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Ken-tulaldonosoh ! 
Olcsó pénzért, e^y csapásra széppé 
teheti kertjét, virágos udvarát, ha 
gyönyörű diszbokrainkból, fenyőink-
ből, pompás rózsa-ujdonságainkból, 
hálás évelő virágainkból vásárol ! 
Pompás gyiimölcsü eperpalánták. 
Tervezéseket, kertalakitásokat, ki-
ültetéseket és évi ápolást jutányosán 
vá lalunk. Havi részletfizetésre is. 

A szép kerl gyönyörűség 
- az elhanyagolt Herl -

bosszúság ! 
öalkondekorációk minden kivitel-
ben — Vételár bármily csereáru-
ban, ellenszámlára is. 

Telefon: 823-23. — V.. Dorottya-utca 14. 
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Ezen ö s s z e á l l í t á s b a n 
szájöblitő pohárral együtt. 



ilyen arcot jog viselni ass uj 

iavasssi (calabia a lati ? 

alószinüleg nem azt, amit az elmúlt télen. Mert az a közmondás, 
hogy »ne visel) régi ruhát a s u! kalapodhoz, mert meggyűlölöd 

mind a kettőt" — az arcokra is vonatkozik. 
Az uf arc ott várakozik ö n r e Elizabeth Arden kincseskamrájában, ahol 
a szépséget őrzik. Friss, tiszta, ragyogó arc, viditóan tiszta, sima és 
tündöklő. Miss Arden ügyes kezelése kiterjed a női szépségápolás egész 
területére. Minden amit az ö n tavaszi garderobja megkiván az ö n kül-
sejétől. Miss Arden tudja, hogy mit kell adni. Egészséget lehelni a bágyadt 
izmokba, felélénkíteni a fáradt idegeket, megerősíteni a petyhüdt izmo-
kat. Uj és természetes báj vár ö n r e . Miss Ardennek az arcbőr minden 
szükséglete számára van eljárása. Már ma kezdje el használni a hires 
metódus szerint készült szereket. Hamar rájön, hogy uj lelkesedéssel és u | 
bizalommal jár az utcán. Tudni fogja, hogy szép és ez örömmel tölti el. 
Miss Arden a következőket javasolja arcbőre ápolására 

LILLE LOTION. Pá atlan hatású a nap és szél elleni védelemben. Nyolc 
különféle árnyalatban kapható. 
AMORETTA CREAM. Puha illatos krém. Autózás előtt használva meg-
akadályozza ar arcbőr kicserepesedését. 
PROTECTA CREAM. Az arcbőr tökéletes védelme. Mint egy finom 
hártya védelmezi az arcbőrt a nap és az eldurvulás ellen. 
ARDENA POWDER. Tiszta, enyhén illatosított púder, amely a legfi-
nomabb Ízlés számára készült. Tizenket árnyalatban. 
Az Elizabeth Arden készitmén-gef. eladatnak » 
BUDAPEST — Kosxtelitx Kálmán, Kösxeg Parfüméria, Corvin AruMz 
DEBRECEN — Korzó drogéria 
MISKOLC — Városi drogéria, Fodor Dexsö. 
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N E W Y O R K P A R I S B E R L I N M A D R I D R O M A 
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S Z Í N H Á Z I É L E T 
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Mária MOiler, 
az Operaház amerikai Tíndége 

(Foto Elgin Studio, New York) 



Kihuko hercegnő ftesti versei 
Kikuko hercegnő, a japán császár sógornője — mint emlékezetes — 

néhány hét előtt Budapesten járt . Akkor még téli köntösben csillogott a 
.Svábhegy s a vén Duna jégtáblákat cipelt a hátán. A trópusok szépségé-
hez szokott hercegnőt megfogta a pesti tél varázsa és versekben örökitette 
meg pesti téli élményeit. 

A hercegnő számára különben sem ismeretlen terrénum a költészet. 
A japán császár öccsének, Takamatsu hercegnek felesége, a törékeny 
szépségű Kikuko már lánykorában Japán egyik legismertebb költőnője 
volt, Annakidején külön versmestert tartottak mellette, aki a kis herceg-
nőt kioktatta a versirás titkairól. Mert Japánban verset irni az előkelő 
emberek kötelessége. A császárnak például muszá j verset irni, mert ha 
nem tenné, nem tar tanák emelkedett lelkű uralkodónak. 

A császári palotában van a költészeti hivatal. Bár európai fül szá-
máro ez a közhivatal kissé furcsán hangzik, mégis igy van és talán ennek 
az évezredes múltra visszatekintő kultúrintézménynek köszönhető, hogy 
a japán vers megmaradt a maga idegen hatásoktól ment ősi tiszta-
ságában. 

Kikuko hercegnő tehát Pesten jár t és útinapló helyett virágszirom 
finomságú versekben örökitette meg impresszióit. A versek közlési jogát 
nagy utánjárással és különböző diplomáciai fórumok segitségével 
szerezte meg a Szinházi Élet. Itt ad juk Kikuko hercegnő néhány Buda-
pestről szóló versét megközelítően jó magyar fordításban. 

Lenn a viz, fenn a hegy 

lelkem száll az ég felé 

• ezüst szalag a viz, cukor-

süveg a heg 

és a viz partján a sok embe 

lassan, tétovázva megy. 

A nap csillog a kegytetőn 

mint madár csókolja párját 

krizantémligetben se leket szebb 

s kis kertekben kis emberek 

mind a tavaszt várják. 



Messze a felkelő naptól 
cseresznyevirág jár az eszemben 
I >a rackfavi rág, kri zantém, 

mimóza 
az asztalomon illatos nagy rózsa 
ó rle szép ez is, de mégsem az 

otthon 
a cseresznyevirágos, krizantémos 

Nippon !... 

Szép volt Budapest, amikor a kis Kikuko hercegnő itt járt . Ragyo-
gott a nap, fent a hegytetőn a hó, de a kis hercegnő mégis hazavágyódott 
a napsugaras Nipponba. Most m á r otthon van és talán néha eszébe jut 
I'.udapest, a nagy ezüstös folyó és a házakban a tavaszt váró emberek. 

Kicsi narancsvirág ne félj, 
laknak itt ís dalos madarak, 
jó itt ís, szép itt ís, ó de jó, 
ha a nap ragyog» vagy hull a hó 
s ezüstvirág a fán,.. . 
ez a legszebb ta lán? . . . 

A tenger fia ez a folyó 

anyja felt csacsog, siet, 

jégtáíJáiat pisz a hátán 

odavágja a iößartkoz 

és egy vigat, nagyot nevet, i 



A tix év es miniszterelnökné 
Irtat TASM ADY 

Tíz éve miniszterelnök Bethlen Ist-
ván gróf. Ez a jubileum annyit is je-
l en t , h o g y Bethlen Margit grófnő tiz 
éve miniszterelnökné. Három hét előtt 
a parlamentben az a kitüntetés ért, 
hogy bemutatkozhattam a tizéves mi-
niszterelnöknek. Most abban a meg-
tiszteltetésben volt részem, hogy ott-
honában intervjuvolhattam meg a tiz-
éves miniszterelnöknél. 

Gróf Bethlen Istvánné balesete óta 
már megjelent a nyilvánosság előtt. 
Most azonban mégis ágyban fogad. 
Előző nap megpróbálkozott a járással, 

f k k e t í r máma 

inára Ádám professzor egésznapos pi-
henést irt elő. . 

