flóra: A férjem persze informálta, hogy 

miről van szó?! 
Gonda: Hogyne. Mondta, hogy öltözzek 

föl freiternek és jöjjek fel ide. 
Flóra: Mást nem mondott? Hát miért 

kap ötvenet? 
Gonda (gyanúsan): Miért, kell valamit 

csinálni még? . . . 
Berger: Hát mit gondolt, mi lesz itt ná-

lunk, jelmezestély? 
Gonda: Gondoltam, sok pénze van és 

akar ja látni, hogy nézek ki így! 
Berger: Magának ki kell rúgni a cselé-

dünket! 
Gonda (mint fent): Miért kell azt a cse-

lédet nekem kirúgni? Miért nem rúgja ki 
maga? Rossz a lába? 

Berger (lenéz a lábára): De milyen 
rossz. 

Gonda: Pardon . . . Maguk már próbálták 
kidobni a cselédet? 

Flóra: Ô már sokszor, de sohasem si-
került. 

Gonda: Miért, olyan nehéz? 
Flóra: Dehogy. Azért nem sikerült, mert 

van egy katonája. 
Gonda (megdöbbenve): Egy igazi koto* 

nája? Egy élő? 
Berger: Mit szól? 
Flóra: A katona folyton fenyegetődzik, 

olyanokat mond, hogy ő majd megmutatja. 
Gonda: I t t a szalonban? Miért nem 

mondják, hogy nem kíváncsiak. 
Flóra: Nem lehet neki semmit sem 

mondani, mert rögtön olyan dühös lesz, 
hogy mindjárt kardot ragad. 

Gonda: Ha ragad, akkor rendben van. 
Akkor nem bírja elereszteni. 

Flóra: Szóval a katona azzal fenyege-
tődzik, hogy ha mi fölmondunk a Julis-
nak, akkor majd elintézi a Berger dolgát. 



Gouda (Bergerhez): ör'üljön, hogy valaki 
elintézi a dolgait. Egy ügyvéd erre úgy-
sem vállalkozna. És egyáltalán, micsoda 
tempó volt ez magától, hogy csak most 
mondja ezeket nekem 1 

Berger : Féltem, hogy akkor nem fog fel-
jönni. Szóvtil megteszi, hogy kirúgja a 
bakát. 

Gonda: És ha, Isten ments, visszarúg az 
a baka? 

Berger: Az nem lehet! Egy baka fél egy 
frei tértől! 

Gonda: Miértî A freiterek mind erősek? 
Berger: Nem azért, mert erősek, hanem 

mert a sarzsijuk magasabb. 
Gonda: Mijük magasabb? 
Berger: A sarzsijuk. 
Gonda: Mondja már, az a pár centi, 

amennyivel az enyém magasabb. 
Flóra: Szóval kirúgja a bakát a cseléd-

del együtt. 
Gonda: Miért együtt? Kirúgom őket küL 

lön-külön és aki hamarabb kint lesz, az 
megvárja a másikat! 

Berger: Szóval megteszi! 
Gonda: Attól függ, hogy mit lehet ezen 

keresni. 
Flóra: Hát már kapott ötvenetl? 
Gonda: Azért, hogy feljöjjek mint frei-

ter. De kirúgásról szó sem völt: 
Berger: Tudja mit, kap még százat 

külön. 
Gonda: Nézze, nálam ilyen ügyekben 

szabott árak vannak. Cselédklrúgás két-
száz, katonával háromszáz. Persze őrmes-
tertől lefelé. 

Berger: Maga egy zsaroló, Gonda, node 
nem bánom, ha kirúgta őt, kap még két-
százat. Nekem megéri. 

Gonda: Ajvé, keveset kértem. 
Flóra: Hát Gonda úr, akkor csak ügye-

sen. Hordja le őket. 
Gonda: Lehordani? Hogyne, majd még 

cipeljek is azért a pénzért. Pláne a har-
madik emelet. Kirúgom és slussz. 

Berger: Ja igaz, Gonda, megtanult fo-
lyékonyan káromkodni? , 

Gonda: Az nem is szó. Tudja milyen fo-
lyékonyan káromkodokí! 

Flóra: Folyékonyan? 
Gonda: Igen, köpök hozzá. 
Flóra: Na halljunk valamit. 
Gonda: Kérem. (Feláll és az asztalra 

csap.) Slág soll t r e f f e n . . . 
Berger (megdöbbenve): Hol tanulta 

maga ezt? 
Gonda: Nem a katonaszemináriumba! 

Miért, nem jó? 
Berger: í gy egy handlé káromkodik, 

nem egy freiter! A katona az cifrán ká-
romkodik, hogy azt a fűzfán ftityülőjét, 
azt a hét meg a nyole! 

Gonda: Szóval tizenöt 1 
Berger: Miért tizenöt? 
Gonda: Hét meg nyolc az tizenöt! Szá-

molni azt tudok! 
Berger: Az a fontos, hogy cifrán károm-

kodjon . . . 
\ 

Gonda: Bízza rám! Idehal lgasson. . . 
Azt a fűzfán fütyülőjét azzal a szűrrel! 

Berger: Mit akar most a szűrrel? 
Gonda: A szűr az cifra! 
Flóra: Psz! Ügy hallom, már i t t is van 

a katona. 
Berger (izgatottan) : Hát akkor maga 

most menjen be ebbe a szobába, én majd 
behívom a Julist, felmondok neki, a ka-
tona erre majd elkezd fenyegetődzni, mire 
maga kilép a szobából és azt mondja a 
katonának, hogy: hord el innen az irhá-
dat, te pimasz, az anyád, mert úgy lecsu-
katlak, hogy holtod napjáig megemlegeted. 

Gonda: Nem fog megsértődni, ha te-
gezem? 

Berger: Dehogy. Na menjen. 
Gonda: Na és honnan fogom megtudni, 

hogy mikor kell kilépnem a szobából? 
Hátha máma nem is fog fenyegetődzni, 
tudja, milyen szeszélyes egy ilyen katona. 

Berger: Hát tudja mit, amikor elkezd 
fenyegetődzni, én köhögni fogok. 

Boldog— szőkeség 
Arany fényben ragyogó hajának 
szépségét a lug és szappanmentes 
szőkítő " N E O - S H A M P O O N " -
nak köszönheti, amely egyúttal 
megvédi haját a sötétedéstől ! 

ö 
Neo-Shampoon "folyékony" 
is kapható, P. 90 és P. 2.40 

NEO-SHAMPOON.SZŰKEKNEK 

Ó v a k o d j u n k a l e l k i i s m e r e t l e n u t á n z a t o k t ó l 
Mindenüt t k a p h a t ó i Mihály Ottó, Podraan lcky u.45 
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Gonda: Maga, ha megijed, köhögi Ahány 
ember, annyi szokás. 

Berger: A köhögés az figyelmeztetés 
lesz, Hogy beléphet. 

Flóra: Menjen már, menjen már. 
Gonda: Jó, már megyek. Szóval, maga 

köhög, mire én belépek és azt mondom: 
hord el a . . . Mit is hordjon el? Majd ki-
találok Valamit . . . (FA balra.) 

Flóra (nagyon izgatott): Becsengessem a 
lányt? 

Berger: Nem kell provokálni a dolgo-
kat . . . úgyis bejön. Na tessék, már itt 
is van. 

Julis (lelkendezve berohan): Nagyságos 
ú r . ». Nagysága . . . A Galagonyát kine-
vezték káplárnak! 

Berger (egész rosszul van): Ja j . (Leül) 
Flóra (ijedten): Micsoda! (Leül.) 
Julis (mint fent): Kinevezték káplár-

nak I . . . két sarzsit ugrott egyszerre a 
Jani, már két csillaga van . . . Ehhez mit 
tetszik hozzászólani? 

Berger (mint fent): H o . . . ho . . . hogy 
lehet ez? 

Julis: Behívom a Galagonyát . . . Majd 
ő e lmondja . . . (Kikiabál.) Jani te. Gyere 
mán b© egy keveset 

Berger (ijedten Flórához): Most jól né-
zünk ki. Csak a Gonda ki ne jöjjön. 

Flóra: Nehogy elköhögd magad, Ti-
vadar. 

János (balról be, két csillaga van): Na 
mi az, Julls? 

Berger (ijedten): Gratulálok. 
Flóra: Hát, hogy történt az, vitéz úr, 

hogy egyszerre két rangot, kapott? 
János: Az úgy volt kérőm, hogy tennap 

az ezredes urat az udvaron el ragadta 'a 
lova. Erre én utánuk rohantam és ép ak-
kor értem oda, mikor az ezredes úr mán 
nagyban esett lefelé a lórul fejjel előre. 
Hát oszt idejében elkaptam, úgyhogy na 
gyobb balesot nem igén történt, csak ép-
pen a puhább testrészei részesültek sére-
lemben. Hát oszt máma ezért kinevezett. 
Egyszerre két ranggal ugratott előre. 

Flóra (félre): Csak a Gonda ne jöjjön ki. 
Berger: Flóra, nehogy elköhögd magad. 
János (rágyújt egy cigarettára): Hűli, 

de kaparja a torkomat ez a büdös bagó. 
(Erősen köhögni kezd.) 

Berger (rémülten): J a j . . . k u c . . . k u c . . . 
hagyja a b b a . . . (Gonda megjelenik az 
ajtóban.) 

Berger (rémülten): Krach! (Flórával kéz-
zel-látíbal integetnek Gondának, hogy hall-
gasson.) 

Gonda (félreértve az integetést, fölénye-
sen): Bízzák rám. (Ordít.) Hapeták! 

Berger (kétségbeesve integet és húzza 
Gondát). 

G o n d a (dühös): Hord el az i r h á d a t . . . 

azt a nyolc, meg a ki lenc . . . 
Berger (int, hogy két csillagja van. Két 

ujját mutatja). 
Gonda (Berger kezére néz): Ja , nyolc 

,meg kilenc, tizenhét! Két poént téved-
tem! . . . 

János: Kihöz szólt, freiter? 
Gonda: Magához! . . . renonsz! . . . tehoz-

zád! Mars ki, azt a cifra fütyülőjét! 
Berger (egész rosszul van). 
János (dühös): Hij, hogy az a magassá-

gos atyaúristen borítsa le azt a csillagok-
kal kirakott mennyezetit arra a bundás-
fülű komisz baka fejedre. Osztáu velem 
mertél ilyen arcátlan hangon pofázni? 

Gonda (Bergerhez elismerően): Azért ez 
se rossz! . . . Most hallgasson ide, hogy én 
mit válaszolok.. . (Svungot vesz a ká-
romkodásra.) 

Berger (kétségbeesve húzza Gondát visz-
sza): Az istenért, viak maga? 

Gonda (ordít): Hagy kontrázzam m e n 
Azt a . . . 

Berger (húzza): Gonda, az istenért! 
Gonda (birkózik Bergerrel): Engedjen 

kontrázni . . . (Katonához.) A tandé! . . . (Ber-
gerhez.) Mit akar? 

Berger: Nem látja, hogy két csillagja 
van? Közbe kinevezték! 

Gonda (ijedten nézi): J u j I s tenem! . . . 
Ez egy csillaggal fórba van! 

János: Aztán velem pofáztál ilyen ar-
cátlanul? • 

Gonda (félve): Bocsásson meg, én nem 
tudtam, hogy két csillagja v o n ! . . . Azt 
hittem, hogy dupla blassz van ott ma-
gának ! . . . A Berger becsapott! 

János: Nem tudja, hogy két rangot ug-
rotta ni? 

Gonda: Én azalatt bent voltam a másik 
szobában, kamerád úr . . . 

János: Na majd egy kis gelenkszübung-
gal elveszem a kedvét a komázástól!. . . 
Vigyázz!! 

Gonda: Tessék? 
János: Vigyázz!! 
Gonda: Mire vigyázzak? Pofon akar 

ütni? Még szép, hogy figyelmeztet . . . 
(Bergerhez.) Maga ismeri őt, mire vi-
gyázzak? 

Berger: Lehet, hogy jön a vonat! 
János: Vigyázz! 
Gonda: Bízza rám, én vigyázok! Csak 

ne legyen késő! . . . 
János: Kezeket csípőre! Gyakorolni fo-

gunk! 
Gonda: Minek kell azt gyakorolni? Tu-

dom kívülről! 
János: Guggolás! E g y ! . . . 
Gonda (erőlködve guggol): Ju j , milyen 

messze vagyok a plafontól! 
János: Fö l ! . . . 
Gonda (guggolva): Előbb kipihenem 

magam! 
János (dühös): Föl, lia mondom!. . . 

R O Z S A F I X hajhullám-rögzítő 
megkönnyíti a hajhullám lerakását, a frizurát 
megrögzít i , tartósabbá é s s e l y e m f é n y ű v é t e sz i 
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Flóra: Én nem bírok ilyet nézni! (El 
balraj 

Gonda (feláll): J a j a derekam! . 
János: Le! 
Gonda: Ugyan kérem! Hogy lehet valaki 

ilyen inkonzekv^ens! Mikor lent vagyok, 
azt mondja föl, mikor fönt vagyok, azt 
mondja l e l . . . Állapodjunk meg valami-
ben! . . . 

János: Ne komázz!. . . F e k ü d j ! . . . 
Gonda: Látja, ezt szeretem! (Indul bal-

felé.) 
János: Hová megy? 
Gonda: Feküdni!.. . Bent van egy 

sfizlon! 
János: Majd adok én neked sezlont! 
Berger: Nézze, Gonda úr, feküdjön !e, 

ha a káplár úr kívánja. 
János: Hol szolgáin 
Gonda: Szolgálok!. . . Schwarz és tár-

sánál! 
János: Igazolja m a g á t ! . . . 
Gonda: Ugyan kérem! Hol vagyunk már 

a t tó l ! . . . 
János: Na, majd a laktanyába igazolja 

magát! Átmegyek a laktanyába a patrul-
ért! . . . Olyan hatnapi egyest kap. hogy 
megfeketedik!. . . 

Gonda: Egyest kapok? (Bergerhez.) Jól 
feleltein! 

János (Bergerhez): Én most átmegyek a 
laktanyába a patrulért! Ha a freiter az-
alatt meglógna, magát teszem felelőssé! 

Gonda: Hogy lehet, hogy ilyen gyorsan 
kineveznek valakit? 

Berger: Az ezredesnek megvadult a lova 
és ő elkapta. 

Gonda: Szóval, elkapta az ezredest! Vi-
szontlátásra! 

Berger (megdöbbenve): Gonda csak nem 
akar elmenni? 

(ionrta (dühösen): Majd megvárom, 
míg a hadsereg értem jön. Jó, hogy nem 
mondja, menjek elibe. Hisz azt mondta, 
hogy úgy lecsukat, hogy arrul koldulok. 
Hát nekem írják elő, hogy melyik old,alrul 
kóduljok. Én ott kódulok, ahol akarok. 

Berger (kétségbeesetten): Gonda, ha 
maga innen most elmegy: akkor engem le-
tartóztatnak. 

Gonda: Na és? Most vagy máskor, nem 
mindegy? Megérdemli, hogy üljön egy ki-
csit. Na, alászolgája, Bqrger úr 

Berger (az ajtóhoz áll): Maga innen nem 
megy ki, Gonda. 

Gonda: Hagyjon elmenni, ne vilcceljon. 
A bácsihoz vagyok meghíva vacsorára. 

Berger (kétségbeesetten áll az ajtóban): 
Itt marad. Engem nem fognak maga miatt 
becsukni. 