A miniszterelnökné szobája ugy 
fest, mint egy nagy tavaszi virágos-
kert. Asztalokon, székeken és a föl-
dön mindenütt virágkosár, virág-
csokor. Virágok között frissen, üdén 
és kendőzetlenül mosolyog a lába-
dozó: 

— Igen, sok a látogatóm, elhalmoz-
nak virággal, a szanatóriumban egész 
kis virágházam volt. 

Minden elfogultságom eltűnik és 
felteszem a kérdést: „Mi volt a kegyel-

fi 



mes asszonynak legérdekesebb élmé-
nye a várbeli tíz év alatti" 

A grófnő habozás nélkül felel: 
— Élményről nem beszélhetek, ha-

nem élményekről, külföldi utazásaim 
alatt nagyon sok érdekes és értékes 
emberrel ismerkedtem meg. Högy 
csak két nevet kapjak ki a sokból: 
Mussolini és MacDonald i smeretségét 

magasra értékelem. És ezeknek az is-
meretségeknek még külön érdekessé-
gük az, hogy ezeket a kiváló embere-
ket egészen más körülmények köiött, 
a maguk privát életében ismertem 
meg, közelebb látom őket, mint a 
nagyközönség. 

— így aztán kissé bepillantottam 
az életükbe, ez azonban — a kegyel-
mes asszony pillanat szünetet tart — 
azt hiszem, már nem a ministter-
elnökné, hanem az iró élménye, ez 
már — téma. 

Megfordítom a kérdést és most 
m á r a tiz év legkellemetlenebb epi-
zódjáról érdeklődöm. 

— Jó természetem van, csak a kel-
lemes dolgokra emlékszem vissza. 
Íme ez a baleset, amely most ért, két-
ségtelenül kellemetlen volt, de már 
nem is gondolok rá. Már eleget is te-
szek társadalmi kötelezettségeimnek, 
sőt a héten már hivatalos ebédet is 
adunk. De pár hónapba még beletelik, 
amig ismét tenniszezhetek. 

Most már nem a miniszterelnöknét, 
hanem az Írónőt kérdezem: „Mi volt 
Bethlen Margit grófnő legérdekesebb 
.színházi élményét" 

— Az Elisabeth von England ber-
lini előadása. A darab annyira meg-
fogott, hogy Jób Dánielnek figyel-

mébe ajánlottam. Hiszem, hogy a Víg-
színház kihozza a -jövő szezonban. 

Az irónő legközelebbi terveire for-
dul a szó. 

— Szeptemberben Amerikába uta-
zom, ahol több felolvasást tartok. 
Csak újév előtt jövök haza, hogy ja-
nuárban résztvehessek Cserebogár 
cittiü darabom próbáin a Nemzeti 
Színházban. Megvallom, hogy előre 
örülök ezeknek a próbáknak, amelye-
ket a színpadi szerzőség legérdeke-
sebb és legértékesebb részének tartok. 
lTgy vagyok ezzel, mint gyermekko-
rom „Wunderkneul"-iaiva\. Ezekbea 
csodagombolyagokba apró ajándékok 
voltak becsavarva, amelyekhez csak 
ugy juthattam, ha lassan, de folytonos 
izgalmak, meglepetések között legom-
bolyitottam a pamutot. 

— így vagyok a próbákkal is. Előt-
tem gömbölyödik lassan a Wunder-
kneul, egyre jobban bontakoznak ki 
az egyes figurák, egyre jobban látja 
az ember az egész gondolatot. Nem-e 
éri az irót ilyenkor csalódás is? Eddig 
csak egy darabomat adták elő. Három 
szereplője volt, Gombaszögi Frida, 
Törzs Jenő és Somlay Artúr. Volt ugy, 
hogy máskép képzeltem el egyes jele-
neteket, de később rájöttem, hogy 
jobb ugy, ahogy ezt ez a három mű-
vész csinálta. 

És most már nem én kérdezek to-
vább, a kegyelmes asszony kérdez 
engem és jóakarattal érdeklődik 
újságírói pályámról. 

— A viszontlátásra! — bocsát el 
magától a tízéves miniszterelnökné és 
én gyorsan órámra pillantok. Ponto-
san huszonkilenc percig tartott az 
intervju. Tiz évből egy félórát kap-
tam. Hálásan köszönöm. 
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íM«5 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Budapest 

k "" ^^^^^^^ina csak az' operettért 
L ^^^^^^^hevül. Aki ezt nem hiszi, 

nézze meg színházaink műsorát 
és rájön, hogy nemcsak a három 

operettszinpad, de két drámai 
színházunk is: a Vígszínház és a Ma-
gyar Színház operettet adnak. (Sőt, ha 
egy kissé szigorúbban vesszük, ideso-
rozhatjuk az Operát is, ahol Lehár 
operettjét, a Mosoly országát játsszák.) 
Az operettnek ebben a tavaszi virág-
zásában összeszedtünk egy csokorra-
való slágert, minden operettből a leg-
népszerűbbet és ezeket most itt át-
nyújtjuk a Színházi Élet olvasóinak 
képben, dalban és szövegben. 

Becsületemre mondom. 
Színigaz és való, 
Rémes, rémes 
Az Amazon-folyő. 
Halak a vízben laknak, 

(Zágon István szövege) 

Nézz szét, ez a világ 
Százszinü kép. 
Nézz szét, csupa virág. 
Mit neked ád 
És odaterit eléd. 

Vígszínház: Jim és Jill 
(Jávor Pál, Lenke? Magda. Sámli István) 

Mert ez a vlz olyan 
Rémes, rémes 
Az Amazon folyam. 

Vígszínház: Jtm és Jill 
(Latabár Kálmán és a görlök) 

(Angelo felvételei) 





Dr Mog a pi-ri wf- t* ir 

fa—TSr«k-uSvc(. Komjáthy Károly 
cég engedélyérti) 

«enéje. Bárd Ferenc 

Jer nxeretett népség. lány akad Itt •«*«. 
Mind keresett ssépség, Itt »«n a »«Inkái 
Már nyílik a pénitár. már lehet lolyráit. 
Nyílt ««tapadón két sztár már Teri egymást. 

(Somogyi Nusl és Felek! Kamill) 

Fővárosi Operettszínház: A harapó» férj 
(Angelo felvételei) 



Iln nem szeretsz, ugy én szeretlek 
Ês ha én szeretlek Jól Tlgyázi. 
Kié vagy, mondd kié, 
Ili nincs pardon 
Pardon szenyor, no* «xi Íj, kit rárgx. 

Magyar Sziubizt Viharos nászéjszaka 
(Siokolay Oily és Pethfi Zoltán) 

1UBUUI W, u«»j n ™ -
Lennl szép, 
De a i asszony mégse Jég, 
Néha mégfs némlkép 
Félrelép. 

Király Színház: Ballerina 
(Bársony RAssi és Békássy Ixtrán) 

A kis lány 
Ma nagy lány. 
Magasra nőtt 
A szllk szobán. 
VilághirO 
Ma már falán, aa á m . . . 

Király Szinháit Ballerina 
(Hontky Hanna) 

(Angel* ielTételei) 



(Kosstnl: Tell Vilmos zenéiére Harmxlb 
Imre szövege) 

PALOTÁS: Leveletlem előbb a sel jeni 
Iruháni 

Azután a cipőm, a ruhám után 
Lesimult a harisnyám. 

TORZS: Mi még? Ml még? 
PALOTÁS: Levetém a kicsi kombiném. 
TÖRZS: Azután? Azután? Azután? Mi volt? 
PALOTÁS: Azután, azután besütött a hold. 

A ruhám, a cipőm, meg a kombiném 
A kis ágyhoz odatettem én. 

TORZS: Azután? Azután? Azután? 
PALOTAS: Felvettem rózsaszínű pizsamám? 
TORZS: Azután? Azután? Azután? 
'PALOTÁS: Meggondolám, hogy oktatott 

mamám, 
TORZS: Azután? Azután? Azután? 
PALOTÁS: Meggyujtám ágy mellett a kis 

lámpám. 
TÖRZS: Azután? Azután? Azután? 
PALOTAS: Regényt olvastam ugy blz'ám. 
TÖRZS: Azután? Azután? 
PALOTÁS: A lámpát eloltottam én 
TORZS: Azután? Azután? 
PALOTAS: Mert Jó volt s pikáns a regény. 

Felcsavartam a lámpa fülét megint 
S betejeztem az izgató regényt. 

TÖRZS: Ml a vége? 
PALOTAS: A vége nagyon lesújt! 
TÖRZS: Nos? 
PALOTAS: A erői, a gról, a gróf, a vizbe 

Kult, 
A gróf, a gról, a gróf a vizbe lult. 
Magyar Színház: Viharos nászéjszaka 

Palotás Irén és Törzs Jenő Városi Szinház: A bajaali esók 
Érezkövy László és Kun Magda 
(Farkas Imre szfivege és zenéje) (Angeto felvetelei 1 

N«*m bambim de ki-Mm Ragu-jon mir— t}- wp Hajú-joa.mir—. nem «-de- kel! 

Cső-kot l- de ej-nU* M jon mir! í j ne Ad- jon mir,— Ejt- sen el! 

Lábasa Juci és Szedő Miklós 
Városi Színház: A hajnali csók 



Részlet egy készülő színdarabból 
Irta: EGYED ZOLTÁN 

(Ezt a párbeszédet igy a darabból kira-
gadva ugy kell olvasni, mintha két ember 
ocszéigetését hallgatná az ember egy sülét 
szobában, a szomszéd lakásból, vagy egy 
parkban, amint a nyifott ablakon keresztül 
kiszűrődik, Éjszaka van; két ember beszél-
get, egy térd és egy nő, külön nem is jel-
zem egyiket sem, könnyen ki lehet találni, 
hogy melyik másik. Rá lehet gyújtani egy 
cigarettára, mire a cigarettát elszívjuk, vége 
az egésznek. Odakfint kis szellő^ van, de 
nem az a langyos, ábrándos, méleg zsongiló 
szellő, hanem inkább az a »furcsa, néha-néha 
kicsit nekivaduló, idegesítő és nyugtalanító 
áprilisi szél. Szóval tavasz van, vagy leg-
alább is nemsokára tavasz lesz . . .) 

— Tudja , hogy most mit szeretnék? 
Cini egy kis fehér villa lerraszán, vala-
hol a kék olasz ég alatt, a tenger part-
ján és nézni a világítótorony fényét, 
amint körbe-körbe fordul. És hallgatni, 
sokáig, cigarettázva, kicsit ájultan, ki-
csit boldogtalanul, kicsit halálraszánva. 
Szerelmes szeretnék lenni magába, olyan 
szerelmes, mint amilyen vagyok. 

— S mit tehetek az érdekében? 
— Semmit. Mert hiszen, ha az enyém 

lenne, ugy, ahogy most vágyom rá, hogy 
azt bevallja, szüntelen és rimánkodva ós 
szenvedélyesen és ostromlóan, akkor en-
gem elveszítene. És én is elveszíteném 
magát. És én mégis csak erre vágyom, 
erre a teljes odaadásra. És gyűlölöm és 
szenvedek a hangja miatt, .ahogy meg 
tudja, meg meri kérdezni, ilyen szenv-
telenül, ilyen közönyösen, ilyen jéghide-
gen ebben az ébredő, melegedő édes u j 
tavaszban, hogy: „mit tehetek az érde-
kében?" 

— Na látja. Hát akkor örüljön neki, 
hogy ezt teszem, ezt kérdem s igy 
kérdem. 

— Miért örüljek neki? 
— Mert ha igaz az, hogy elveszíteném 

magát, ha szenvedélyes volnék, szóval, 
ha hazudnék, akkor nyilván meg akarom 
tartani magát, ha ilyen ridegen beszélek. 

— Szóval, nem szeret és meg akar tar-
tani . . . 

— Persze. Logikus. Éppen olyan lo-
gikus, mintha szeretném és nem akar-
nám megtartani magát. 

— őrj í tsen, csak őrjítsen. Még egy da-
rabig tűröm, aztán úgyis fellázadok . . . 

— És akkor elhagy . . . 
— Bár tudnám biztosan, hogy el tu-

dom hagyni, ha most nem is érzem. 
Csak tudnám, hogy el fogom tudni 

hagyni. Én volnék a világ legboldogabb 
embere. 

— Akarja, hogy a világ legboldogabb 
embere legyen? Higyje el nekem, hogy 
el fog tudni hagyni. Én. látja, tudom. 

— Honnét tudja? 
— Elpször, mert tőlem függ. Nem kéne 

egyebet tennem, csak a nyakába borul-
nom és egy hétig nyafognom, hogy bele-
halok, ugy szerelem magát. Már el is 
hagyna. Maga mondta. 

— De ha ezt bevallaná, akkor nem 
akarnám elhagyni magái . . . 

— De ez viszont meg nem magától 
függ. Ezt is maga mondta. Maga egy-
szerűen jóllakna mindazzal a széppel, 
jóval, gyönyörűvel, izgalmassal, érdekes-
sel, őrjítővel, istenivel, akinek engem 
tart, szóval, aki én a maga számára va-
gyok, a biztonságérzete, a vallomás-
éhsége ki lenne elégítve s én egyszerűen 
megszűnnék a maga számára. Elhagyna. 

— De nem hagynám el! Értse meg! 
Soha1. Imádnám, amíg élek. 

— És igy? 
— Igv is. Sajnos. 
— Nahát akkor minek legyek más, 

mint amilyen vagyok. Ez biztos. Most in-
duljak el Pestről Komáromon keresztül 
vissza Peslre? Azért, hogy Pestre érjek? 
Itt vagyok, helyben vagyok, nem szere-
tem, mit akar még. örül jön, hogy ennyire 
szeretem. 

— Hál jó. Ha magának az kell, hogy 
szüntelenül csak az jár jon a fejemben, 
hogy hogy tudnék elmenekülni magától, 
én nem bánom, örül? Ennyire nem sze-
retem. 

— Örülök. Sohase szeressen jobban. 
Hallja, hogy zizeg a szél? 

— Hallom. 
— Sirokkó. Onnét jön, ahol maga 

lenni szeretne. Tavaszi szél. Ideges, nyug-
talan. 

— Igen. F á j tőle a szivem. 
— Aludjunk. Ne gondolkozzunk. Ne 

birkózzunk. Nem birunk egymással. 
— Nem. 
— Na látja. És most már tudom: ha 

azt akarom majd, hogy vége legyen, be 
fogom vallani, hogy mennyire szeretem... 

— De akkor nem vallani fog, hanem 
hazudni . . . És akkor meg azért nem fo-
gom elhagyni. 

— Szóval? 
' — Szóval, reménytelen az egész . . . 

— S mit tehetek az érdekében? 
v (Itt van vége a cigarettának, itt nyugodtan 
el lehet oltani a villanyt s szabad elaludni, 
vagy lel lehet kelni a padról a parkban az 
ablak alatt, mert keidődlk újra előírói az 
egész. Április van s valami furcsa idegesítő 
szél zug odaktint, nem az a langyos, zsongitó, 

'meleg, ábrándos szellő, hanem valami nyug-
talanító, néha-néha kicsit nekivaduló áprilisi 
szél. Tavasz I c b z . . .) 