Gonda: Juj , eresszen ki. Rögtön itt lesz 
az ezred. Visszajövök! 

Flóra (berohan, sikít): Tivadar, ne hagyd 
magad, Tivadar. 

Gonda: Bergerkém, ne lássam az ezrede-
met, ha nem jövök vissza és megmentem 
magát is. 

Flóra: innen maga el nem mozdul. 
Gonda (az altó felé nézve, hirtelen ré-

mülten sikítani kezd): Ju j ! Egy egér! 
Flóra és Berger (megijedve elengedik 

Gondát). 

Gonda (egy pillanat alatt az ajtónál ío-
rem): Ágyő, Berger úr! (Elrohan.) 

Berger: Fogják meg, fogják meg! 
Juli» (balról berohan): Mi volt ez az or-

dítás, nagysága? 
Berger (csüggedten): Elszökött a gazem-

ber. ö t lépcsőt ugrott egyszerre. 
Flóra: Ahelyett, hogy utána szaladtál 

volna, azt számoltad, hogy hány lépcsőt • 
ugrik? (Sírva.) Mi lesz most velünk? 

Berger (sír): Le fognak csukni. 
Flóra: Szent Isten! (Julishoz sírva.) Ju-

lia kisasszony, szóljon a Jánosnak, hogy 
ne csukják le a Tivadar urat. 

Julis (fölényesen): Nagyon sajnálom, do 
a Galagonyánál brotekció nem létezik. 

Berger: Be leszek zárva. A katonaság-
nál. Hogy fognak a rendőrségen bosszan-
kodni, hogy a katonaság megelőzte őket. 

Flóra: Tivadar, ne reszkess. 
Berger: Pakkolj be, fiam, meleg alsó-

ruhát. Tudod, milyen hideg van egy olyan 
laktanyába, pláne a pincéjében. 

(Balról Jbe Galagonya.) 
Berger: Ju j ! (Egészen rosszul van.) 
János: Hol a freiter? I t t vagyok a 

patrullal! 
Berger: Bár tudnám. 
János (dühösen): Elszökött a freiter? 

Tudja, mit jelent ez? 
Berger: Hogy a Gonda egy mazlista. 
János: Hogy azonnal lefogatom magát 

és úgy lecsukatom, hogy megfeketedik! 
(Csengetés.) 

Flóra (izgatottan): Menjen, Julis, nézze 
meg, ki az? 

Julis (elrohan középen). 
Berger (reszketve): Ki sem fognak hall-

gatni? 
János: Behogy nem. Be arra hiába bazi-

roz, hogy ott kegyelmet kap. 
Julis (középről lelkendezve berohan): 

Szent Isten! Egy katona van kint. 
Gonda (őrmesteri sarzsival, oldalán kard-

dal belép). 
Berger (bámulva nézi, majd odarohan és 

kezet csókol Gondának). 
János (bámulva): Hát magát hogyan ne-

vezték ki egyszerre őrmesternek?? 
Gonda: Elkaptam a tábornokot! . . . 

Függöny 
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Analfabéta tanfolyam 
Kultürldill egy felvonásban 

írta: Török Rezső 
Á darab előadási Joga kii&rólag dr. Marton Sándor színpadi kiadóvállalatától (Budapest, IV. , 
Bécsi-utca, 1.) stere«hetö meg. Az eugedélyűélkül i előadást sziigorúan bünteti a i l i a i , évi U V . t.-c. 

Copyright 198? by dr. Alexander Marton. 
Szereplök (analfabéták): Görgei Mór tanító, Jóska Iskolaszolga, Rukavlna, Potyezár, Dolecskó, Gozvány, Csendőr 

Történik az erdővaracskosi iskolában. 
(Szín: egyszerű iskolaterem. Széles ablakon 
át látszik az erdő, hóval borítva. A terem-
ben néhány pad; katedrán íróasztal és táb-
la. A táblán fölírva ez a két mondat: »A 
vadász lő. A vadász jól 16.« Az íróasztalon 
osztálykönyv, nádpálca, kézi&senOŐ, stb. 
Egyszerit barna szekrény is van a terem-
ben. Falra fogasok vannak szerelve. Nagy 

kályhában tűz ég.) 
Jóska (35 éves iskolaszolga. Parasztpipd-

ból füstöl; takarít, de eközben el nem enged 
a hóna alól egy jókora furkósbotot). 

Görgel Mór (10 éves tanító Pestről. Tás-
kával, plédekkel jön): Alászolgája, 

Jóska: Jó napot. 
Görgel: Ez, kérem, az erdővaracskosi is-

kola? 
Jóska (tovább takarít): Ez, Igen, ha va-

laki kérdi. 
Görgel: Ugyebár, az analfabéta tanfo-

lyam ebben az Iskolában folyik! 
Jóska: Tanfolik. 
Görgel: Hogyan? 
Jóska: Tanfolik, 
Görgel: Mi az, hogy tanfolik? 
Jóska: Az az, hogy: ha eecer a folam fo-

lik, akkor a tanfolam tanfolik. 
Görgel (nevet). 
Jóska: Ne röhögjönI Oskolába vagyunk. 
Görgel: Hogy beszél velem? Tudja, ki 

vagyok én? 
Jóska: Tuggya a rosseb. 
Görgel: Én az analfabéta tanfolyamra 

leltem kikiildve. 
Jóska: Mint tanuló! 
Görgei: Mint tanító. 
Jóska: Vagy úgy. Mér nem szól? Én va-

gyok az iskolaszolga. A Jóska. 
Görgei: Nevem Görgei Mór. 
Jóska: örvendek. 
Görgel: De én nem örvendk. A Hernád-

utcában tanítottam, Pesten. Kérvényeztem, 
hogy helyezzenek át a Józsefvárosba, mert 
a Kanpfenstein-utcában lakom . . . hogy kö-
zelebb legyek. Erre ide helyeztek. (Fárad-
tan leül.) 

Jóska: Biztosan nagyon, utálták. 
Görgei: Engem? Honnan gondolja? 
Jóska: Mert csak azokat helezik ide az 

iston háta mögé, hat kilométernyire a 
vasúttúl, meg minden emberlakta heltiil, 
akit nagyon utálnak. Magam is bün/tetésbtil 

kerültem ide, (A fogát piszkálja.) mert a 
kiskókai oskolán a taníttóval afférom volt. 

Görgei: Afférje? Micsoda afférja lehet 
egy iskolaszolgának egy tanítóval? Csak 
nem akarja mondani, hogy kihívta a ta-
nítót? 

Jóska: Pedig kihívtam. Kihívtam a tan-
terembül és kint kéccer pofonvágtam. 

Görgei: Csak úgy kétszer pofonvágta. Es 
ezzel vége? 

Jóska: Még nem volt vége. Mer még 
eccer gyomron is taszajtottam. 

Görgei: Brávó. És miért! 
Jóska: Folton panaszkodtak a gyerekek, 

hogy sok leckét ad föl nekik. 
Görgei: Majd legyen szíves, állítsa össze 

a tantervet! Nem ambicionálom, hogy en-
gem is kihívjon. 

Jóska: Bent is lehet, kérem. 
Görgei t Erre a célra hordja magával azt 

& durungot! 
Jóska: Dehogy. Ezt a farkas miatt. 
Görgei : A Farkas is itt vanl Akit az-

előtt Fuchsnak hittak. 
Jóska: De bíz nem hitták ezt soha más-

nak, csak ordasnak, meg farkasnak, aki 
megeszi az embert, ha elkapja valahol. 
Afcér van nálam a bot. 

Görgei: Mit beszél?! Farkas van az erdő-
ben? Igazi farkas? 

Jóska: Van itt mindenféle dúvad, de leg-
több a farkas. Mindig itt ólálkodnak az os-
kola körül. Mut héten egy csomó be is 
g y ü t t . . . 

Görgei: Az iskolába? 
Jóska: Az oskolába. 
Görgel: Na és? 
Jóska (vállat von): Üj taníttót köllött ki-

küldeni. 
Görgei: Hogyhogy! Mi történt az elődöm-

mel? 
Jóska: Hát mi történhetett? A farkasok 

elfogyasztották. 
Görgel (veszi a cókmókjdt): Alászolgája. 
Jóska: Hova, hova? 
Görgei: Vissza, ahonnan jöttem. A Her-

nád-utcába. 
Jóska: A leborbert tarcsa kéziben! 
Görgei: Leborbert! Mi az! 
Jóska: A pisztót. 
Görgel: Nincs én nékem pisztolyom. 
Jóska: Micsoda? Fegyver nélkül gyütt át 

az erdőn? 
Görgei: Nekem nincs is fegyverviselési en-

gedélyem . . . 
Jóska: Ez osztán a csuda. . . semmi baja 

Gobát a tökéletes bélyegalbum 
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se e se t t . . . csak butának lehet Hlen szeren* 
csé je . . . (Lövések hallatszanak.) 

Görget: Mi azf 
Jóska: A csendőr kergeti a farkasokat az 

osikola bőrül. Erriil lehet tumni, hogy gyüm-
uek az, analfabéták. 

Görget: Az analfabéták? 
Jóska: Sz'asszondom. 
Görget: És azokat nem eszi meg a farkas. 
Jóska: Fejsze van náluk. Meg a csendőr 

is vigyáz rájuk. 
Görget: Hogy ne bántsák őket a farkasok. 
Jóska: Meg hogy ők is ne báncsák a ta-

nítót. 
Görget: Mi? Miért bántanák a tanítót? 
Jóska: Mérgesek, hogy tanfolyamra köll 

gyünni. De muszáj nekik. A főszolgabíró 
elrendelte, hogy ezek az erdei szénégetők, 
favágók, mészégetők tanujjanak meg írást, 
olvasást, számtant, nyelvtant, magavise-
letet. 

Görget: A főszolgabíró egy hülye. Minek 
egy ilyen favágónak magaviselet? 

Jóska: Mérgesek is cefetül. Azért a tan-
folam alatt mindig itt a csendőr. 

Görget: Hány? 
Jóska: Egy. De őrmester. 
Görget: Nem lehetne inkább káplár, de 

négy? 
Jóska: ölég nekik az az egy is. Félnek 

ám a puskátul. A csendőr kint posztol az 
ajtó előtt, osztán. . . 

Görget: Osztán amikor agyonütik a ta-
nítót, akkor berohan és letartóztatja a gyil-
kost. Mi? 

Jóska: A tanítónak is van puskája. Itt 
van ni. (Kinyitja a szekrényt.) 

Görget: Meg van töltve? 
Jóska: Meg hát. 
Görget: És gondolja, hogy én egy töltött 

puskát a kezembe veszek? 
Jóska: Mér? Eh un a töltény. . . az ember 

beteszi, céloz . . . 
Görget: Tegye vissza kérem!. . . Mit 

akar? Hogy benne legyen az újságban: Já-
ték a fegyverrel. Egy tanító halálos bal-
esete . . . 

Jóska: Nekem mindegy! (Visszateszi.) 
Ahun gyünnek az analfabéták. 

Görget (az ablaknál): Te jó tsten! Én nem 
tanítom ezeket. 

Jóska: Nem ajánlatos. Már negyeccer 
gyünnek híjába. Ha megtuggyák, hogy 
nem akarják tanítani ükét — agyonütik. 

Görget: Hova kerültem é n ? . . . (Jóskához.) 
Vigye a holmimat a szobámba! 

Jóska (flegmán): Vigye maga! 
Görget: Mi! Mi az, hogy maga? 
Jóska: Tegezés is leheccséges. 
Görget: Csak maradjunk annál, hogy 

maga. (Táskával, plédekkel jobbra megy.) 
És még nekem nem tetszett a Hernád-utca. 
(El.) 

Jóska (utánanéz, köp). 

Csendőr (szuronyos fegyverrel bejön): 
Aggyonisten! 

Jóska: Isten hozta őrmester úr! 
Csendőr: No meggytitt az új tanító! 
Jóska: Meg, igen. 
Csendőr: Mifajta? 
Jóska (vállat rándít): Szegrtil-végrül ez 

is rokonya Mojzes prófétának. 
Csendőr: Izrajlita? 
Jóska: Dehogy, zsidó. 
Csendőr (fejét csóválja): Ez se eszik meg 

itten egy kiló sót. Annyi szent, hogy ma 
nagyon utálom eztet az egész taníolamot. 
Illen pocsék messze elkutyagolni minden 
áldott nap . . . 

Görget (bejön). 
Jóska (oldalba löki a csendőrt): Ez az. 
Csendőr (tiszteleg): Tanító úrnak alássan 

jelentem, az emberek tdeki vannak. 
Görget: Jó kérem. Csak maradjanak kint! 
Csendőr: Hát nem kezdi meg tanító úr a 

tanítást! 
Görget: Mondja, kérem. . . komolyan ren-

delet van erre? 
Csendőr: Hogyne vóna. 
Görget: Szóval, muszáj . . . 
Csendőr: Muszáj, igen. Menek, beküldőm 

tikét. Ha szükség van rám, csak tessen csön-
getni. (Kimegy). 

Görget: Magára szükség van, de ezekre a 
favágókra nincs olyan siirgŐB szükség. . . 
Jóska! Maga idtebent marad, úgy-e? 

Jóska: ÉnT Minek* Én nem vagyok anal-
fabéta. (Kimegy.) 

Görget (az asztalhoz ül, az osztálykönyvet 
kinyitja, nézi): Rukavina, Potyezár, Goz-
vány, Dolecskó (Bekecsekbe, rongyokba, 
bocskorosba, csizmákba, kucsmákba bur-
kolt, kötelekkel átkötözött torzonborz fér-
fiak. Baltával, durunggal jönnek. Dolecskón 
iskolatáska.) 

Görget (rájuknéz, szédelegve áll magában, 
sóhajt): Egész Hlava Itt van. És nekem 
nem volt jó a Hernád-utca. (Analfabéták 
ezalatt leülnek, baltáik, durungjaik a pado-
kon. Skót pofával nézik Görgeit, Dolecskó 
kivételével, aki röhögj 

Görget (kinyitja az osztálykönyvet): Név-
sort fogok o lvasni . . . Dolecskó Jánoa 

Dolecskó (mosolyogva): Jelen. 
Görget: Gozvány Péter. 
Gozvány: Hir. 
Görget: Potyezár András. 
Potyezár: Itt van. 
Görget: Rukavina Dömötör. 
Rukavtna: Jelen. 
Görget: Mint látom már foglalkoztak a 

nyelvtannal. (A táblára mutat.) A vadász 
lő. Ez egy mondat ugyebár! Még pedig tő-
mondat. A vadász jól l ő . . . ez is egy mon-
dat. de milyen mondat? Mondja meg Ruka-
vina! 

Rukavina (ülve): Tűmondat. 
Görget: Nem kérem, ez egy bővített mon-

dat. 

Elköltözött Goldstein S. szűcs 
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Rukavina: Tümondat az. 
Görgei: Mondom, hogy nem. 
Rukavlna: Dehogy nem. 
Görgei: Nézze, ne vitatkozzon v e l e m . . . 
Rukavlna: (fenyegetően felkel): Meri 

eztet mégeccer mondani az úr? 
Görgei (meghökken): Mit izgul, mit izgul? 

Ez csak nem sértési 
Rukavlna: Dehon nem sértés, ha kétel-

kednek az ember szavába. Embert Öltem, 
máá ültem is érte kilenc esztendőt, de ha-
zunni még nem hazuttam életembe. 