13 

Áprilisi szél 



TAVASZI TANACSADÓ 

PETSCHAUER ATTILA 
a sportember tanácsai igy 
hangzanak: 

— Véleményem szerint 
tavasszal mindenkinek 
hozzá kell kezdenie az 

Tavaszi tanácsadót szerkesztettünk 
azok számára, akik még ma is titokza-
tos, kiismerhetetlen és veszedelmes év-
szaknak tar t ják a tavaszt. 

Tavasszal, mindenkinek fokozottan 
szüksége van tanácsokra. Különösen, 
ha olyanok adják, akiknek hinni lehet, 
íme a tavaszi tanácsadó: 

Az iró, 
KARINTHY FRIGYES 

ezeket tanácsolja: 
— Amit megtehetsz ezen a tavaszon, 

ne halaszd a jövő évire: természettudo-
mányos, exakt módon nincsen még be-
bizonyítva, hogg ezen a mostani tava-
szon kívül lesz-e még egy másik is, 

Karinthy Frigyes ezzel a nyilatkozat-
tal tehát azt tanácsolja, hogy — min-
den tavasznak leszakaszd virágát. 

VÁMBÉRY RUSZTEM dr. 
— A szociológus sem adhat más taná-

csot tavasszal, minthogy kövessék az 
emberek a természet tanácsát és szeres-
sek egymást. Nálunk, persze nehezen 
megy ez a dolog. Az emberek még 
mindig nem akar j ák egymást szeretni. 
IJletve: a szerelmesek biztosan hallgat-
nak ma jd rám. De a politikusok? . . . 

KÁLMÁN JENŐ 
négysoros tavaszi tanácsot adott: 
MÉG TAVASSZAL SE NEVEZD A NŐT VIRÁG-

NAK 
AZ ASSZONYT VIRÁGNAK NEVEZNI, 
MINT HASONLAT NEKEM SOHSE TETSZETT, 
MIVEL A FEJLŐDŐ VIRÁGON 
ÉPPEN A PATTANÁS A LEGSZEBB. 

Lássuk, mit mond a természet festője. 

HERMANN LIPÓT, 
aki ma jdnem egész éven át a tavaszból 
41: 

— A tavasz a mi számunkra mindig a 
legnagyobb szenzáció, de tulajdonkép-
pen a munka kezdete. Hiszen éppen azo-

kat az impressziókat akar-
juk a közönséghez jut-
tatni, amiket a tavaszi ter-
mészet ad nekünk. Pró-
bálják meg ezeket az im-
pressziókat az emberek 
tavasszal magában a ter-
mészetben megkeresni. Eh-
hez azonban éppen ugy 
nem kell nekik tanácsot 
adni, mint az éhes ember-
nek ahhoz, hogy mit te-
gyen. 

Felhők, iák, virágok: Herrmann Lipót uer in l e i a lavasi 
(Herrmann Llpát rajta) 
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intenzív 
sportoláshoz. 

Nálunk általában 
már határozott sport-

embernek t a r t j a magát 
az a sokszor tizezer ember, 

aki el jár a nagy futballmérkö-
zésekre. Hát ez még nem elég. A kö-

vetkező programmokat ajánlom : 
1. Gyerekek — már a legkisebb kor-

ban is — kezdjenek hozzá az úszáshoz. 
1. Felnőttek válasszanak maguknak 

egy olyan sportágat — evezést, úszást, 
tenniszt, stb., — amely a szabad levegő-
höz köti őket. 

3. A reggelt mindig egy kis svédtor-
nával kezdjük, a nyitott ablaknál. 

4. Ez a legfontosabb tanácsom: szok-
janak le az emberek a meleg évszakban 
az ebédről és ebédidejük 
alatt menjenek kicsit úsz-
kálni. 

— Az étkezés programja 
ebben az esetben: bő reg-
geli, délben egy-két szend-
vics, este komplett vacsora. 
A nehéz déli étkezés után 
enervált lesz az ember. Ha 
erről leszokik, — mint ezt 
külföldön már megtették, 
— nem fogunk csúnya 
alakokat és pocakokat 
látni a nyári strandon. 

— Egyébként pedig a 
sportoló életmódja is tel-
jesen egyéni. Én versenyeim 
előtt is ugy élek, mint 
mindig. Ez pedig, mint 
tudják, nem nagyon szolid. 

ARÁNYI MÁRIA 
irónő, akinek asszonyi ta-

nácsait a rádióból ismerjük, a következő 
tavaszi tanácsot adja az asszonyoknak: 

— A tavasz mindenesetre a legkényesebb év-
szak. Az asszonyok sokat panaszkodnak nekem 
az uruk hűsége és hűtlensége miatt. Tanácsom: 
legyenek az asszonyok szívesek és vidámak. A 
térti a felszabadulást érzi a tél nyűge alól — ne 
érezze tehát egyedül. A. tavasz a természet fln-
f.tpe: az asszonyok tanuljanak meg finnepelnl az 
urukkal, hogy azok ne legyenek kénytelenek más 
társat keresni. Pontos szabály, hogy öltözzenek 
csinosan, de azért mégse csináljanak ruha- vagy 
kulnpszámlát. 

A férfiak valószinüleg a legutolsó ta-
nácshoz fognak ragaszkodni. 

HÁRNIK 
HELÉNA dr. 

a kozmetikus ta-
nácsa : 

— A természet 
ú j j á s z ü l e t é s e 
mindig u j gon-
dokat hoz a szép-
ségápolásban is. 
Nem elég, hogy 
az indiszkrét ta-
vaszi napsütés 
feltűnővé teszi 
azokat a leg-
apróbb szépség-

Ilyen u divatos tavaszi kosztüm 
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hibákat is, melyek a jótékony téli fél-
homályban úgyszólván észrevétlenek ma-
radtak, — de tetézi szeplők és májfoltok 
előidézével. A szeszélyesen váJtozó idő-
járás pedig hámlóvá, sömörössé teszi a 
bőrt. S mindezt akkor, amikor a leg-
fontosabb volna a szépség! 

Teendő: 
1. Fokozott gondosság a nyári ápolás-

ban. 
2. Védekezés a napsugárokozta ártal-

makkal szemben. 

A DIVAT 
nagy kérdésében Guthy Böske adott 
nyilatkozatot a nőknek: 

— A divat: mindenekelőtt soványnak 
lenni. A kövér nők állítólagos divata 
csak a hatvan kilónál nehezebb nők 
önámitása. Fűzőt minden nő viseljen, 
akár kövér, akár sovány. 

— Délelőttre kétféle kosztüm divatos: 
a klasszikus szabású angol tailleur, szö-
vetből vagy selyemből; vagy a szövet-

ruha, rövid 
cardigan -nal. 
A divat egy-
szerűségét a 
színösszeállí-

tás merész-
sége ellensú-
lyozza. A dél-
előtti ruhák 
délután is ele-
gánsak. Dí-
szesebb dél-
u táni ruhákat 
csak verse-
nyeken visel-
nek. Az esti 
divat fantasz-
tikus, merész, 
a ruhák szo-

borszerüen 
adják az ala-
kot. A szok-
nyák ismét 
r ö v i d e b b e k 
lettek a ta-
vaszra. Vé-

llyen a tavaszi 
plzsamadlvat 

tanács után a 
férfiakról is 
gondoskodni 
kellett és 

A FÉRFIAKNAK 
Mangold Béla Kolos adott divattanácsol: 

— Világos öltönyöket hozott a tavasz; színük 
szürke és halványbarna. Ezek nyáron is divato-
sak lesznek. Az ingek sűrűn sávosak, vagy egy-
szinUek. Fii divatszinűk ma is a kék, amellett 
a szürke és bambusznádszin. Hozzájuk: egyszínű, 
vagy aprAmintas nyakkendő. Semmiesetre sem 
sávos. A felöltő: ragián. A kalap: szélesebb 
karimájú, mint volt, széle lehajtható. Nem 
gyűrik be középen, rsak elől egy kicsit. Ezek-
nek szine Is világos szürke, fekete szalaggal, 
vagy halványbarna. Nevezetesebb újítást nem 
hozott a tavasz. Nyáron, fürdőhelyeken, még 
merészebb színekbe fognak öltözködni az em-
berek. 

A férfidivat tehát merészebb lett és 
legalább színben közeledik a könnyű, 
színes női ruhák divatjához. 

Most még azokhoz a virágokhoz is 
füzünk néhány tanácsot, amiket ilyen-
kor, tavasszal, kitesznek nz ablakokba: 

AZ AMATŐR-KERTÉSZEKNEK 
i Cyklamen rt. adott tanácsokat: 

— A tavasz három fontos feladatot 
hoz: 

— Az első: a ta la j megművelése. Kert-
ben ásni, kapálni kell, — a cserepes nö-
vényt pedig u j földbe, esetleg nagyobb 
cserépbe ültetni. A föld felső rétegét 
többször is meg kell lazítani. 

— A munka második része: a növé-
nyek nyesése, tisztogatása, esetleg per-
metezése. Az elhaló részeket el kell tá-
volítani, a túlságosan sürü haj tásokat 
meg kell ritkítani. 

— Végül a munka harmadik és utolsó 
része: a friss magvetés, a teleltetett nö-
vények, gumók és hagymák átültetése 
vagy kiültetése. Arra azonban vigyázni 
kell, hogy a szeszélyes áprilisban még ne 
ültessük kí a növényeket- Kényesebb 
növényeinket tartsuk májusig a szobá-
ban vagy melegházban. 

Tanáccsal tehát elvagyunk látva. Jö-
het a tavaszi 

gül : kis ka-
lapot viselje-
nek a nők. 

A nőknek 
adott tavaszi 

öltözködési 



Utóhang, illetve utókép Borger Iliről, aki ezzel a képpel köszöni ...eg a Színházi Életnek U órai 
milliomosságát 

(Tóth Margit felv.) 



N f l E M K M N f l P l O l ï ! 
IRJfl: I N C Z E S Á N D O R ^ 

a 

társasági premier & 

DlewJjorkbanS) 

A fiatal l á n y o k tá rsasági p r e m i e r j e 
m i n d e n ü t t a vi lágon a legkedvesebb 
e s e m é n y e k közé számit . A b e m u t a t k o -
zás kerete i t e rmésze tesen m i n d e n ü t t 
mások , ezeket a szülők r a n g j a , tá rsa-
dalmi pozíciója , anyag i he lyze te ha-
tá rozza ineg, a lényeg a z o n b a n a kis-
városi zsur tól kezdve az angol k i rá ly-
nő előtti sze r ta r tásos udvar i bókig 
mind ig ugyanaz . Va lamikor á l t a l ában 
„az első bá l " -nak nevezték n á l u n k a 
h iva ta los debüt , amely a leg többször 
a jogász-bá lon za j lo t t le. Mikor a lány 
először táncol t ny i lvános bá l t e rem-
ben, szóval n e m o t thon , vagy jóisme-
rösök l akásán , ez je lente t te a t á r sa -
sági p remie r t . Ma m á r n e m i lyen szi-
gorú a dolog, a zá r tkö rű t áncos teák, 
kis estélyek, ház ibá lok , szinte észre-
vétlenül s o d o r j á k bele a fe lcseperedő 
lányt a társaséle tbe , igaz ugyan , hogy 
még ina is szoktak f ami l i ák estélyeket 
r endezn i k i m o n d o t t a n b e m u t a t a n d ó 
l á n y u k tiszteletére. Hogy ez o t thon , 
vagy va lamely ik kasz inó különhely isé-
gében tör tén ik , szerény, vagy ragyo-
góan f ényűző mére tű , az m á r nem 
vál toztat a dolog lényegén. 

Most tessék elképzelni , hogy milyen 
nagyszabású kere tekben za j l ik le egy 
gazdag és közt iszteletben álló newyorki 
család i f j ú s a r j á n a k felvétele az úgy-
nevezett „ M a y f a i r " tagja i közé. A vé-
letlen ugy akar ta , hogy Renoból vissza-
térve részt vehet tem egy ilyen estélyen. 
Ezen az estélyen ava t ták Miss Barbara 
Huttont, Newyork egyik l egmagasabb 
f e l h ő k a r c o l ó j á n a k , a W o o l w o r l h Buil-
d ingnek p r e szumpt iv ö rökösé t a May-
fair t ag j ává . 

A Hu t ton név a legtiszteltebbek és 
legirigyeltebbek egyike egész Ameriká-
ban . Nem csoda tehát , hogy Miss 

Ba rba ra Hu Hon társaságbel i d e b ü j 
több min t ezer vendég vett részt . E 
ha a m a g a m szemének nem hitte 
volna, el kellett h inem Mr. Cho, 
Knickerbockernek, Amerika Int im P 
t á j á n a k , aki a Newyork American m; 
nap i s zámában nagy r iportot i r t B; 
bara fö lava tó estélyéről és az esen 
nyeken kivül a vendégek névsorá t 
közölte. (Hogy el ne fe le j tsem, Î 
Knickerbockernek é rdekes szerződi 
van a N e w y o r k Anier icannel . Nemes 
irói •tollát és társaságbel i jólér tesül t 
gét adta el a l apnak , h a n e m a nevét 
amely f o g a l o m m á váll A m e r i k á b 
Vagyis, h a a newyork i In t im Pista 1 
b o n t a n á szerződését , a Newyork Ar 
r i c a n b e n meg je l enő társasági h i r ek 
v á b b r a is Cholly Knickerbocker i 
a la t t je lennének meg.) 

Hu t tonék a vendégek rendki i 
s zámára való tekintet tel a Ritz-iCarlt 
bérelték ki, aho l egyébként is lakn 
ha Newyorkban t a r tózkodnak . De h 
a vendégeknek is meg az ünnepelt ' 
is o t thonosabbá tegyék a mula t sá 
a hotelt egyesitették Newyork tó l 
nap i távolságra fekvő kas té lyuk 
ami ugy tör tént , hogy Joseph Ur 
magyar származású és jelenleg N 
Yorkban tartózkodó bécsi építés 
felépíttették a Ritz-Carlton bejárati 
a Hutton-kastély homlokzatát. Még 
por tás t és a néger személyzetet is t t i -
hozat ták , hogy a n n á l te l jesebb legyen 
az illúzió. Joseph U r b a n aztán olyan 
tökéletesen oldot ta meg a fe ladatot , 
hogy a Ritz-Carlton óriási méretű hall-
ját átvarázsolta a Hutton-kastély park-
jává, hatalmas fákkal, egzotikus virá-
gokkal, szökőkutakkal. Tekintve , hogy 
az estély művész i m ű s o r a itt za j lo t t le 
és a rögtönzöt t pa rk még h a t a l m a s mé-
reteivel sem bizonyul t a l k a l m a s n a k ezer 
vendég befogadására , a vá l la lkozóbb 
szel lemű fiatal vendégek a f á k ágai 
között he lyezkedtek el és onnét gyö-
nyörköd tek Rudy Vallynak, Newyork 
l egnépszerűbb rád ióénekesének kupléi -
ban és Miss Argentína csodála tos tán-
ca iban . Szó volt róla, hogy Al Jolson 
is e l jön Hol lywoodból a f ia talok mula t -
t a tásá ra , de a W a r n e r - s t a r ugylátszik 
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nem tudott magának időt szakítani. 
A programon persze mindenki szere-