Görgei: Az más kérem. Az emberöléshez 
nem kell tudni a nyelvtant. De ezt maga 
nem értheti, m e r t . . . 

Rukavlna (bömböl): Micsodát Vigyázzon 
az úr a szavára! Hogy én ollan marha vó-
nék, hogy ne érteném! 

Gütgei (rémillteti csönget). 
Csendőr (bejön): Tessék parancsolni! 
GFörgei: őrmester úr k é r e m . . . én azt 

mondtam a Rukavina Dömötörnek, hogy 
»a vadász jól 10«, ez egy bővített mondat, 
ö azt állítja, hogy tőmondat. 

Csendőr: Rukavina . . . Álljon fő, ha uga-
tok magának! 

Görgei (fölbátorkodva): Ezt a szemtelen-
séget! Ugat neki az őrmester úr és nem kel 
föll 

Csendőr (mérgesen visszanéz Görgeire, az-
tán Rukavinához): A vadász jól lu. Ha ec-
cer a tanító úr aztat pofázza, hogy bü mon-
dat, nem pediglen tümondat, akko higgye 
el neki. mer főbecsapom a tusával, hogy 
leszalad a feje a gyomrába, oszt a kögyö-
k' n kukucskál kifelé. A vadász jól l ű . . . 
Ki meri aztat tagadni? És micsoda vadász 
az, aki nem jól lű. maga veszett marha?! 

Rukavlna: Az kérem koca vadász. 
Csendőr: Nó, ugyebár? Tehát milyen 

mondat az a bizonyos, illető mondat? 
Rukavina: Bűniondat. 
Görgei: Bővített mondat, ha azt ugatom, 

mert úgy beleütöm a kögyökit a t u s á b a . . . 
vagy hogy is ugatta ezt őrmester úr? (Ru-
kavinához.) Bővített mondat. 

Rukavina: Bű mondat az. 
Görgei: Miért volna bü mondat, maga 

ikocavadász? 
Rukavina: Mer az Őrmester úr mondta. 
Görgei (csendőrhöz): Bővített mondat 

kérem. 
Csendőr: Maraggyunk most már a mel-

lett, hogy bümondat, mert ha folton vál-
toztattyuk, akkó megbolondul a vádlott, 
oszt nem tudja, mit valljon! Kimehetek? 

Görget: H á t . . . ha ki kell mennie . . . 
Csendőr (tiszteleg, el). 
Görgei: Rendben van R u k a v i n a . . . úr. 

Üljön le. 
Rukavina: És ha nem ülök le? Akkor ml 

lesz? 
Görgei: Akkor állva marad. Nem fogok 

magával kikezdeni. Na hallja. Tőlem állhat. 
Eleget ült már azért az emberölésért. 

Rukavlna: Ahogy én magát nézem, fogok 
én még ülni. Maga miatt. (Leül.) 

Görgei (hallatlanná teszi): Potyezár! 
Potyezár: Má meg velem kezd? 
Görgei: Mi az, nem akar felelni? 
Potyezár: Ha tunna okosat kérdezni, arra 

felelnék. 
Görgei: Maga úgy beszél, mintha az én 

érdekem volna, hogy tanuljanak. Ideállok, 
koptatom a t üdőme t . . . 

Rukavina (félhangosan): Egye meg a fene 
a tüdődet! 

Görgei: Ki mondta ezt? 
Rnkavlna (fenyegetően fölkel): Én. 
Görgei: Maga? Hát kérem. . . egyik füle-

men bemegy, a máslkon kijön. 
Rukavlna: A szemin gyüjjön ki. (Leül.) 
Görgei: Nézze P o t y e z á r . , . 
Potyezár: Nem nézem. Haggyon békit! 
Görgei: Hallatlan! Aki nem tud írást-ol-

vasást, a mai világban éhenhal. 
Potyezár: És aki tud íráist-olvasást, a mai 

világban nem hal éhen? 
Görgei: Az is éhenhal, de legalább meg-

tudja írni a végrendeletét. Ml az Ruka-
vina? Miért jelentkezik? 

Rukavina: Jelentkezik a nyavala. 
Görgei: De hiszen föltette a kezét. 
Rukavlna: Én csak megfenyegettem az 

urat . 
Görgei: Pechje van magának. Nem fogok 

magával kikezdeni. 
Rukavlna: Mlngyán meg is írhatná a 

végrendeletit. Úgyis , tud írást-olvasást. 
Görgei: Gozvány Péter. A vadász céloz. 

Mi ez? 
Gozvány: Tölténypazarlás. Úgyse talál. 
Görgei: Maga is renitens? 
Gozvány: Nem kérem. Római katolikus 

vagyok. Hát az úr miilen vallású? 
Görgel: Mi az? Igazoltatás? I t t én kér-

dezek! 
Rukavlna: Csöndesebben! 
Görgei (suttogva): I t t én kérdezek. Mi a 

maga foglalkozása? 
Gozvány: Hóhányó. 
Görgei: Mit csinál? 
Gozvány: Havat hányok. 
Görgei: Havat hány? Miért eszik annyi 

havat? 
Gozvány: Hogy a var jak ne mennyenek a 

vetésre. Meg a tyúkszemükről is jó. 
Görgei: Mi jó a tyúkszemükről? 
GozVány: A szarvasfaggyú. 
Görgei: Hogv jön a szarvasfaggyú ide? 
Gozvány: Ügy, hogy idehozzák. 
Görget: M o n d j a . . . maga halandzsazlk? 
Gozvány: Nem kérem. Havat hányok. 
Görgei: Miért eszik annyi havat? 
Gozvány: Hogy a var jak ne mennyenek a 

vetésre. 
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Görgei: Üljön le. » 
Gozvány (leül). 
Görgei: Dolecskó! 
Dolecskó (fölkel, röhög). 
Görgei: Mit röhög? 
Dolecskó (röhög). 

(Mindenki röhög). 
Görgei: Mit röhögnek? (Végignézi a ru-

háját.) 
Potyezár: Hüle . . . 
Görgei: Mit mondott? 
Potyezár: Hüle. 
Görgei: Kicsoda? 
Potyezár: Dolecskó. 
Görget: Vagy úgy. Az más. Azt hittem 

rám mondja. 
Rukavina: Hüle. 
Görgei: Hallottam mái', hogy a Dolecskó 

hülye. 
Rukavina: Én nem a Dolecskóra mondom, 
Görgei: Ütoljára figyelmeztetem, Ruka-

vina, hogy nem foarok magával kikezdeni. 
Potyezár (röhögve): A tanító hüle. 
Görgei: Mi ez? 
Potyezár (röhögve): Ez egy bümondat. 
Görgei: Cufelig ez egy tőmondat. 
Rnkavlna: Bümondat ez. 
Görgei: Tőmondat, ha egyszer mondOm. 
Rukavina (kiabál): őrmester ú r . . . őrmes-

ter ú r i . . . 
Csendőr (bejön): Mi á má megen? 
Rukavina: Az őrmester úr aszonta bü 

mondat, — ő meg azt állíttya, hogy tőmon-
dat. 

Csendőr: Kicsoda állittya aztat? 
Rukavina: A tanító úr. 
Csendőr (Oörgeihez): Igaz ez? 
Görgei: Az nem úgy van kérem. Az előbb 

csakugyan bővített mondat v o l t . . . 
Csendőr: Bü moudat! 
Görgei: Bővített mondat. 
Csendőr: Látom, hogy ezekbe a zavargá-

sokba a tanító úr a hibás, mer iszen még 
velem is ellenkedik. Tekintettel arra, hogy 
az úr állandóan változtattya a politikai 
fölfogását, miáltal a vádlottak kedéllére is 
lázító hatással van, én ezennel itthagyom 
az amaflabéta tanfolyamot és jelentést te-
szek fölöttes hatóságomnak a taníttó úr ek-
latáns magatartásárul. (El és bevágja az 
ajtót.) 

Görgei (csüggedten áll). 
Rukavina (kezét emeli). 
Görgei: Már megitat fenyeget? 
Rukavina: Nem kérem. Jelentkezek. 
Görget (örömmel): Na látja. Lehet tisztes-

ségesen is viselkedni. No? Mit akar mon-
dani? 

Rukavina: Csak aztat, hogy nem nyug-
szok én addig, míg maga kint nem fekszik 
a temetőbe. 

(Csöngetés.) 
Görgei: Tíz pere szünet. Kimehetnek. 

Analfabéták. (Kimennek.) 
Dolecskó (aki hátul maradt, az ajtóban 

megfordul): Tanító úr kérem . . . 
Görgei: Mit akar? 
Dolecskó: F á j nekem taníttó úr, hogy 

ezek azt mondgyák rám, hogy hüle vagyok, 
meg bolond vagyok. Pedig igazán csak rám-
fogják. 

Görgei: Gazemberek! Legyen nyugodt 
Dolecskó, majd én megmondom nekik, hogy 
ez milyen einbertelenségl 

Dolecskó: Tessék megmondani nekik! 
Görgei: Meg fogom mondani. (Megfordul, 

indul a katedra felé.) 
Dolecskó (belerúg a tanítóba). 
Görgei (rémülten visszafordul). 
Dolecskó (komoly arccal): De ne tessék 

elfelejteni! (Kimegy.) 
Görgei: És nekem nem volt jó a Hernád-

utca. (Leborul, sír.) 
Jóska (bejön, rajta a sapka, szájában a 

pipa): Hát hogy megy a tanítás? 
Görgei: Ne is kérdezze! 
Jóska: Azért nem kell bústUni. Nem 

rossz hely ez. Szép ám itten tavasszal..." 
Görgei: Aki megéri. 
Jóska: Mikor kivirágzik az eleven termé-

szet . . . 
Görgei: Mit ér az eleven természettel egy 

döglött tanító? Ha maga hallaná, miket 
mondanak ezek nekem. 

Jóska: Miket? 
Görgei: Magának legyen mondva! 
Jóska: Nekem nem lenne mondva. Ha én 

lennék a tanító . . . 
Görgei: Bár maga lenne a tanító. 
Jóska: Ki venném ezt a fllntát innen a 

szekrényből.. . (Kiveszi.) meg ezt a pár töl-
tényt ... (Kiveszi.) így megtölteném . . . 
(Megtölti.) 

Görgei: Ne izéljen kérem! (Hátrál.) 
Jóska: Mert ezek nem félnek semmitől, 

csak a puskától. Dejszen szeretnék éji látni 
ollan embert, aki nem fél tüle. 

Görget: Na látja. Hát akkor csoda, ha én 
félek? 

Jóska: Maga kezibe venni fél. 
Görgei: És maga? 
Jóska: Én akkor félek, ha rám céloznak. 
Görgei: Azt se tudom, hogy kell fogni. 
Jóska: Igv ni. így veszi ki az ember a 

töltényt. így tölti meg. Na, fogja meg! 
(Kezébe nyomja.) 

Görgei (megfogja a puskát, abban a pil-
lanatban elsül). 

Jóska: Vigyázzon rá! 
Görgei (remegő térdekkel, tartja a pus-

kát): Fogja meg egy p i l l ana t r a . . . Vegye 
e l ! . . . A szobámba köll sürgősen m e n n i . . . 

Jóska: Fogja csak tovább! Nftm esett 
semmi baja. . . _ _ _ _ 
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Görgei: Azért, mert nem látszik! 
Jóska: Barátkozzon meg vele! Itt van-

nak a töltények. Töecse meg! (Segít neki.) 
Görgel: Egész jól tudom. (Próbálgatja.) 

Ügy fogom, mint egy igazi vadász. (Céloz.) 
Jóska: No csak óvatosan, mert könnyen 

elsült az előbb is. 
Görgei: De hiszen kitűnően m e g y . . . 
Jóska: Na láttya. 
Görgel: Hívja be a tanköteleseket! 
Jóska: Hívja be maga! 
Görgel: Mi az, hogy m agat 
Jóska: Tegezés isi leheccséges. 
Görgei (lassan ráemeli a puskát). 
Jóska (rémülten): Mit csinál, az istálló-

j á t ! 
Görgei: Ne mozogjon annyit! J a j , nem ta-

lálom el a szemét. 
Jóska: Tanittó ur ké rem! . . < az Isten sze-

relmére! . . . Mit akar? . . . 
Görgei: A sapkáját akarom le lőn i . . . 
Jóska: Leveszem . . . (Lekapja.) 
Görgel: Meg a pipát a po fábó l . . . 
Jóska: Kiveszem. . . (Kiveszi.) 
Görgei: í gy szokás a szolgának' viselked-

n i Érti? 
Jóska: Igenis, kóziccsúkolom. 
Görgel: Küldd be fiam, a nebulókat! 
Jóska (oldalogva el). 
Görgel (leül az asztalhoz, pusJcát a tér-

dére fekteti, hogy nem látszik). 
Analfabéták {bejönnek, padba ülnek). 
Rukavina: Hallja maga! 
Görgei: Nekem szól? 
Rukavina: Alljon föl, ha ugatok magá-

nak, mer főbecsapom ev/vej a szekercével! 
Görgei (kajánul fölkel). 
Rukavina: Miután a csendőrőrmester úr 

elment, mink azt at tanáltuk ki, hogy most 
máskép lesz i t t minden! A tanfolyamra mu-
száj gyünni, mer törvénybe van. De maj 
ezentúl mink kérdezzük magátul a leckét, 
ez sokkal könnyebb. 

Görgel; Az igaz. 
Rukavina: Na ugy-e? Tehátlan: »a vadász 

jól céloz« — . . . mi eiz? 
Görgei: Ez egy bővített mondat. 
Rukavina: Körösztannya kinnya. Ez *gy 

valóságos tümondat. Ha még eccer rosszul 
felel, szijjat hasítok a hátáibul. 

Potyezár: Nekem úgyis köll egy ú j nad-
rágszíj . . . 

Gozvány: Ne komédiázzanak annyit. tTs-
siük agyon! 

Görgei: De miért, kérem? 
Gozvány: Hogy a var jak ne mennyenek a 

vetésre. 
Dolecskó: Nem azér. Hanem mer úgyis 

htile. (Röhög.) 

Akar elegánsan öltözködni? 
Császár 

Rukavina: Csönd. Még eccer kérdezetni, 
hogy ciloz a vadász??! 

Görgel (lassan fölemeli a puskát): így édes 
gyermekeim. És így lől (Elsüti.) 
(Az analfabéták villámgyorsan lebuknak a 

padok alá.) 
Görgei (rémült grimasszal, lehunyt szem-

mel áll. Nagynehezen ki meri nyitni a sze-
meit, megtapogatja magát hátul, megcsóvál-
ja a fejét): Ez mindig velejár? De rossz, le-
het géppuskásnak lenni. De egyébként jól 
megy. (Fent.) Mi az? Üljenek rendesen, 
mert a pad alá lövök! (Analfabéták rende-
sen ülnek.) 

Görget: Rukavina! Alljon föl, ha ugatok, 
mert úgy tusába vágom a fejivei, hogy le-
nyeli az orrát. 

Rukavina (fölkel): Tessék parancsuni! 
GÖrgel: A vadász jól lő. Mi ez! 
Rukavina: Bümondat 
Görgei: Jöjjön ki. A baltát hagyja ott! 
Rukavina (kijön). 
Görgei: Hajoljon le! (A lehajló Rukavina 

fenekére vág a nádpálcával.) Bővített mon-
dat, maga marha. Kitérdelni. 

Rukavina (kitérdel). 
Görgel: Potyezár! A tanító úr kitűnően lő. 

Mi ez? 
Potyezár: Ez egy kellemetlen dolog, ké-

rem. 
Görgei: De milyen mondat? 
Potyezár: Büvitett mondat. (Jön ki.) 
GÖrgel: ökör. Nem büvitett, hanem bőví-

tett mondat. (Rávág.) Mellé térdelni! 
Potyezár (kitérdel), 
Görgei: Gozvány! 
Gozvány (szó nélkül kijön, lehajol). 
Görgei (rávág): Tuggya miért kapta ezt? 

Hogy a var jak ne menjenek a vetésre. Ki-
térdelni. 

Gozvány (kitérdel). 
Dolecskó (magától jön, de nem röhög) 
Görgei: Kitérdelni! 
Dolecskó (megfordul). 
Görgei (belerúg). 
Dolecskó (hálraareot csinál). 
Görgei: Hogy el ne felejtse. 
Dolecskó (kitérdel). 
Görgel (csönget). 
Jóska (bejön): Testen parancsúni! 
Görgei: Jóska fiam! A tanító úr rendet 

csinál az erdővaracskosi iskolán. Mi ez? 
Jóska: Ez egy valóságos csoda, kérecn. 
Görgei: Szamár. Ez egy bővített mondat. 

(Végigvág rajta.) Kitérdelni. 
Jóska (Jcitérdet). 
Görgei: Magaviseletből ötös és mindnyá-

jan be maradnak zárva. (A közönség felé 
fordul.) Hölgyeim és uraim, ha az ember az 
életben érvényesülni akar, mindig ú j ra fel 
kell találni a — puskaport. 
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(Szin: egy nagy tengerjáró hajó fedélzete. 
A hajó nyilt tengeren halad Amerika felé. 
A függöny szétnyílásakor I. matróz izgatót-

tan figyel kifelé.) 
II. matróz (pár másodperc szünet után, 

nßgyon sietve, nagyon izgatottan bejön, 
hóna alatt nagiy csomag). 

I. matróz: Elintézted} 
II. matróz: El. 
I. matróz: Ka, végre! 
II. matróz: De attól félek, rosszul. 
I. matróz: Hát nem a szénraktárba buj-

tattad! 
II. matróz: Oda <akartam. Le is vittem, 

de nem akart ottmaradni. 
I. matróz: Miért? 
II. matróz: Attól félt, hogy a szénnel 

együtt fellapátolják és bedobják a hajóka-
zánba. 

I. matróz: Nem mondtad nefci, hogy ez 
egy marhaság! 

II. matróz: Mondtam, de ő azt mondta, 
mégse marad ott. ö száz dollárt fizet ne-
künk, hogy kicsempésszük Amerikába és 
ilyen sok pénzért valami rendes, nyugal-
mas búvóhelyet adjunk neki. 

I. matróz: Mit gondol az az alak tulaj-
donképpeni Talán azt akarja, hogy a kapi-
tány kajütjében csempésszük át Ameri-
kába! 

II. matróz: Aztán megpróbáltam az 
élelmiszerraktárban elbujtatni, de szétné-
zett és kijelentette, hogy ott sem hajlandó 
maradni. 

I. matróz: Miért! 
II. matróz: Nem bírja a burgonya- és 

lecsószagot. 
I. matróz: Nahát, ez hihetetlen! Sok 

potyautast csempésztem át életemben, de 
ilyet még) nem hallottam.. . Es mit csi-
náltál vele mégis! 

II. matróz: Nem merem neked meg-
mondani . . . Felöltöztettem matróznak. 

I. matróz: Megőrültél! . . . Ez az ember 
olyan esetlen, hogy csak rá kell nézni és 
meglátják rajta, hogy nem matróz. 

II. matróz: A kapitány és az őrmester 
új emberek, egy órája szálltak fel a bajóra, 
nem ismerik a legénységet. (Kinéz.) Te, 
vigyázz, a kapitány! 

Kapitány (bejön. Szigorúan): Mi az! . . . 
Mi van itt, kaszinózás!. . . Mit csináltok 
ti itt! 

I. matróz: Kapitány úrnak alásan je-
lentem . . . 

Kapitány: Nem érdekel.1 Én láttam, 
hogy ti itt beszélgettetek. Ezen a hajón 
nincs kaszinózás . . . Es nincs henyélés . . . 
Itt rend van, vak és szigorú fegyelem és 
engedelmesség, mert én így akarom. Meg-
értettétek! 

II. matróz: Igenis, kapitány úr. 
Kapitány: Ezen a hajón én nem akarok 

lézengő matrózokat! látni! 

I. matróz: Alásan kérem, kapitány úr... 
Kapitány: Nem érdekel. Aki nem úgy 

viselkedik, ahogy én akarom, azt Ameriká-
ban kérlelhetetlenül partra teszem . . . Hol-
nap reggel mind a ketten jelentkeztek ná-
lam! (El.) 

II. matróz (egy pillanatig dermedten néz 
össze I. matrózzal, majd): Na, mi szép kis 
kapitányt kaptumk erre a hajóra! 

I. matróz: Ezzel jól bevásároltunk... 
Attól félek, hogy ezentúl itt tényleg dol-
gozni kell. Te, kioktattad legalább azt az 
embert arra, hogy hogy kell egy matróz-
nak viselkedni és mit kell csinálnia? 

II. matróz: Én meg akartam neki mon-
dani, de ő azt mondta, hogy ne fárasszam 
magam. 

I. matróz: Miért! 
II. matróz: Mert ő úgyse csinál sem-

mit. (El.) 
Salgó (nagyon bő matrózruhában bejön. 

Fején matróz tányérsapka, erről a sapkáról 
oldalt szalag lóg- le, de nála ez a szalag 
elől van és az orrát verdesi): Alászolgája! 

I. matróz: Salgó úr, hogy néz ki maga? 
Salgó: Arra én is kíváncsi vagyok. Nincs 
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b á r m e l y i k f ő í r u s f t ó n á l , 

mert akkor r e m é n y e biztosan lesz. 
Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben 

700.000 
Jutalom és nyeremények készpénzben: 

400.000 
300.000 

1 lOO.OOO 

70.000 
SS.OOO 
so.ooo 

45.000 
40.000 
35.000 

stb. stb. péngő, Összesen több, mint • ' / » millió 
pengő, mely összeget azonnal kifizetik. 

Az I. osztályú sorsjegyek hivatalos ára : 

Egész 
28 P «'* 1 Negyed 

7 P 
Nyolcad 

1 3V* P 1 

na 



itt egy, tükör valahol, hogy megnézzem 
magam? , iX . 1S1 

I. matróz: Azt a sapkát nem ott viselik. 
Salgó: Nem a fejen? Hát hol vjajjon? . . . 

Hogy ezen a tengeren, miket tapasztal az 
emberi 

I. matróz: De a fejen viselik. Csakhogy 
a szalagnak oldalt kell lennie. 

Salgó (oldalra teszi a sapkát): Csak-
ugyan, így sokkal praktikusabb. Már attól 
föltem, hogy egésiz Amerikáig piszkálni 
fogja ez a szalag az orromat. 

h e t i k a l a u z 
Megbízható, szakktpnH Á p o l ó -
k a t , á p o l ó n ő k e t tardâmes-
tereket szfiUazaíkd 1 2 3 - 8 3 0 
a z o n n a l k ü l d VI . , R 6 i s a -
n t c a 4 4 . KépezU» sziktwiriyaa 

Z o n g o r a , 
gramofon, rádió 
legjobb, legolcsóbb 

részletre lsf 

REMÉNYI SKV 
HEGEDŰ 
T Ó T H hangvexseny hegedű-
készítő mesternél IV., Kossuth 
Laios-u. 8 József főherceg 

udvari szállítója 

Gramofonok és lemezek 
használtak közismert leg-
olcsóbb szaküzlete : Köz-
ponti Géprakt ir . Rákó-
czl-út 80. udvarban. Tánc 
é s müvész i emezek 80 fi l-

lértől. Lemezesere . 

Most cserélje bsgramofon 
lemezeit, 3 használtért t 
lesüiabb 4 pensoset adunk 
jó állapotú 2 év óta megje-
lent 25 cm.-es lemezekért. Ré-
gebbiek cseréje is legelőnyöseb-
ben. Központ i Gépraktár , 
R á k ó c z i - ú t 80. u d v a r b a n . 

BÉLYEG 

ÁGYNEMŰRE 
FEHÉRNEMŰRE 

ARANYF.OYPT 

Szőnyegjaví tást 
művészlesen házaknál is vál-
lalok, T a k á c s H ú s , Kál-
vária-tér 14. T e l . ; 13-57-17. 

^ w f i l ( A szücssza lón . 
t a A I I t U VAroshôz-u. 6. 
r e l . : 1-895-24. Szőrme-
bundák. Átalakítás. Javítás. 

II varrástanítás ; 
1 E m ő d T a m á s n é 
» nöi ruhaszalón, 

Szent István-köríit 13. 
Tel.: 1-195-18 

molyragott, 
égett, szakadt 

ruhák, abroszok, szövettel be-
vont bútorok, művészi latha-
tatlan beszövése. Szakszerű 
kötöttáru javítás, szemfelíze-
des. Utolérhetetlen ruhafény-
telenites. „ D R E S S I N G ' « 
Vi l i . . Baross-utca 41 üzlet 
»Divatkutyák«, luxusebek , 
patkányfogók, haszonebek 
megrende lé se (válaszbé-
l y e g ) . párosí tása: Köz-
ponti Állatorvosi Rendelő , 
J ó k a i - u t c a 42. T e l e f o n : 

1-245-96. 

ket legiobb 
ner Budapest, Károly-körút 10 

Gyűjt b é l y e g e t ? Kérje díj-
mentes ár jegyzékemet . 
Lichtniann Imre b é l y e g -
kereskedése , IV. , Appo-
nyi-tér 5. szám. Véte l , 
csere, e ladás . Választé-

kot k ü l d ö k . 

Szemfelszedés 
„ A n c s á n á l " Akácfa-u 61., 
Király-utcánál, gyorsan, ol-
csón, jól . Kötöttáruk alakí-

tása, javítása. 
Kozmstikol k u r z u s o k , 
labora tór iumi k i k é p z é s 

Bundát olcsón a 
készítőnél. 

Fsstés - Alakítás. 
t'ollák, Alsó Erdősor 12 
(Divatcsarnoknál) 

CIANOZI 
X Ï Mezey Vacuum 
engedélyes vegyészmérnöki 
vállalat. VI., JÓKai-tér 9. Tel.: 
M 3 0 9 B . Művészi faltadiro-
zás. 6zak«zerű laksstakarítás. 
Braun Lásíló kárpitos és 
díszítő müipari vállalat 
Budapest. V., Sziget-u. 28. 
T- 115-Ü3 Olcsón vállal min-
den e szakmába vágó munkát 

kozmetikában 
P o t ő t l S - u . l O P d r i s l - u . 3 
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Cfmnftnu Î Függönyanyagok, I uyyuny 1 fonalak, k. p. árak 
csipkefüggöny 150/250... 6.50 
cslpkeszövet 3C0 cm.. . m 3.90 
grenadin ágyterítő 14.80 

jßöu/y Oszkár* 
V., Szent Is tván-körút 13. 

Vígszínházzal szemben és 
VII. Istvón-út 35, Muráuyl-«. old. 

I . matróz: Rájölhetett volna magától is, 
hogy a szalagnak oldalt kell lennie. 

Salgó ; En nein értek ezeikhez, a tengeri, 
dolgodhoz. En fizetek maguknak száz dol-
lárt, mert nem tudtam megszerezni a vízu-
mot és a letelepedési engedélyt, ezért engem 
tessék rendesen, becsületesen kicsempészni 
Amerikába. 

I. matróz: Ne beszéljen ilyen sokat ar-
ról a száz dollárról, mert bele találjuk ej-
teni a tengerbe! 

Salgó: Cápa van? 
I. matróz : V a n . . . Seregestül úsznak a 

hajó után. 
Salgó: A száz. dollárról többé nem be-

szélek. 
I. matróz: Figyeljen ide. A legnagyobb 

bajok vannak. 
Salgó: Tudom. Harapósak a cápák. 
I. matróz: Nem az a baj. Hanem a ka-

pitányunk rettenetesen szigorú etmiber. 
Salgó: Vágy ijesszen a cápával, vagy 

ijesszen a kapitánnyal!. . . De mind a kettő-
vel egy kicsiit sok! 

I. matróz: Nézze, ne ostobáskodjék! Ha 
a kapitány rájön aTra, hogy mi becsem-
pésztük magát a hajóba, akkor nekünk vé-
günk van. 

Salgó: Tisztázzuk a dolgot. Maguknak 
van végük, vagy nekem? 

I. matróz: TaTtsa magát ahhoz, amit mi 
mondunk, akkor nem lehet semmi ibaj és 
Amerikában partra tesszük. 

Salgó: A. fontos, hogy engem Newyork-
bain a partra tegyenek. Nehogy elvigyenek 
tovább, Yokohamába. 

I. matróz: Mi magára adtaink egy mat-
rózruihát és maga köteles úgy viselkedni, 
mint egy matróz. 

Salgó: Hát mit csináljak! Kormányoz-
zam a h a j á t ? . . . (Képzelje, ihova jutunk el! 
Holnap Szegeden leszünk. 

I. matróz: Hát miért, nem bújt ,el a szén-
raktárban? 

, Salgó: Mert fellapátolni nem hagyom 
magam. 

I. matróz: & az élelmiszerraktár, nem 
volt jó? 

Salgó: Tele van lecsóval és burgonyával. 
Es én úgy utálom mind a kettőt, hogy 
nem tudok ránézni, 

I. matróz: Miért kellett magának egyálta-
lában hajóra szállni? 

Salgó: Mert odahaza van egy feleségem, 
akivel ugyanúgy vagyok, mint a lecsóval. 
Nem tudok ránézn i . . . Ezéirt szakítottam 
vele és azt mondtam magamnak: tengerre, 
Manó! Menj ki Amerikába és csinálj kar-
riert. 

I. matróz: Hát hajlandó matrózmunkát 
vállalni vagy nenn? 

Salgó: Nem! 100 do l l á r . . . 
I. matróz (dühösen): Különben mit bosz-

smnkodom én veled. Majd hívom a bará-
tomat, bosszankodjék ő. (El.) 

Salgó (egyedül a hajó korlátjához megy. 
kinéz a tengerre): Mekkora cápák! (Elhes-
segető mozdulatot tesz.) Sice! Sicc innen! 
Nem hall játok?. . . Engem idegesít. 

Kapitány (kis szünet után bejön, meg-
látja Salgót, hosszatí, élesen fixirozza). 

Salgó (visszanéz a kapitányra, majd kö-
rülnéz, hogy őt nézi-e a kapitány ilyen éle-
sen. vagy valaki van a háta mögött). 

Kapitány: T e ! . . . Hogy nézel te ki?! 



Salgó: Kinek szól ez? . . . Először is nem 
te, hanem Sailgó úr! 

Kapitány: Micssodaaî... Hogy én nem 
tegezhettek téged ? 

Salgó: Ja! igaz, kollégák v a g y u n k . . . Nem 
bánom. Szervusz. (Kezet nyújt.) 

Kapitány (ráüt a kezére): T e ! . . . Te visz-
sza mersz tegezni? 

Salgó: Matrózok v a g y u n k . . . Te is mat-
róz, is m a t r ó z . . . Csak te elegánsabb 
vagy! 