pelt, aki ma Newyorkban felkapott 
név. Egyszerre és egyidőben öt helyen 
is folyt a tánc. Egyik teremben Hiaas-ék 
magyar zenekara játszott, a másikban 
Rudy Vally és zenekara, a harmadik-
ban Lannin orkesztere, a negyedikben 
egy orosz balalajka-csoport, .az ötö-
dikben egy szalonzenekar. Miss Bar-
bara szülei a Kristály-teremben fogad-
ták a család intimebb barátait. Gholly 
Knickerbockernek ugyancsak volt mit 
irnia, ha mindenről és mindenkiről be 
akart számolni. A fiatalság a Hu'tton-
parkban szórakozott, ahol a bűbájos 
Miss Barbara tiszteletére felvonultak a 
különböző newyorki kollégiumok ka-
rácsonyi szünetet élvező hallgatói is 
és Coolidge elnök fiai a program egy 
szünetében szintén csokorral kedves-
kedtek a debütánsnak. 

Mint Gilbert Miller vendége mentem 
oda, de az estélyre szóló meghívót már 
tavaly óta iá zsebemben tartogattam, 
amikor Huttonékkal 
Karlsbadban ismeretsé-
get kötöttem. A newyorki 
gazdagok világának eb-
ben az áradatában sike-
rült összeszednem egy 
nagyobb csoportöt azok-
ból az ismerősökből, akik 
valaha Budapesten jár-
tak és azonnal megalakí-
tottuk Budapest barátai-
nak asztaltársaságát. A 
társaság aztán együtt 
maradt a késő hajnalig 
és azzal szórakozott, 
hogy igyekezett elrontani 
a mások örömét. Egy-
szer például észrevették, 
hogy egy ismert társaság-
beli szépasszony diszkré-
ten félrevonulva együtt 
ül azzal a fiatalemberrel, 
aki köztudomás szerint 
már hónapok óta ostro-
molja. Ettől kezdve 
ahány pár arra táncolt, 
sajnálkozva igy szóltak: 

— Szegény Mrs. X. 
teljesen egyedül ül! Vi-
gasztaljuk meg. 

Ezzel leültek a szép 
asszony mellé és ugy tet-
tek, mintha a fiu a vilá-

gon sem volna. Az üvegnek nézett fiatal-
ember aztán nekiesett bánatában a 
Lanson Brut 21-nek, amelyből soha 
nem látott tömeget fogyasztottak el 
Barbara Hutton vendégei. 

A felavatás tehát impozáns módon 
sikerült, annak ellenére, hogy ugyan-
azon az estén két másik előkelő fiatal 
lány ds a Mayfair tagja lett. Ez az ava-
tás a Colony Clubban volt Elisabeth 
French és Challis Walker tiszteletére. 
Mr. Knickerbocker másnapi tudósítá-
sából értesültem, hogy a két konkur-
rens estély résztvevői közül nagyon 
sokan pendliztek. A Ritz-Carlton előtt 
álló óriási autótábor állandóan hullám-
zott. Vendégek jöttek, mentek, vissza-
jöttek. És közben a Broadway legdrá-
gább attrakciói táncoltak, énekeltek, 
muzsikáltak, Newyork legfelkapottabb 
tervezői építettek keretet, a legkivá-
lóbb szakácsok remekeltek, a legfino-
mabb italok fogytak, — mindez 
azért, mert három fiatal newyorki leány 
végleg átlépte a gyerekszoba küszöbét. 

Cbolly Knickerbocker cikke Barbara Hutton bemutatásáról a 
Newyork Amerlcanben. A elkk közepén Barbara Hutlon lényképe 
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Franci iiéui mesél 
I.akner Noémi, Ruttkay Évi, Igaz Lucy, Polgár Zsuzsi, Kuss Iván, Lévny Uvia, Várad! Kati és 

Kállay Zsuzsi 
/r (László telv.) 

Gyerekszínész-
deputáció Gaál Francinál 

a volt gyerekprimadonnánál 
A Jim és Jill primadonnájának, Gaál 

Francinak a második felvonásban van 
egy jelenete, ahol gyerekruhában megy 
el az álarcosbálba, mire az apja haza-
kergeti. A gyerekruhába bujt primadonna 
felidézte Franci szinészmultjának egy 

..csaknem elfelejtett fejezetét, amelynek 
emlékei már csak a pesti gyermekszin-
pudokon élnek. Mert az a helyzet, hogy 
fíaál Franci mint (lyermekszinésznő 

kezdte működését és a Lakiier bácsi meg 
a Robi bácsi színházában még ina is azt 
mondják a babszem-primadonnáknak: 

— Ha iqyekszel, még Gaál Franci lehet 
belőled! 

A gyerekek tehát nem felejtették el, 
hogy Gaál Franci is azokon a deszkákon 
aratta az első tapsokat, ahol jelenleg ők 
harcolnak a dicsőségért. És most, hogy 
Franci, ha csak egr jelenetre is, ú j ra 



Franci és a dcputácló vajas-
kenyereznek 

gyerek lett, a Lakner bácsi 
gyerekszínházának tagjai 
testületileg fölkerekedtek s 
egy délelőtt tisztelegtek 
nála a Vígszínházban. 

Francit rendkívül meg-
hatolta, de ugyanakkor jó-
kedvre is hangolta a gye-
rekszinész-kollégák kedves 
figyelme. Az öltöztetőnőjét 
azonnal elszalasztotta egy 
közeli cukrászdába és rneg-
számolatlan habost meg 
krémest hozatott az apró-
ságoknak. Amíg az öltöz-
tetőnő oda volt, hogy fon- A kollégák 

Ruttkay Évi és Gaál Franci 

tos megbízatását teljesítse, 
Franci és vendégei birto-
kukba vették a Vígszínház 
színpadát és folyosóit, mert 
tudvalevő, hogy sehol a 
világon nem lehet olyan 
jól bújócskát játszani, mint 
egy sziliházban. (Néha 
olyan jól elbujtatnak ott 
egy-egy színészt, vagy szí-
nésznőt, hogy a közönség 
csak évek multán veszi 
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Franci néni, adjon kölcsön e fy kis 

Amikor a játékban el-
fáradtak, Franci néni kör-
be ültette a gyerekeket és 
elmesélte nekik legendás 
gy ermeksrc inés zi kar rierjét, 
amely ugy kezdődöli, hogy 
tizenkétéves korában csú-
fosan megbukott a Modem 
Baba Színpadon. De Fran-
ciska már akkor is ke-
ményfából volt faragva. A 
második számával, amit 
Kalmár Tibor egyenesen 
neki irt, már nagy sikere 
volt. Aztán énekelt egy 
operettben, majd egy intri-
kus szerepet játszott, ahol 
Verebes Ernő volt a part-
nere. Egyetlen riválisa volt 
a színháznál: Relie Gabi. 
Amikor egyszer Relie Gabi 
nagyobb szerepel kapott, 
mint ő, sértődve megvált 
a Modern Baba Színpadtól. 