Kapi tány: En a h a j ó kapi tánya vagyok! 
Salgó: Akkor én most egy nagy marha-

ságot csináltam. 
Kapi tány; Hát ilyen matrózok vannak 

ezen a h a j ó n ? . . . Lássuk csak, hogy érted a 
mesterségedet?. . . H á t halijaim csak, mit 
csinálsz te, ha mondjuk, kitör egy nagy 
vihar? 

Salgó: Véletlenül ezt tudom. Félek. 
Kapi tány : Egy született matróz sohasem 

fél. 
Salgó: De egy született Salgó, igen. 
Kap i tány : Mondd meg nekem azt, hány 

csomóval halad ez a hajó? 
Salgó: Egy csomó emberrel. 
Kapi tány: Nem azt .kérdeztem. Hanem, 

hogy a sebessége hány csomó? 
Salgó: Téved, kapi tány úr . A sebességet 

nem csomóval m é r i k . . . Ez olyan, min tha 
a tejet centiméterrel mérnék . . . Jónapot, 
kérek másfél méter t e j e t . . . Ki hallott 
még ilyet? Ne blamál ja magát , kap i tány 
uram. 

Kap i t ány : Te, hiszen te 'azt se tudod, 
hogy mi az a csomó? 

Salgó: De tudom, kapi tány uram. 
Kapi tány: ' Há t mennyi egy csomó? 
Salgó: Három rakás. 
Kapi tány : Nahát, ha mindíen matróz 

ilyen, akkor jól néz ki ez a h a j ó . . . Egy 
biztos. Te lesael az első, akLt én Ameriká-
ban p a r t r a t e s z e k . . . 

Salgó (ezt nem fenyegetésnek, hanem biz-
tatásnak veszi): Előre is köszönöm, kapi-
tány úr . 

Liza (elegáns, fiatal lány, bejön): Kapi-
tány úr! 

Kapi tány : Csókolom a kezét! 
Liza: Nagyon fontos megbeszélni valóm 

volna önnel! 
Kap i tány : Parancsol jon! (Int Salgónák, 

hogy távozzék.) , 
Salgó (Lizáihoz): Pardon, nevem Saligó! 
Liza (hidegen visszautasítja)'. Kapi tány 

úr , a z ön hadóján a matrózok így viselked-
nek az utasokkal szemben? 

Salgó (magában): Nézd, hogy felvág! 
Kapi tány (haraggal): Matróz! (Erélyes 

kézmozdulattal távozást parancsol.) 
Salgó: Kapi tány i (Megemeli a sapkáját 

és elindul közben. El.) 
Kapi tány: Parancsoljon velem! 
Liza: Kapi tány ÚT, ez lehetetlen állapot, 

őfelsége állandóan, az utasok k ö z ö t t . . . Ez 
nem vezethet jóra. 

Kapi tány: Véleményem szerint így őriz-
he t jük meg legjobban az i n k o g n i t ó j á t . . . 
Senki senn sejti , hogy kicsoda és úgy lá-

tom, őfelsége kitűnően érzi maigát az uta-
sok között. 

Liza: Én így nem vállalom a felelőssé-
get.. őfelsége ne érezze magá t kitűnően az 
utasok k ö z ö t t . . . őfelsége gondoljon a ha-
zájára , amely most számkivetéséből vissza-
h ív j a és gondolataiban foglalkozzék hazánk 

utca 11 a 
a Lánchíd b u d a i oldalán. 
Csendes úri magánház. Köz-
ponti íűus . Állandó melegvíz 

OPERA Ç Â 
színház-u. 8. Oderával szem-
ben. Tel. 1-286-28. Kényel-
mes úri otthon. Polgári árak 

Centrum v , Vilmos 
császár-út 22. Tel : 315-147. 
Kellemes szobák. Kitűnő el-
látással niár 4 p e n g f f t f f l 

IV., Bécai-n. 1. Tel.: 38-21-57. 
Legmodernebb komforttal felszereli 

«rl otthon. Meleg folyt ríi. 
Polgári árak. 

GfiLBARA PENZIÓ 
II., Mecsst-u. 14. T. 166-436 
Közvetlen Marçithid budai híd-
főnél Budapest legszebbhelyén. 
Gyönyörűen berendezet tszobák 
folyó viz, napi penzió 4 pengő-
tői. ! ' - / i olcsó pausál árak. 

Rózsa Penzió 
II., Tapolcsányi-u 6. 
Telefonszám- 1-522 90 
a Rózsadomb leg. 
szebb helyén 

Excelsior Penzió 
I V . , Pe tő f i Sándor-utca 9. 
T.: 1-834-78. Elsőrendű kony-
ha. I g e n o l c s ó árak . Hideg 

meleg folyóvíz 

Club Penzió 
Terái-klrit 34. Teleioa : 120-415.1 
Komfortos legmodernebb i r l ollhon 
elslraagn ellátással Utazást i s szín-

házi k e d m a f a y e k I 

Vidékieknek 
kfililltokaek „URI OTTHON" ellátás 
tilkfll is, jntányosrn. HAJDUNE, 
Er»íbet-kWt 2. M. 19. (Lift) 
TelefonI 132.900 (Emke épület). 

Jazz -zongora 
T a n p é t i a r m o n l k a tanítás 

Szemölcsök, 
hajszálak, szeplők, szépséghi-
bák végleges eltávolítása 
garanciával. Külföldiek gyors 
Kiképzése. KOVÁCS kozme-

1ika. Terez-körút l /c .„ 
Szépítőszerek szétküldése. 

T e l e f o n : 1-262-00 

S I M Á I E D I T 
KOZMETIKA 

Erxsébeft-KSrűt 3 5 . 
T e l e f o n í 1 4 4 - 6 3 3 

Kül- és belföldi tanítványok 
kiképzése 

„ D É V A " 
szőrtelenítő k r é m te l jesen 
e lmulasztja a szőröket . -
Kozmet ikai 'különlegessé-
g e k . Hungária-középkorát 
116. földszint 2., Tkököly -

üt mellett . 
s zör te l en i tósben , 
s z e m ö l c s í r t á s b a n , 

tartós szépítésben, ráno-
keze lésben Lórándné elek-
t rokozmet ika . A n d r á s s y - ü t 
51. u tó l érhe te t l en . T a n i t -
v á n y k i k é p z é s . T . 1-204-63 

G á o g N á n d o r n é 
kozmetikai la t tmte 

AJVDRASSY-ÚT 5 3 . SZÁM. 
T a m f t t á n r o k ItvAnyok 

Tataioa • 
r 53. SZAM. 
kiképzése. 

A k a r s z ő r s z á l a i t ó l , s z e -
m ö l c s e i t ő l t ö k é l e t e s e n 

m e g s z a b a d n i a ! ? Keresse bi 
VAJDA ZSIGMONDNÉ erros izve 
gye kometikáját Szent lstváa-krt. 
6. Telefon: 12-76-75. KtliSldl 

tanítványokat fo kiképez 

Ráncok e l l en elismert p e d a g ó g u s n á l . , „ . . . . . 

í r & ^ T t h ö f t M m Hönnon Vitamin 
Jazzének 

sanszonok, szerepek 
minden nyelven, énektanítás 
e l i s m e r t énekművésznőnél, 
mérsékelt tandíj. Budapest, 
V., Zoltán-utca 16. Tel. 112-035 

csak Dita Kozmetikában 
Váci-utca 20. Tel. 1184-397 

Kottanélküli S S S : 
tései zongoraoktatás lelaölleknek ga-
raatiáTal. Magyar nóták, lántsláge-
r«k, Sificaaé, Danjanlch-ntca 54. 
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jövendő sorsával!!... őfelségének most ez a 
kötelessége! 

Kapitány: Ahogy méltóztatik paran-
csolnil 

Liza: őfelsége azonnal itt l esz . . . (ta pe-
dig, kapitány úr, gondoskodjék arról, (hogy 
ez a íedélzetxéez zárva (legyen (az utasok 
elől. 

Kapitány: Azonnal intézkedem! (Kiszól) 
Matróz! 

Salgó (bejön): Kapitány! 
Kapitány: Már megint te vaigy ittí 
Salgó: Szimpatikus nekem a kapitány úr! 
Kapitány: Ide figyelj! Ezt a fedélzet-

részt lezárjuk... Képzelj ide magadnak egy 
vonalat. 

Salgó: Egyenest vagy görbét? 
Kapitány: Ne kérdezz ilyen butaságokat! 

Képaelij ide egy egyenes vonalat. 
Salgó: Egész egyenest. 
Kapitány: Ezen a vonalon senkinek sem 

szabad átlépnie, mert ez a fedélzetrész egy 
nagyúr részére van fenntartva. 

Salgó: Es iha mégis átlép rajta valaki? 
Kapitány: De nem lép át. 
Salgó: De tegyük fel. 
Kapitány: Azért állítlak téged ide, hogy 

senkit semmilyen körülmények között se 
engedj ezen a vonalon keresztül 

Salgó: Ja ú g y . . . Szóval a kapitány úr 
azt szeretné, hogy erre a vonalira éni vigyáz-
zak? 

Kapitány: En nem szeretném. En paran-
csolom! 

Salgó: Különben jó, megbeszélhetjük. 
Kapitány: Te, és ha valakit mégis ke-

resztül mernél engedni ezen a vonalon, ak-
kor . . . 

Salgó: . ». Tudom, a cápák. 
Kapitány (Lizához): Parancsoljon kisasz-

szony! (Át akar menni a vonalon.) 
Salgó (elébe, áll): H ó ! . . . Ezen a vonalon 

nem lehet átlépni! 
Kapitány: Ne ostobásikodj ! 
Salgó: En nem ostobáskodom!... Pa-

rancs, az parancs! 
Kapitány: Ki parancsolta neked, bogy ne 

engedj át senkit? 
Salgó: A kapitány úr. 
Kapitány: Most pedig azt parancsolom, 

hogy engedj engem át. 
Salgó: Azt elébb kellett volna mondani. 
Kapitány: Szóval nem engedsz át? 
Salgó: Csak a tesítemen keresztüli 
Kapitány (elneveti magát): Brávó! Az 

ilyen fegyelmezett matrózokat szeretem... 
Salgó: Nem vagyok én mai matróz . . . 
Kapitány: Igazad van, ha senki nem lép-

het ét rajta, akkor nekem sem szabad át-
lépnem. 

Salgó: Kapitányit 
N a g y a kereslet a m. kir. osztálysorsjegyek 

Iránt, mert mindenki szeretne nyerni! Azelőtt so-
kam nem törődtek ezen kitűnő és megbízható ál-
lami intézménnyel. Sokan idegenkedtek, elzár-
kóztak az osztálysorsjátékban való részvételtől, 
ma azonban a l ig van ember, kinek nem volna 
sorsjegye. A fftárusitók úgy körlevelek, mint hir-
detések útján ajánlják sorsjegyeinket é s tanácsos 
is minél előbb rendelni bármelyik főárusítónál, 
mert minden egyes sorsjegynek egyforma a nye-
rési esélye. Fődolog a szerencse éis tudjuk, hegy 
az változó é s forgandó! 

Kapitány: Mégis csak derék legény vagy 
te. Az előbb megfenyegettelek, hogy Ame-
rikáiban partra teszlek.. . Most pedig ki-
Jelentem, Jiogy azért, mert a parancsomhoz 
hiven, engem sem akartál a vonalon áten-
gedni, mégi® a hajón tartalak. 

Salgó (int, mint a forgalmi rendőr, hogy 
szabad az út). 

Kapitány (nevet): Szóval a parancsot úgy 
módosítom, 'hogy ezt a vonalat csak én lép-
hetem át és azok, akiknek én megengedem. 
. . . Most memj és vedd fel az övedet. 

Salgó: Mit? 
Kapitány: Az övedet. 
Salgó: A mentőövet? Süllyedünk? Jó, 

cnadd utánanézek. 
Kapitány: Es természetesen oldaliegyvert 

1» vegyél. 
Salgó: Muszáj azt? 
Kapitány: Hát oldalfegyver nélkül akarsz 

szolgálatot telijesíteni? 
Salgó: Isten ments! 
Liza: Csak gyorsan, gyorsan! 
Salgó (indul, közben): Megállj, gyere 

csak a szárazföldre. (El.) 
Felség (jókedvű fiatalember, bejön). 
Kapitány: Felség! 
Liza: Felfilég! 
Felség: Felség? Hát nem doktor úrnak 

szólít? 
Kapitány: Itt most senki sem hall ben-

nünket, fe l ség . . . Hogyan kegyeskedik meg-
elégedve lenni? 

Felség: Minden nagyon, szép és minden 
nagyon jó. 

Liza (szemrehányóan): Csak (felséged, ha 
szabad megjegyeznem, túlságosan sokat van 
együtt az utasokkal. 

Feli ég: Ezt én rendkívül kedélyesnek és 
szóra koztatónak találom.. . Hiszen egy 
uralkodónak ismernie kell a nép lelkét . . . 
És azt hiszem, életemben ez az utolsó al-
kalom arra, hogy a nép lelkéhez közelfér-
kőzzem. 

Liza: Ebben necn tudok felségeddel egyet-
érteni . . . Más az udvar légköre és más a 
nép le lke . . . A kettő sohasem lelhet együtt, 
az egyiknek mindig magasan a másik fö-
lött kell lennie. 

Felség: Liza, maga az én rossz szellemem 
. . . Hagyjon, kérem, egyedül. 

Liza: Én csak a kötelességemet teljesítem, 
felség. (Kapitánnyal el.) 

Felség (egyedül marad, felszabadultan, 
vidáman fütyörészni kezd). . 

Salgó (bejön oldalt): Hé! Nahát, ez mit 
fog -tőlem kapni! . . . Hallja, hogy került 
miaga ide? 

Felség (megfordul és harag nélkül, in-
kább mulatva, hogy ő ilyen szituációbfi 
kerülhet, kérdi): Tessék? 

Salgó: Ezen a vonalon senkinek sem szar 
had átlépnie. . . Mert ,ez a hely valami 
nagy kutyának van fenntartva. 

Felség: Es ai kutya harapós? 
Salgó: Nézze, ne bernáthegyire gondol-

jon. Felség: Hanem? 
Salgó: Háll'ja, mennyi bajom van magá-

val? Nagy kutya annyit jelent, mint nagy 
úr. Ez a hely valami nagy úrnak van fenn-
tartva. 



Felség: Vagy úgy! Most már értem. 
Salgó: Na végre i, Nehéz felfogása van, 

úgylátszik. 
Felség (rendkívül mulattatja a dolog): 

Pompás! Mondj oca nekem még i lyeneket! . . . 
Salgó: Ha. kedv© telik benne! Maga egy 

marha! 
Felség: BemekI Mondjon még ilyeneket! 
Salgó: És ha akarja, én szájon is vág-

hatom! 
Felség: Igazán! Megtenné nekeim! 
Salgó (pofonüti): És ilyet nem kapott 

soha! 
Felség: Nem! 
Sajgó (mégegyszer pofonüti): És ilyet! 
Felség: Mondja, ez létezik, hogy így em-

berek megütik a cnásúk lembert! 
Salgó: Mi az, hogy létezik? 
Felség: És aa is létezik, hogy szidják 

egymást! És nem azt mondja egyik ember 
a másik embernek, hogy: kegyeskedjék. . . 
meg hogy: parancsol jon. . . meg hogy: ó, 
el "vagyok ragadtatva öntől! 

Salgó: Hagyjuk ezeket a marhaságokat. 
Én még ilyen buta emberrel, mint maga, 
nem is találkoztam! 

Felség: Milyen jó, hogy maga ilyeneket 
mond nekem. . . Hogy én egyszer végre eze-
ket is ha l l om. . . Hogy közelférkőzhetem a 
nép lelkéhez v . Tudja maga azt, hogy ma-
gából a nép lelke «beszél! 

Salgó: De hogy magából mi beszél, azt 
már nem is merem megmondani magának. 
Mondja, kicsoda maga tulajdonképpen, 
hogy aiz ilyesmi tetszik magának! . . . Más 
az ilyesmiért becsületsértése pert indít, 

[ vagy párbajozik. Persze, nem velem. E l 
I maga! 

Felség: Hát nem vagyok az, akinek l&t-
szom. 

Salgó (magúban): Ez is egy potyautas. . . 
Ugyanezi az eset nálam i s . . . Én se vagyok 
az. akinek néiznek... Szervusz kolléga úr... 

Felség (egy kicsit megijed ettől a túl-
zástól): Szervusz! 

Salgó: Mit vágsa fel? örül j , ha egy idő-
seibb potyautas kollégád le tegez. . . Mondd, 
haver, te se akartál a szénraktárba bújni! 

Felség: Nem én! 
Salgó: Nem isi nekünk való. Ilyen ma-

gunkfaj ta intelligens ember . . . Nem veszed 
rossznéven, hogy annak t a r t a l a k . . . Csak a 
kapitánynál jó lesz vigyázni 

Felség: Ne beszélő! Mire kell nála vi-
gyázni! 

Salgó: El ne áruld magad e lő t t e . . . Kop-
pont szigorú ember. 

Felség: Roppant szigorú? Mondd és mit 
tud például egy ilyen roppant szigorú em-
ber csinálni! 

Salgó: C á p a . . . Ha rájön, hogy potya-
utas vagy, bedobat a tengerbe! . . . És cá-
pacbéd lesz belőled. 

Fejség: Csak nem gondolod ezt komo-
lyan? 

Salgó: I t t úsznak utánunk a ©áipák és 

várják, hogy bedobjanak valakit. Már di-
rekt türelmetlenkednek. 

Felség: De hiszen ez rettenetes! 
Salgó: Na l á tod ! , . . Ezért kall vigyázni 

a kapitány előtt. 
I. matróz (bejön, ismeri a Felséget, vi-

gyázzba vágja magát). 
Felség (fel-alá sétál). 
I. matróz (újabb és újabb vigyázz-állá-

sokba vágva magát, úgy követi a Felség 
sétáját, hogy mindig arccal legyen felé). 

Salgó (nézi a játékot): Mondja, miféle 
cirkuszt csinál maga? (Felséghez.) Szólj 
már neki, hogy hagyja abba! 

Felség (int a matróznak): Köszönöm! 
Salgó (Felséghez): En száz dollárt fizet-

tem neki és semmi ilyet, nem cs iná l t . . . 
Képzelem, te mennyit fizettél, ihogy ea is 
benne v a n ! . De mi a jó ebben! 

I. matróz (meghúzza Salgó zubbonyát 
és súgva): Salgó úr! 

Salgó: Na? 
I. matróz: Maga nem tudjia, hogy kivel 

beszél! 
Salgó: Egy másik potyautas. 
I. matróz: Nem. 
Salgó: De I g e n . . . En tudók már min-

dent . . . Nézzen idíe, milyen jóba va-
gyunk! . . . (Felséghez.) Te srác, gyere 
ide! (Pofonüti.) 

Felség (nevet). 
I. matróz: Salgó úr, mit 'tett maga? (El.) 
Felség: Azért nem kellett volna, hogy 

a matróz előtt megüss. 
Salgó: De finnyás lettél egyszerre! Kü-

lönben légy nyugodt, ia matróz is látta, 
hogy csak tréfa vol t 

Felség: Igen, i g e n . . . biztosan tréfának 
tartotta a do lgo t . . . 

Salgó: Mondd, ha/ver, mik a te terveid 
Amerikában? 

Felség: Azzal még tulajdonképpen ma-
gam sem vagyok tisztában. 

Salgó: Elindulsz Amerikába és még nem 
is tudod, hogy mit fogsz csinálni? . . . Na-
gyon rendes embernek nézel k i . . . Velem 
maradsz és majd én a hónod alá nyúlok. 

Felség (mosolyog): Kiváló szerencsémnek 
tartom és eilőre is lekötelezettnek érzem 
magam. 

Salgó: Ne beszélj ilyen fellengősen ve-
lem . . . Mondd azt, hogy a fene a pofádat, 
jól van, én rád ibízcxm magáimat ! 

Felség: Ezt én nem tudom kimondani! 
Salgó: M i é r t ! . . . Ne félj, nem bántlak! 
Felség: Csakugyan . . . szabad nekem egy-

szer ilyet kimondani! 
Salgó: Miért ne. 
Felség (felszabadultan): Salgó, fene a 

pofádat, én rád bízom m a g a m ! . . . J a j , de 
jólesett! 

Salgó: Mi eshetett olyan jól ezen? 
Felség: Te ezt nem tudod megér ten i ! . . . 

Te nem tudod, hogy milyen felszabadulás 
számomra az, hogy ilyeneket mondhatok! 
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Salgó: Hja olyan nagyon, jól esik, ctnond-
jál még ilyeneket. 

Felség: Mit például! Ml van még 
ilyesmi! 

Salgó: Mondd aast, hogy & guta üssön 
meg! 

Felség (nagyon boldogan) : A guta üssön 
meg! 

Salgó: Ezt én neked mondtam, de !ha 
akarod, mondd te 1st 

Felség; Jaj de jó iilyeneket mondani!... 
Mondd, megüthetlek! 

Salgó: Meg. He én visszaütlek! 
Felség: Csak egy kicsit Üsselek meg! 
Salgó: Egy kicsit, azt lehet. 
Felség (megüti): T e . . . ezentúl te leszel 

a legjobb barátom. 
Salgó: Csak ne bizd el magad! . . . Elő- -

ször is tudni akarom, hogy mi az, amihez 
te értesz! 

Felség (vállat von, mosolyogva,). 
Salgó: Semmihez! Az nem sok Egy szak-

mában vagyunk. Hát mi a te foglalkozá-
sod tulajdonképpen! 

Felség: Te, én elárulom neked. ». de ne 
lepődj meg nagyon. . . 

Salgó: Valutasiber! ,, 
Felség: Nem. 
Salgó: Kokaincsempész! 
Felség: Dehogy! 
Salgó: Se siber, se csempész... hát mi 

van még ilyen rendesebb foglalkozás! 
Felség: En megmondom neked, hogy 3d 

vagyok, die egyelőre nem szabad (beszélned 
ró la . . . Ein király vagyok. 

Salgó: Mi vaigy! Király! Te, én kupán 
váglak, ha ugratsz! 

Felség: Becsületszavamra, király vagyok. 
Salgó: Es azelőtt Klein. Nem! 
Felség: Nem. Azelőtt nem. Azeldtfc trón-

örökös. 
Salgó: Jaj, de kell nevetni, hogy te ki-

rály vagy! 
Felség: Hát nem hiszed el, hogy király 

vagyok! 
Salgó (gúnyosan): Tudod mit, elhiszem! 
Felség: Es te mi vagy! 
Salgó: Császár. 
Felség (nevet) Császár! 
Salgó: Miért! Ha te (király vagy, miért 

ne lehetnék én császár! Most jut eszembe, 
hegy még a nevedet sem tudom. Hogy hív-
nak téged! 

Felség: II. Kázmér. Es téged! 
Salgó: XX. Manó! (Kezet fog és mele-

gen megrázva "Felség kezét.) Flórt nem adok 
neki semmiben sem. 

Liza (bejöni megdöbbenten nézi a jele-
netet): Doktor úr! 

Salgó: Ez már megint itt vian! (Félre-
húzza Felséget.) Te, ez előtt él ne áruld 
magad, hogy potyautas vfagy, ez ismeri a 
kapitányt. 

Felség: Ne félj, ez nem mond vissza a 
kapitánynak semmit. (Lizához.) láza ké-

rem, ez az úr tudja, hogy ki nagyok, ez 
előtt nem kell doktor úrnak szólítania. 

Liza: Parancsára, felség! 
Felség i Mit óhajt, Liza! 
Liza: Felség, a hajó kapitánya Bzeretne 

felséged színe elé járulni. 
Felségi Kéretem a kapitányt. 
Liza: Parancsára, felség! (El.) 
Salgó (megdöbbenten figyel, majd): 

H ü ! . . . Ne csinálj itt nekem ilyeneket!.. . 
Olyan jól csináltátok ezt, hogy majdnem 
elhittem... Mondd, II. Kazikam, te tény-
leg király kegycskedel l enni ! . . . 

Kapitány (bejön): Felség, kegyeskedjék 
megengedni, hogy szívem egész melegével 
gratuláljak. (Eádiótávlrászunk most fogta a 
perui leadóállomás hírét, mely szerint a 
parlament egyhangúlag megszavazta a tör-
vényt, amely dicső ősei trónjára visszaül-
teti. A nép örömmel v£rja és Ünnepli fel-
ségedet! 

Felség: Köszönöm, kapitány. 
Kapitány: Felséged tehát nem egy ki-

sebbség által visszahívott trónkövetelő, ha-
nem mint alkotmányos uralkodó vonul be 
fővárosunkba. 

Salgó: Jaj Istenem, tényleg egy királyt 
Es mekkora pofonokat adtam neki! 

Felség: Köszönöm a jó hírt, kapitány. 
Es kitüntetem magát. En átveszem magát 
a haditengerészethez és kinevezem admi-
rálissá. 

Kapitány: Köszönöm, felség! ' 
Felség (Lizához): Liza, maga megkapja 

tőlem az aranysas rendet a gyémántokkal. 
Liza: Köszönöm, felség! 
Felség (Salgöhoz fordul): Es te, Sa lgó . . . 
Salgó: Én nagyon szégyellem magam, 

felség! 
Felségt Te magaddal akartál vinni, 

hogy a hónom alá nyúl j . . . Most én visz-
lek magammal téged és én nyúlok a hónod 
a l á . . . Szabadon választhatsz a legmaga-
sabb udvari méltóságok között. 

Salgó: Istenem, karriert csinálok!. . . 
Udvari méltóság leszek. . . En nem is tu-
dom, hogy mi akarjak lenni! En nem tu-
dom, hogy mi van ott vialami olyan jöve-
delmező udvari méltóság!. . . Nincs egy 
olyan árjegyzék! 

Felség: Mi akarsz lenni! Akarsz főpo-
hárnokmester lenni! 

Salgó: Annak sokat kell koccintani.. . 
Fe lség . . . én inkább szeretnék, mond-
j u k . . . kincstárnok lenni! 

Felség: Bendben van, ezennel kinevez-
lek kincstárnokommá! 

Salgó: Szabad a kulcsokat! 
Felség: Meg vagy elégedve! 
Salgó: Nagyon. . . Köszönöm, felség, 

hogy kinevezni kegyeskedni méltóztatott! 
Felség: De nekem is van egy kérésen» 

hozzád... Maradjitnk továbbra is olyan jó 
barátok, mint eddig voltunk és tegezz en-
gem tovább is. 

Salgó: Szervusz, király! (Kezetnyujt.) 
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, M I N D E N A 
VÍZSZINTES: 

1. EZT A KIJELENTÉST, 
MINT JOHANN WOLFGANG 
GOETHE MONDÁSÁT JE-
GYEZTE FEL AZ IRODA-
LOMTÖRTÉNET. IDEÁLISAN 
SZÉP GONDOLAT. A SZE-
RELEM MÉLYSÉGE NYI-
LATKOZIK MEG MINDEN 
SZAVASAN. NE TESSÉK 
TAKTIKÁZNI! BECSÜLETE-
SEN, KÉTKEDÉS NÉLKÜL 
— DE NE VAKON - BÍZ-
ZUNK EGYMASBAN. INTŐ 
PÉLDA SZERELMESEK SZA-
MARAI 

15. »Suhogó« ruhaanyag 
16. A »Halotti beszéd« oly sokszor 

emlegetett szava 
17. Nyugat-Afrika népa 
18. Ritka női név 
23. A toll harcosa 
24. Német szemólynévmás 
25. Háziasszony teszi mosás után 
27. Száj, csont — latin neve 
28. Börtönbüntetésre Ítéltetett 
29. Mindenki csinál valamit — s 

maga sem tudja, hogy mit 
30. S. P. Z. 
31. És — latinul 
32. Hat fillérért kapható 
33. Dótlen adó 
34. Rántással cselekszi a konyha 

tündére 
35. Előkelő inas 
37. Római kétezres 
38. Pontosan a céltábla közepét 

• éri golyója 
39. Q. 
40. Élelmes német ember ennek 

I hátán is mesél 
41. Erre legjobb akarattal sem tu-

dok definíciót. Tehát: R. Y. K. 
43. ő az, aki tisztában van vele, 

mit kaszál 
44. A nő dísze 
45. Ez a madár — a Habsburgok 

jelmondata értelmében — nem 
fogdos legyeket 

48. Német tyúk tojjál (ék. hiba.) 
47. Idegen női név 
48. Vajaskenyérre szórjuk 
49. Jegyezte vala 
50. F. S. 
51. A leggyakrabban előforduló 

kötőszó 
52. Egy kissé felengedi a kötelé-

ket 
53. Ha ezzel dobnak, dobj vissza 

kenyérrel! 
54. Izomszalag, de német prepo-

zíció is 
55. Melyek? (ék. hiba.) 
56. A sivatag vasútja 
i7. Az észpolitika képviselője az 

állatvilágban 
>8. Költői szóval élünk; reggelt 

jelent 
»9. MODERN FELESÉG JEL-

SZAVA. TISZTELET É S A 
LEGNAGYOBB ELISMERÉS 
A — REMÉLJÜK — NAGY-
SZÁMÚ KIVÉTELNEK 

10. Kis házacska 
11. Atlanul jár 
2. Észak — kínaiul ( . . king) 
>4. Van — németül 
6. Igekötő 
7. Gól — eleje és vége 
8. Mindennap más baja van sze-

génynek 
8. Eiz az a fa, amelyről a jóké-

délyü nóta azt énekli, hogy 
sej, nem nő az ég ig 

S Z E R E L E M K Ö R Ü L 
70. Olasz névelő és francia sze-

mélyesnévmás 
71. Elemi iskolában a tanári kar 

— egyszemélyben 
72. Véget nem érő ügy 
73. A muzsika hangjait szólaltatja 

meg 
74. El inneni 
75. An + dem 
76. Egyiptom rejtvénykörökben 

közkedvelt napistene 
77. Kocsis mondja lovának 
79. Itatja az egereket 
80. Bizonyára meg akar fogni 
81. Könyörgöm 
83. Attól az időtől kezdve 
85. Te meg én 
86. Latin kötőszó 
87. Méltóztassék fordítva beírni: 

szépeket mond — alap nélkül 
és hölgynek 

88. Százban van 
89. A leghűségesebb háziállat 
90. Város Arábia délnyugati ré-

szén. A Vörös tenger bejára-
tának kulcsa, szén- és vízfel-
vevő állomás. A város nagy 
vízhiányban szenved 