— Azóta — meséli mo-
solyogva a kis kollégák-
nak, akik szájtátva hall-



Viribus uniti» 
Kultkay Évi, C.aál Franci és Várad! Katú 

gatják — szépen meg-
egyeztünk Gabi nénivel. Az 
enyém a vígjáték és az 
operett, az övé az opera. 
Sohasem veszünk többé 
össze. 

Egyik kis primadonna-
jelölt tisztelet teljesen meg-
kérdezle: 

— És akkor is el tetszett 
késni néha a próbákról? 

Franci diszkréten elmo-
solyodott. Nem akart rossz 
példával szolgálni az ifjú-
ságnak és nem mondta el, 
hogy bizony már akkor is 
el-elaludta a próbákat. 
De hát egy olyan nagy 
művésznőnek, mint ő, már 
akkor is szabad volt néha 
bliccelni. 

A bonviván cvikipuszlval 
búcsúzik 

Kuss Iván és Gaál Franci 
(Mszló M r . ) 



egy kitűnő, fiatal rendőrtisztviselő előtt, aki 
ösztönös sejtéssel, mániás buzgalommal és 
mestersége gyakorlatának kitűnő tudásával 
egypár nap alatt kiderítette és ter it ékre 
hozta a kalapácsos gyilkost. Aki... Ne foly-
tassuk. Ez az üdvözlés, ha megérdemelt is, 
nem őszinte. Mert mindenkit, aki a vonaton 
agyonvert borkereskedő szörnyű esetét ol-
vasta, — engem is, — csak másodsorban érde-
kelt az, ami máskor mindnyájunk legfőbb 
izgalma: a bűntény kiderítésének módja. 
Ebben a borzalmas dologban az emberek 
mohó érdeklődését, megelevenedő képzeletét 
az a mód gyújtja fel, ahogyan a napihírek 
szennye keveredik benne a legfölségesebb 
tragédiával. Egy tönkrement, bűnei miatt 
birái elé készülő vállalkozó fölbérelt gyilkos-
sal megöleti magát, hogy családjának, feleségének és gyermekeinek 
jólétét és boldogságát biztosítsa. Ez a tragikus szándék és cseleke-
det, amelynek nagy célja azonban csak ugy érhető el, ha a hős (vagy 
bűnös) biztosítótársaságokat csal meg és foszt ki: tehát más családokat, 
feleségeket és gyermekeket tesz szegénnyé, esetleg szerencsétlenné. A 
közönséges, tételes törvénybe ütköző és azzal fenyített bűnözés meg-
fosztja a tettet ideális lendületétől és drámái értékétől. Megfosztja? Nem 

Judom. Megfosztaná, ha a cselekedetben^az emberi önzés legparányibb 
indítékát meg lehetne találni. De a szerencsétlen, eltévedt ember nem 
magáért, hanem a hozzá ugyan közelállóknak, de mégis másoknak, ide-
geneknek remélt üdvösségéért vétkezett s vétkéért rögtön kinhalálra ítélte 
magát, aminél szörnyebb megtorlást sem a drámai, sem a büntető igaz-
ságszolgáltatás nem ismer. Mily beláthatatlan, szétbonthatatlan kevere-
dése a piszoknak és a fönségnek, a ravasz fondorlatnak és a naiv köte-
lességtel jesitésnek, a kártevő ártalomnak és az áldozatos szeretetnek. 

Megrendülten, kalaplevéve állunk a nagy Szerző előtt, akinek meg-
nem érthető, be nem látható és soha meg nem fogyatkozó tehetsége 
csodás sokaságban, újságban és hihetetlenségben ontja elénk az emberi 
sorsoknak olyan szövődéseit, amelyekre a mi szegény fantáziánk gon-
dolni sem mer. 

n 
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Istenáldott kezek 
Az emberi szervezetben a kéz, 

mint végrehajtó hatalom szerepel. 
végzi az emberi élet leg-

több funkcióját. Ezért mondják, 
hogy nem kell kétségbeesni, 

amig az embernek megvan 
a két kenyérkereső keze. 

De ezért mondják az 
alkotó művészre is, 
hogy istenáldotta keze 

van. 

Mert a kéz nem 
engedelmes mű-

szer és nem 
hajtja végre 

mindenkinél 
egyformán, 

amit az 
agy pa-

ran-
csol. 

Klslaludi-Stróbl Zsigmond 



i 
Murva)' János 

(LásxM Mvélelfl) 

A kéznek külön akarata, szinte külön 
élete van. Milyen iromba tud lenni, 
amikor a gyermek először tar t ja ke 
zében a tollat, a szabóinas a tüt, 
a kontár a hegedűt. Az istenáldott 
kéz valaha ügyetlenül teljesí-
tette a parancsokat és ernyed-
ten hullt le, amikor gazdája 
kegyetlen dresszurába fogta. 
Hányszor sajogtak a fáj-
dalomtól azok az u j jak , 
amelyek ma szinte bo-
szorkányosan futnak 
el a zongora fekete-
sárga fogazatán 1 
Hányszor bi-
csakloll ki a 
hüvelykujj, 

amely ma 
életet tud 

vará-
zsolni 
az 



agyagba! Az istenáldott kéz 

megszenved a jelzőért, 

amit a bámulat adomá-

nyozott neki. 

Megörökítettünk néhány 

istenáldott kezet. Gyűjtemé-

nyünk mégsem teljes, mert 

hiányzik belőle az, amelyre 

a Fészek bakk-szobájában 

azt szokták mondani, hogy: 

„Áldott jó keze van!" Saj-

nos, azonban az ilyen ké-

Zsámboky Miklós 

zen még sincs Isten áldása, 
mert időnként cserbenhagy-
ja az ihlet. Ilyenkor azt 
szokták rá mondani: „Ha 
nekem ilyen rossz kezem 
volna, szó nélkül levágat-
nám!" 

Karinthy Frigyes 
I László felvételei) 
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INTIM PISTA, hoijy mi van u /tatul 
főherceg darabjával? 

— József Ferenc főherceg egy meg-
hivott társaság előtt olvasta fel Co-
lumbus című darabját. A szerzői dél-
utánnak az volt az érdekessége, hogy 
iz újdonság egyes részleteit a Nem-
zeti Szinház művészei 
interpretálták a kis-
számú publikum előtt. A 
közönség tehát egy kis 
izelitöt kapott az elő 
adásból is. 

— Írják már a szerzők 
az uj darabokat a jövő 
szezonra 

— Gőzerővel. Földes 
Imre most érkezett haza 
Ment ónból, ahol a bécsi 
libr eltist ákkal, Bedával 
és Grünwalddal befejez-
ték a legújabb Ábrahám-
operett szövegét. 

— Mi lesz a cime? 
— „Hautay" esetleg 

„Haway rózsája". Két 
felvonás Haway szigetén 
játszódik, a harmadik 
Párizsban. Dénes Oszkár 
érdekes szerepet játszik 
benne: először életében 
alakit négert. 

— Feketére festik? 
— ő már most alku-

szik, hogy egy kis en-
gedményt kapjon. Leg-
alább félvér szeretne 
lenni. Egyébként nem-
sokára elutazik a tenger 
mellé egy kicsit lesülni, 
így trenírozza magát a 

néger szerephez. 
— Mikor lesz a bemutató? 
— Julius 18-án Lipcsében. Tehát 

ugyanabban a városban, ugyanabban 
a színházban s ugyanabban az órában 
fog kezdődni a Haway pályafutása, 
mint egy esztendővel ezelőtt a Viktó-
riáé. 

— Más uj magyar darab 9 
— Fodor László uj vígjátéka szép 

sikert aratott Bécsben. A szerzőt 
egyébként közvetlenül a premier előtt 
operálták meg vakbélgyulladásban. 
Most már jól érzi magát. Természetes, 
a diadal is elősegítette a gyógyulási 
folyamatot. 