91. Élettárs 
92. A fa disze 
93. Gyengéden lök 
04. Embertanilag kettő van be-

lőle. E kettő »harcáról« szól e 
rejtvény is 

95. Klasszikus női név 
96. D. E. V. 
97. Imádlak 
99. Hatvany Lili darabja. A Ma-

gyar Szinház játszotta. 
103. Meghív és . . . . . 
104. Görög betű és éppolyan Is-

mert magyar ige 
105. Nem sok az egész, de tessék 

megpróbálni ennyivel megja-
vítani a magasugró világre-
kordot 

106. Latin nőnemű személyesnév-
más 

108. Ami még díszesebbé teszi a 
huszár »öltönyét« 

109. A vén diák szótárában olvas-
hatjuk 

FÜGGŐLEGES: 
1. MOLIÈRE: »DANDIN 

GYÖRGY, VAGY A MEG-
CSALT FÉRJ« C. VÍGJÁTÉ-
KÁBAN FELVETI A VIZSZ. 
1. SORBAN TÁRGYALT 
PROBLÉMÁT. ' EREDMÉNY: 
VÉLEMÉNYE UGYANAZ, 
MINT GOETHE-É. ZSENIK, 
HA TALÁLKOZNAK 

2. Anya teszi gyermekével — 
úgy szeptember felé 

3. Becézett női név 
4. Zlpszilon 
5. Latinok szívták hajdanában 
6. Római »950« 
7. Te meg én 
8. ANATOLE FRANCE IGYEK-

SZIK E KIJELENTÉSÉVEL 
MEGCÁFOLNI AZT A TÉ-
TELT, MINTHA A NÖI NEM 
LENNE A GYENGÉBB. HA 
MA ÉLNE, MÁR NEM KEL-
LENE ILYEN KIJELENTÉ. 
SEKET TENNIE, CSAK BE-
PILLANTANI EGY LAKÁS-
BA, AHOL FELESÉG É3 
FÉRJ IDILLIKUS »CSEND-
BEN« BESZÉLGETNEK 

F O R O G (I.) 
9. Samarium vegyjele 

10. Ura fakó! 
11. Szóvéghez kapcsolódik 
12. Francia viszonyszó 
13. L. T. I. 
14. O — világ 
16. Mondj igazat ós ezt teszik 

szegény fejeddel 
17. Irkán van 
19. 1936. évi 
20. Fél ig forral 
21. G. O. Z. 
22. Az asszony kötelessége, de 

már láttunk . . . Na hagyjuk 
25. Kártyával történik 
26. A dzsungel »énekesei« 
29. Régi súlymérték 
30. Jávor keresztneve 
34. PETŐFI TESZI FEL EZT A 

NAIV KÉRDÉST EGY VER-
SÉNEK CÍMÉBEN. MINTHA 
NEM TUDNA! AZTÁN MEG-
FELEL RÁ. DE HOGY! 

36. AZ ELJEGYZÉS MEGKÖTÉ-
SÉT SZIMBOLIZÁLJA 

38. Azonos betűk « 
39. Magához szólit 
42. Falun nem ritka ez a férfinév 
43. Naponta változó definlálhatat-

lan valami. Elég osak annyi, 
hogy nők irányítják. Ja, a 
férfiaké, az más! 

46. Ezt is nők hordják. De milyen 
8Zivesen! 

47. Leg párja 
48. Nagy edény 
49. Vigyázás a dolga 
51. Éktelen ég 
52. Kicsinyitöképző 
53. Sorszám — rövidítve 
54. Disznónak palota 
56. Képtelen tovább menni 
57. Egymásután üti ellenfeleit, 

ökölvívó kifejezés 
59. Jónevü német festőművész a\ 

századforduló derekán. Főleg 
tengeri tájképei ismertek 

60. Kissé erőltetett kifejezés. Ta-
lán leutánoz a legjobb szino-
nimja 

63. Alfonz neje 
64. Potyognak a könnyei 
65. J. A. A. 
66. E. C. L. 
77. Gyakori családnév. A Ferenc-

város igazgatóját is így hív-
ták 

78. Aminek váltására a színházak 
felhívják a közönséget (név-
elővel) 

81. Mesterséges nyelv 
82. Állatlakás 
83. Csont — latinul 
84. Mutatószó 
86. Reméli 
87. Marokkói klkötöváros 
88. G. E. E. 
89. Éppen illik arra a helyre! 
91. Régi és nagymultú sportegye-

sület 
92. Északi férfinév 
97. Dal 
98. Talált 

100. 0 . S. Ü. 
101. Rádiókellék 
102. Felesége van 
103. I. B. B. 
104. Fél ig ugat 
105. Á. H. 
106. Óriás-lajhár % 
107. A. J . 

(DARVAS MIKLÓS) 





MINDEN A SZERELEM KÖRÜL FOROG. II. 
VÍZSZINTES: 

1. ELSŐ HELYEN A VILÁG-
TÖRTÉNELEM LEGNA-
GYOBB ALAKJÁNAK, BO-
NAPARTE NAPOLEONNAK 
ÁLLJON EGY MONDÁSA, 
AMELYBEN GYILK8S VÉ-
LEMÉNYT MOND A SZERE-
LEMRŐL. MÉGIS CSAK 
NAGY DOLOG LEHET AZ, 
AMIHEZ Ö IS HOZZÁSZOL, 
MÉGPEDIG ILYEN LESUJ-
TÚAN 

16. NNA, EZT MÁR HALLOT-
TUK EGY PÁRSZOR. TET-
SZIK ISMERNI A SZEREL-
MI REGÉNYEKET? ÜGY-E, 
AKKOR NEM KELL BŐVEB-
BEN ISMERTETNI EZT A 
SZÓT? 

17. Élősdi, élősködő (állatra mond-
ják). Átvitt értelemben élősdi 
embarre is alkalmazzák. 

18. Nagy kastélyokban magtalál-
ható ez a szoba. 

218. Nyugat-Afrika bennszülött la-
kólnak kultusztárgyát nevezik 
így. 

21. Nagy művészek és zsenik tu-
lajdonsága 

22. Megszid. 
23. A mindennapi gondok vésik 

az ember homlokára. 
24. Eta — becézve. 
25. Ezt a hangot a békától hall-

hatjuk. 
28. Férfinév, 
27. Pertu után helyénvaló ez a 

megszólítás. 
29. üreg bácsi ( G o r i o t . . . — Bal-

zac-rogény) 
30. Az űrmérték egységének 

egyik röviditóse 
31. Római >950« 

33. Rokoné rtelmü, hason jelentésű 
szó 

34. Párizsnak, a vi lág fővárosá-
nak büszkesé*« 

35. Amit az analfabéta nem tud 
30. Moha — mássalhangzói 
37. Az amerikai öt-tó egyike 
40. S. V. T. 
41. Visszatúr 
44. MA MÁR NEM VICCALAK 
45. A nagy abc eleje 
46. Látványosság a Várban 
47. Fals — raagánhangzótlanul 
49. Az ilyen kocsisor nera ritka 

a mai közlekedési viszonyok 
között 

52. Politika van ilyen 
53. Tourist Trophy 
54. Témában van 
55. Latin kötőszó 
56. Az angol »s« betű 
57. Ahol a járókelők haladnak 
58. Állóvíz Afrikában 
59. Az egyik szülő becézett neve 
60. Király — olaszul 
61- Vizes — páratlan betül 
62. Magasra helyez — más által 
63. Igekötő 
64. Kémiai elem 
65. Erő — határai 
66. Vigyázás a feladata 
67. Szamárordítás 
69. Seress Rezső monogrammja 
71. Reálgimnázium rövidítése 
72. Beszéljen csak! 
73. Étlen zeke 
74. O. M. ö . 
75. Törvénybe ütköző cselekményt 

követ el 

76. Németország egyik keleti fő-
folyója. Morvaországi Lieben 
város közelében ered és 907 
kilométernyi út után a Keleti-
tengerbe ömlik 

77. A mü — ahogy ezt három 
századdal ezelőtt írták és 
mondták 

78. Római 110«. 
79. Zilaby Lajos névbetüi 
80. MERT BÁR TABÁN MÁR 

NINCS, - EZ MÉG NEM 
MENT KI A DIVATBÓL 

81- Az »Abafl« írójának névbetüi 
82. Falevélnek van 
83. As állatkertben egyet alkal-

mazottak »hivatása« 
84. Sinus — mássalhangzói 
85. Itt(!) 
86. . , . . . —on —Trent 

(nyugatangliat város). 
87. Ázik ige töve 
88. Egy kereskedelmi társaság 

német nevének rövidítése 
89. É. U. N. 
90. Visszahi 
02. Amiből a dolgok keletkeznek 
83. Vásár — németül 
94. A szélhámosok királyának a 

mindennapi életben használa-
tos »rangja« 

95- Törvényellenes módon eltu-
lajdonítják 

96. Angol árpáié 
99. Kisközség Somogy megyében. 

Na, oem kell megijedni — 
egész ismert neve van 

100. U. G, E. 
101. Bús-Fekete keresztneve 
102. Talál 
103. Erdőben van 
106. HALLGASSUK MEG URSULA 

PARROTT-NAK, HANGULA-
TOS ÉS FINOM SZERELMI 
REGÉNYÉNEK ÍRÓJÁNAK 
VÉLEMÉNYÉT AZ ÉRZE-
LEM TARTÓSSÁGÁRÓL 

107. EZ MÁR OLYAN ELKOPTA-
TOTT SZÓ, HOGY DEFI-
NIÁLNI SEM LEHET, — 
MEGFEJTENI PEDIG — HA 
NEM TS A SZÓT. DE AZ 
ÉRZELMET MAGÁT - PE-
DIG ÉPPENSÉGGEL NEM 

108. Álmatlanság ellen szedik 

FÜGGŐLEGES: 
1. NEM HISSZÜK, HOGY NE 

VÁRTA VOLNA EZT A PE-
TŐFI-IDÉZETET, AMELY-
BEN A KÖLTŐ NEM ÉPPEN 
KECSEGTETŐ SZÍNEKKEL 
VÁZOLJA A SZERELMET 

2. SZÁZADUNK JELLEMZŐ 
• TÜNETÉNEK NEVEZHET-

NŐK EZT A TRIÓT. MEG-
TALÁLHATÓ MINDENHOL, 
AHOL A FÉRJ NEM GON-
DOL SEMMIRE 

3. Muzikális hajlamú fiaialem-
berek tanintézete 

4. Az erők egy faja a fizikában 
5. Kerti vetemény 
6. Enni ad 
7. Már messziről meglátszik 

rajta 
8. A magyarok ősanyja 
9. Vissza: észak — kinaiul 

(• . king) 
10. Gyom 
11. Y. R, 
12. Ofa — keverve 

13. 

14. 
15. 
17. 
19. 

28. 
29. 
32. 
33. 
38. 
39. 
42. 
43. 

43a. 
44. 
45. 

47. 
48. 
50. 

51. 

52. 
55. 
56. 
57. 
59. 

63. 
64. 

67. 
68. 
70. 

72. 
75. 
77. 
79. 
83. 

84. 
87 
88. 
89-
91. 
93. 

95. 
97. 
98. 
99. 

102. 
104. 
105. 

KORUNKBAN TÚLHALA-
DOTT ÁLLÁSPONTNAK MI-
NŐSÍTIK. MINDENKI LEKI-
CSINYLÖLEG EMLÍTI ÉS 
HA ARRA KERÜL A SOR, 
UGYANOLYAN SABLONO-
SÁN ÉS ÉVSZÁZADOK 
ÓTA UGYANAZON SZA-
VAKKAL — HASZNÁLJA 
Nőknek nem kenyere 
Társadalombiztosító 
Métely — fele 
Amerikai m^dártrágya. 
A földmüvelésben jelentős sze-
repet játszik 
Pestmegyei nagyközség 
Napszak 
Ezt az időt naponta többszőr 
mondják be a Rádióba 
A bátor ember jellemző tulaj-
donsága, mondhatnók kedvenc 
igéje 
í gy — németül (fon.) 
Személyével szemben 
Lassankint magához tér 
Kinai mérföld 
Capone keresztneve volt 
Gyárban van 
Atlan sár 
Az osztrák himnusz neve. 
Haydn szerezte 
Vad — eleje ós vége 
A. O. S. 
Idegen valuták vételénél fize-
tendő 

Kecske van ilyen 
Tejtermék 
ERRŐL A TÉMÁRÓL KARIN 
MICHAELIS IEGY EGÉSZ 
REGÉNYÉN AT ÉRTEKE-
ZETT ÉS A VÉGÉN ODA 
JUTOTT. AHONNAN KIIN-
DULT 
VÉGRE IDÁIG JUTOTTUNK. 
KORUNK LÉPTEN NYOMÓV 
ONTJA AZ ESETEK SZÁ-
MÁT. EZEN A SZEMÜVE-
GEN ÁT MÉLTÓZTASSÉK 
MEGTEKINTENI A VILA-
GOT. LATTÁ ÖN AZ »EL-
TÉVEDT BÁRÁNYKAK«-AT? 
Y. U. T. 
Arzén vegyjele 
O. M. 
Intés — része 
Sietés — nemet összetételek-
ben 
Párizs folyója 
SHAKESPEARE ÖRÖK-
BECSŰ ALKOTÁSA 

Rangjelző 
Régi 
Esküvőn jut szerep ennek a 
növénynek 
Titkos vallási alakulat 
Szigony a fegyvere 
Egyet előre lép 
A »János vitéz«-ben: kők. 
Háztartási alkalmazott végzi 
(ék. hiba) 
Országút szélén húzódik vég ig 
Edömér társa 
T. A. V. 
Igekötő 
Vajon lesz? 
Régebben királyság, ma 
angol-indiai tartomány Hátsó-
Indiában 
Elem — vége 
Szerződésben van 
L. R. E. 
Vissza: az oroszlán »neve« 
Francia hímnevü névelő 
Liter — rövidítve 
Kereskedelmi Törvény 



Caudálmán^oA 

Szemüveg. A színes filmet fe-
ketének mutatja. 

Szagtalan párfőm. 
- f r 

Szódásüveg, ha a tetejét benyom-
ják, a szénsav elpárolog és a po-
házba tiszta víz folyik. 

* 
Zsebben hordható éjjeliszekrény. 

Kártyacsomag csupa 
bői 

* 
Láthatatlan hőmérő. 

pikk ász-

Halló falevél, mely félúton meg-
áll egy másodpercre, majd tovább-
hull. 

* 
Villamosvezetők részére újfajta 

csengő, melyet alulról kell ütni. 

ûjuiââ 

SEGÍTS MAGADON,.. 
Izgatott úr rohan végig a robogó 

vonaton és mindenkit megszólít: 
— Van önnél konyak, kérem? Egy 

hölgy elájult a fülkémben! 
Rövidesen talál valakit, aki Sietve 

átadja neki úti konyakosüvegét és 
részvéttel kérdezi: 

— Hol fekszik a hölgy? 
Az izgatott úr nagyot hörpint a 

konyakból, visszaadja az üveget és 
így felel: 

— ö már jól van, de engem úgy 
megviseltek az izgalmak... 

Mond és távozik! 
* 

Tette nem ütközik a büntetőtör-
vénykönyvbe és talán a konyak árát 
megér bárkinek az, hogy egy remek 
trükköt tanult az illetőtől. 

? ? ? 
AZT HISZEM. A CIME EZ 
LEHETNE: A DOLOG FE-
LETTE VALÓSZÍNŰTLEN 

Három lord bemegy a 
bankba. Mindegyik be van 
rúgva, de titkolja. 

Első: Hányadika van 
ma? 

Második (megnézi a 
cigarettatárcáját) : Világos-
kék. 

H arm a dik : En is oda 
megyek. 

S mindhárman leszállnak. 

Unagscammáfo 
(Szlamay Vilmos, Radna) 

KOM AB JULISKA = Áru l j kis koma,. 
RAJNAI GÁBOR = Ni bajor agár. 
TÖRÖK REZSŐ = Kőtörő soer. 
NÉMA LEVENTE = A mén nevelte. 
^KERÉKPÁR TC KA — Pár urat kérek. 

(Künstler Józsefné) 

KIS KUTYA, NAGY KUTYA. NEM 
UGAT HIÁBA = Sima kanta1 egy ágyú 
hinita bátyú kuk. 

CSAK PÁROSÁN SZÉP AZ ÉLET = 
Nézze sáros ép kacsa talp. 

A SZERELEM SÖTÉT VERJEM = 
Vera őt reméltem. 

(KITETTÉK A HOLTTESTET AZ 
UDVARtRA = Eta hol vár t két estét. 
Azt tud Kari. 

HOL A BOLDOGSÁG MOSTANÁBAN 
= Tán a holdban s lóg m|aigoeíb<a ó. 

GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA 
= A vak hanlgya Jancsi pénzén. 

PÁNTLIKÁS KALAPOM FÚJDO-
GÁLJA A SZÉL = A paplak ú j szol-
gája mondta : felsikál. 



SZÓTAGPÓTLÓREJTVÉNY 
—'NSAiS = USA állani. 
—OBEN = Város Stájerországban. 
—BARI = A firenzei Uffm-palota 

alkotója. 
—SSZÓ = Amierikai eow-boyok hurokban 

végződő kötele. 
A hiányzó első szótagok a finnek nem-

zeti eposzának nevét adják ínég. 

NÉVJEGY 

ASZÚ BORI 

Ha a névjegy összes betűit átcsoportosít-
juk, megkapjuk, hogy mi a fenti hölgy 
förjénetk foglalkozása. 

racorEiitsiK 
Hol 

NA U S ALA 
HAND 
AR IG 
S IL 
AKA L 
H KA 
I AP 

BON 
T T 0 

MAHD 
ARA 
EU B 

az 1937. 
a lexikon? (122) 
IK A A R E L I E F 

ROMA A L E P P O 
U A R I S T IDE S 
L DELTA RZ 
PO I IANU S F 
I SZOFAK HO 

RAD NFC H IR 
U EL ASTOR 
LÜG IRO YAK 

RAN ILL QO 
I UFA ÁE AN 

DUL L E S S I N G 
A T A V I A IV A 0 

Pesti gzinházak ás ut-
cáik (124—125): 

P E T Ő F I SÁNDORUTCA 
OPERAHÁZ R E S NS 
E RE A LAR I CH LODZ 

NÉGER LAZA MA IRE 
MEZ B MÉTA RAGLÁN 
EMKE LAK IB ÉLE ST 

ZÖRGET B E L V Á R O S I 
P E R E A T SOL A J RYS 
E T U D E MORLEY MRU T 
S I T AMOR A G U T I TV 
T IE EH S T A T I K A A 
IM V IG F É L C E S MN 

ALE I EBR A AZÜK 
IGAZOL LL B ö EVŐ 

RYN B L A H A L U J Z A T É R 
NAGYMEZŐUTCA G SU 
IR V A T E S H A R A S Z T 

Ossza mir: 

39. számból: 
Latin szállóigék: 1. 

Cuius regio, eius religio. 
2. Afflavit l ieus et dis-
sipa ti sunt. 3. Reerudes-
cunt iiiclytae gentia 
Hungáriáé- vulnera. 4. 
Ugocsa non coronat. 5. 
Omnibus morlendum est. 
= CARUSO. 

Magyar helységnévtár 
(126): 

B A L M A Z Ú J V Á R O S 
A B A U J TAT ARZ 
LON APAGY B I A 
A N T I K LO F NB 
TY R BO F I N T A 
0 A S Z O D ONDOD 
N A D A S D ETK SB 
BON UVEG EB A 
0 FA JA ET BAT 
GAB T KRUG RT 
t L B A J A LEÁNY 
AV R E B E S TOA 
R Á K O S P A L O T A N 

/ 2 : • V 
1 ' 

: 
1 c 1 ' 

Ô • /o 
1 ' 

" 

— ft —1 
/3 

M 
/s /C 

Szótagrejtvény: 1. Sara-
gassum. 2. Assisi. 3. 
Loyola. 4. Jacobi. 5. 
Aszkari. 6. Peleus. 7. 
Irokéz. 8. Nereus = 
SALJAPIN. 

Kiskeresztrejtvény 
(128): 

KERE SKEDE LEM 
ARAD IH I R L A P K 
LEBEG EM BR 10 
AD I GE 1ER I S 
P E G A Z U S L A P I S 
OTA ARÉ EDA U 
S I A V Ü S TOLAT 
I S O L A L C R AUH 
PEKAR E S T SR 
AG K O S S U T H UM 
R H I SZEK IRMA 

H I T I T A L O S B 
BARON ET BAN I 

Mássalhangzók előnyben: Tüzesen siit le a 
nyárt nap sugára — A s é g tetejéről a juhászboj-
tárra; Fölöslege«' dolog sütnie oly nagyon, 'A 
juhásznak úgyis nagy melege vagyon. 

ÁLLANDÓ HETI JUTALMAM 
(Postán küldjük el.) 

DREHER MAUL luxuskeverék, díszdoboz: 
HORVÁTH MARCELLA, Bp., TAtra-u. 16. I. 

I I E L L E R sajt, juhtúró, vaj csomag: 
MOLNÁR MÁTYÁSNÉ, Szentistván. 

K ALIMENT gyógy cukorka (családi dobozj; 
BLEYER IMRÉNÉ, Tass. 

1 díszdoboz SZERENCSI MACSKANYELV: 
DR. CZITTER MílKSÁNÉ, Törökszentmiklós. 

GALAMBOS (Ferenciek-tere 4.) divatsál: 
BRUDER FERENCNÉ, Bp., Fazekas-u. 11. 

TURNLIGHT PALABA komplett zseb-
lámpa (Pála és tsa, Váci-út 66): 

BARTHA GYÖRGY, Bp., Tapolcai-út 16. 

1 pár GFB aranyvir ág harisnya: 
RÉZ KATÓ, Bp., Szív-u. 14. 

Egy nairy doboz világhírű NIVEA créme: 
RÉVÉSZ JÓZSEFNÉ, Szolnok, Csarnok-u. 23. 

Es'y nagy doboz VALERY pouder: 
HOLLÓ JENÖNÉ, Bp., Rákóczi-út 

dr. Noseda OSMO púder: 
MOZSÁR IREN ÖNÉ, Siklós. 

GE-VI la selyémharisnya: 
KLEIN JOLÁN, Bp., Kálvin-tér 4. 

VELLESZ illatszertár (Vilmos császár-út 
47,) Marvel-Chipre, Tuft-uúder: 

NIKEILSZBURGER MIMI, Bp., Baross-u. 326. II. 
BOON's Iiakaókülöuleg esség, '/« kg: 
BORS GYULÁNÉ, Bp., Olaszfasor -15. f. 1'. 

• A U T O M E N T H i csodásan habzó száraz fogkrém 
porban (1 doboz hónapokra elég): 

BLUM. JENŐ, Bp., Wesselényi-u. 35. 

2 nagy doboz SULFAMYL kénpúder: 
KAPELE ANNA, Bp., Pozsonyi-út «8. 

Dr. Noseda COLOSSAL szappan: 
PI LI S Y LAJOS, Homokmégy. 

PIATNIK: MATYÖ BRIDZSKÂRTYA: 
SZÉKELY ANNA, Bp., Szent István-tér 5. I. 

DARVAS BRIDZSKÖNYV: 
FARKAS JÓZSEFNÉ, Bp., Szüret-u. 23. 

KÖNYVEKET NYERTEK: 
PAPP ISTVÁN, Jugoszlávia. 
KISS LILI, Csehszlovákia. 
VEREBES SÁNDOR, Románia. 
BRAUN SAMUNÉ, Csehszlovákia. 
ISTVÁNFFY ISTVÁN, Románia. 
FEHÉR LILI, Jugoszlávia. 
KLEIN ZOLTÁNNÉ, /Románia. 

REJTVÉNYÜZENET 
Az állandó heti jutalmakra pályázók beküldési 

határideje a Színházi Életnek az illető helyin 
érkezésétől számított 10 nap. 

A postán beküldött levelekre vagy Vevelesőlapokra 
ráírandó: »FEJT0RNA«. _ Megfejtések a Színháíl 
Élet Bolt (Erzsébet-körút 7.) levélszekrényébe Is 
bedobhatók. Már egy lielyes megfejtéssel Is leltet 
pályázni, de több megfejtéssel nagyobb az esély. 



K E R E S D A L E X I K O N T ! 
B e k ü l d e n d ő : v i z s z . 1., 15., 29. , 49. é s fü jrg . U H . , 12. 

VÍZSZINTES: 
l t A keresztrejtvény feltalálója 

14. Libanon része 
15. Germán fejedelem, aki be 

akart törni Galliába, de Cae-
sar Besancon vidékén le-
győzte 

16. A Hawaii szigetek legna-
gyobbika 

17. Barium jele 
18. Höemelkedés 
19. Csendőr — névelővel 
20. Angol női név 
21. & 
23. Azonos betűk 
24. Olasz igenlés 
29. Tengeri fürdő Velenos mel-

lett 
36. Fénylő, (hullámos rajzú He-

lyem 
28. Z. D. 
29. XIV. ILajos kedvese, majd 

titkos fe lesége 
30. Vissza: tartozik neki 
31. Trópusi kúszónövények 
32. Dickens álneve 
33. Dátumrag 
34. B a g 
36. Szórakozóhely 
37. Hslyhatározó 
39. Doktor rövidítése 
40. Róma mondabeli megalapító-

ja és első királya 
41. Csúszómászó állat 
42. A mohamedánok arabnyelvü 

szent könyve 
43. Igekötő 
44. ö — németül 
45. Pes tmegye i község 
46. Tört 
47. Orosz város 
48. Olas* folyó 
49. Bómai 'évkönyvek. Kronoló-

gikus történelmi f e l j e g y z é -
sek 

30. Tőrök súlymérték 
51. Filmsztár keresztneve 
52. Stannum jele 
53. Cövek 

FÜGGŐLEGES: 
1. Tengerszoros Délarábia és 

Afrika között. A Vörös-tenger 
bejárata 

2. A görög mitológiában a csil-
lagászat múzsája 

3. Japán hosszmérték 
4. Világhírű olasz vígjátékiró 

Bevásárlás része 
Vissza: a görög mitológiában 
a bosszuló igazság istennője 
Fogságban van 
Leánynév 
Svájci kanton és város 
L. S. S. 
Polinéziai szigetcsoport. Fő-
városa Nukualofa 
Kossuth '«hadsegéde, »ki e lkí-
sérte emigrációjában is 
Szamaráról hires francia fi-
lozófus 
Juttat 
Argentum jele 
A természet ölén lejátszódó 
genre-szerü jelenetek költői 
feldolgozásának neve 
Walls-regény 
Vissz« — bérlői 

26. Táborszernagy 
27. Az osztrák-magyar hadsereg 

főparancsnoksága röv. 
31. Területmérték 
32. A flamand barok-festészet 

legnagyobb mestere. Tanítvá-
nya volt Van Dyck. 

33. V. S. A. állam rövidítése 
35. Görög betű 
36. Filmsztár keresztneve 
37. Francia város. Itt arattak 

1870 szept. 1-én a németek 
döntő győzelmet 

38. Lengyel város (fon.) 
40. Fekete — törökül ( . . . Muss-

tafa) 
42. I. A. K. 
43. T. N. 
44. Unió 

SZÍNHÁZI ELET színházi, film, irodalmi és művészeti szaklap, megjelenik minden héten. Kiadótulajdo-
nos: Színházi Elet r. t. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Erzsébet-kőrút 7. Tel.:*i—419—60. Ssin-

öázi Élet Bolt, Erzsébet-kOrút 7. T . : *i—419—50. Postatakarékpénztári csekkszámla: 41.866. 
Felelős szerkesztő és kiadó: I N C Z E S Á N D O R Szerkesztő: L U K Á C S G Y U L A 
Kéziratokat, képeket, stb. nem őrzünk meg s nem adunk viasza még akkor sem, ha arra bennünket 

külön felkérnek vagy visszportót küldenek. Nem vállalunk értük semmiféle felelősséget . 
HIRDETESEK millimétersora a színdarabban 80 f., más elhelyezésben 1 P , páratlan oldalon L20 P (Auslands-

tarif P 1.20 pro mm-Zeile) . Hasáhmagasság 200 mm. 
Fő BIZOMÁNYOSOK: Administration und Redaktion für Oesterreich: Paul Pereszlényi (Verantwortlicher 
Redakteur), Wien, II. SterneokpUatz n . Telepbon: R. 46—580. — Románia: Journal Import Oradea-Nagy-
vArad, Str. Regele Carol II. No. 26. Telefon 15a. — Csehszlovákia: Novitas, Pozsony-Bratlslava. — 
Jugoszlávia: Avala, Beográd, — Milano: Franco di Conno. — Newyork: Mr. Ernest Fóthy Fischer 
1. West 47th Street (Room 1101). Newyork-City. — London: Mrs. G. Zoltán, 28, Torrington 8quare, Lon-

don W . C. 1. — Mexico: Mr. Andre 8pan, Calzada I'redad No. 08, Mexico D. F . 
(MINDEN KIFIZETÉS É S ELŐFIZETÉS BIZOMÁNYOSAINKHOZ KÜLDENDŐI) 

EGYES SZAM ARA: Magyarország: 60 fillér. — Ausztria: 0.90 schill ing. — Jugoszlávia: 10 dinár. 
_ Csehszlovákia: 5 6K. — Románia: HÓ leu. — Olaszország: 4 lira. — Angl ia: 1 shil l ing. — Német-

ország: 70 pfennig. — Amerika: 55 cent. 
% ÉVI ELÖFIZETES: Magyarország: 6.50 pengő (fé lév: 12.60 pengő). — Ausztria: 7.5 schil l ing. — 
Jugoszlávia: 120 dinár. — Csehszlovákia: 60 CK. —Románia: 260 leu. —Olaszország: 45 l i ra .— Angliai 

10 shil l ing. — Németország: 8 aranymárka — Amerikai 260 dollár. 

ATHENAEUM NYOMDA BT., BUDAPB8T. Felelő* nyomdavezető: KÁRPÁTI ANTAL 



"UJSÂG 
AZ EGYETLEN BÁTOR, 
LIBERÁLIS ELLENZÉKI 
REGGELI NAPILAP 
M i n d e n újonnan belépő elő-
fizető is részi vesz a 

százezerpengős ajándékozási akció 
d e c e m b e r 10-iki IV. fordulójában, 

melynek folyamán az eddigiek-
nél is értékesebb ajándékokkal 
j u t a l m a z z u k e lőf ize tő inket 

« U J S A G 
napi f o l y t a t á s o k b a n közli 
ZSOLT BÉLA új regényét, a 

„KAKASVIADAL"* 
melynek összegyűjtött folyta-
tásait minden újonnan belépő 
előfizető megkap ja 

Kérjen ingyenes mutatványszámot az Újság kiadó-
hivatalától Budapes t , VI., Aradi -u tca 8. sz . 