Dorothy Jordan Sam Goldvrynnal és Incze Sándorral Holly-
woodban a „Csákós tavasi" felvétele közben. A filmet most 

játszák Pesten a Rádiusban 
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— Valami érdekes külföldi darab-
ról nem tud ? 

— Párizs tavaszi szezonjának leg-
nagyobb érdekessége Francis de Crois-
setnek „Pierre vagy Jack" cimü víg-
játéka. Robert de Flers volt társa öt 
évi hallgatás után irta meg ezt a da-
rabját. A második felvonást megrázó 
jelenet fejezi be. Az újdonság hőse 
egy rádió-speaker, aki éppen a mikro-
fon előtt dolgozik. Gépiesen fújja ri 
reklámokat és vezeti be az egyes szá-
mokat. Itt találkozik nagy szerelmé-
vel, aki híres filmsztár lett és most 
néhány szót mond a rádió közönségé-
nek. A rádió-speaker hol a mikrofon-
ba mond vicces hirdetéseket, hol pe-
dig szerelmesének búgja a gyöngéd 
szavakat. A végén aztán, amikor a nő 
otthagyja és ő magára marad, elha-
gyottan a világ sokmillió rádióhallga-

Balog Árpád lestménje Eöry Erzsiről a Nemzeti Szalon tárlatán 

tójával, a sablonos bejelentés után 
egyszerre fellázad benne a szerelmes 
férfi és a mikrofon előtt az egész vi-
lágnak elpanaszolja a nagy fájdalmát. 

— Pesten látjuk a darabot? 
— Minden valószínűség szerint a 

jövő szezonban. Nagyon jó magyar 
cimet is találtak neki: Péter és Pál. 
Utóbb derült ki, hogy Herczeg Ferenc 
irt már ilyen cimen színdarabot. Így 
aztán minden valószínűség szerint 
csak „Péter-Pál" lesz majd a darab 
magyar címe. 

— Ezzel be is fejezte az uj darabok 
beszámolóját? 

— Még koránt sincs vége a soro-
zatnak. A Nemzeti Színház még ebben 
n szezonban bemutatja a híres olasz 
Sapoleon-drámát, amelynek szerzőjé-
ben a nagy államférfiúi sejtik. Her-
czeg Géza, a darab fordítója május 

2-án érkezik Budapestre 
és teljes három hétig 
a magyar fővárosban 
tartózkodik. — A da-
rab valamennyi próbá-
ján résztvesz. .4. bécsi 
olasz követség már most 
páholyokat foglaltatott 
magának a premiei*, e. 
Bécsben ugyanis nem 
fogják játszani a dara-
bot és ezért az olasz 
képviselet tagjai Buda-
pestre rándulnak meg-
nézni az újdonságot. 

— Apropo Bécs, mi 
történt az Okos mama 
premierjén? 

— Zsazsa azt írja, 
hogy esténként kétezer 
ember nézi meg a pro-
dukciót. 

— Milyen volt a sajtó? 
— Ragyogó. Ismét Zsa, 

zsát citálom, aki ezt irta 
a bécsi lapok kritikáiról: 
„Ha elhinném azt a sok 
dicséretet, amit rólam le-
írtak, sok baj lenne ve-
lem további pályámon." 
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Gyenge Anna (Anne Roselle) Ismét útban van Európa leié, még pedig az Európán. Az óceánjárón 
Hurott, amerikai manager varsorát adott Gyenge Anna tiszteletére. A vacsora érdekes vendégel: 
Max von Schilling, a Mona Lisa opera szerzGJe, Isale Dolorowen, az oslói királyi Opera karmestere. 
Széli György, a berlini Staatsoper dirigense, Kipnis, a chicagói Opera basszistája a leleségéve], 

Ivonne George és partnere, a világhírű táncospár 

— Bizonyos, hogy Fedák ki is ér-
demelte a bécsi kritikusok áradozá-
sait. 

— A bécsi kritikusok nesztora, Sai-
ten Félix, a kiváló iró nagyszerűen 
érezte magát nálunk. Nem hiába hogy 
Budapest a szülővárosa, valóban ugy 
járt-kelt itt, mintha otthon volna 

— Mi volt a pesti program? 
— Pénteken este Molnár Ferenc-

nél volt szükebbkörü baráti vacsora 
tiszteletére. Szombaton este Lányi 
Zsigmond, mint a külföldi hirlapirók 
szindikátusának elnöke adott Salten-
vacsorát, vasárnap este zajlott le a 
Fészek hivatalos bankettje és hétfő 
este Miklós Andor rendezett tizterité-
kes vacsorát. 

— Es mi van az ebédekkel? Saiten 
nem ebédelt Budapesteri? 

— DehogynemI Vasárnap Heltai 
.Jenőéknél, hétfőn Hatvany Lilinél. 

— Es kedden? 

— Kedden a budapest—bécsi gyors 
étkezőkocsijában fogyasztotta el az 
ebédjét. 

— Az étkezőkocsiról jut eszembe, 
nem tud utazási híreket? 

— Gombaszögi Frida, miután be-
fejezte sikerdus szezonját, Délolasz-
országba utazott három heti tartózko-
dásra. Május elején érkezik vissza és 
egyenesen beköltözik a Várban épült 
ilj házába. 

— Milyen tavaszi pletykát hallott? 

— A primadonna elvált férje dara-
bot irt. Az újdonság egyik példányát 
elküldte volt feleségének és megkérte, 
hogy játssza el a fő női szerepet. 
Őnagysága elolvasta a darabot, meg-
felelőnek találta és a volt férj színpadi 
kiadójának megírta, hogy szívesen el-
játssza a főszerepet. „Van azonban 
egy kikötésem", — irta a levélben — 
„a szerzőnek egyetlen próbán sem 
szabad megjelenni." 
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— No és most mi lesz? 
— Lehetséges, hogy a szerző álsza-

kállal fogja végignézni darabja pró-
báit. 

— Mit hallott Müller Máriáról, az 
Operaház illusztris vendégéről? 

— Az állami dalszínház az illusztris 
művésznőnél kezdte a sztárgázsi-ren-
delet szigorú betartását. Mint ismere-
tes, kimondták, hogy a leghíresebb 
külföldi művész sem kaphat ezer dol-
lárnál nagyobb honoráriumot. Ezen a 
ponton hiusult meg Jeritza Mária idei 
vendégszereplése is. Müller Mária 
pontosan ezer dollár gázsit vett fel 
Budapesten. 

Hunyor Margit, a Szinészegyesület iskolájának 
szombat délutáni vizsgaelőadásán rendkívüli 
sikert aratott. Nem csoda, hogy tehetséges, 
hiszen Harsány! Zsolt rokona, különben pedig 

Isépy Zoltán tőszolgabiri mostohaleánya 
(Kis Pál felv.) 
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— Dugsegélyt sem kapott? 

— Kifizették számára a Berlin— 
Budapest—Berlin utazás összes költ-
ségeit. Lehetséges, hogy az utiszám-
lán behozott valamit a kitűnő éne-
kesnő. 

— Meséljen még egy-két pletykát. 

— Két hymenhirem van. Hiába 
végérvényesen itt a tavasz és ilyenkor 
nemcsak a fővárosi kertészeknek van 
több dolguk, hanem az anyakönyv-
vezetőknek is. Az ismert fiatal barito-
nista, az uj generáció legszebb Ígérete, 
rövidesen feleségül veszi az előkelő 
tenorista leányát. 

— Neveket mért nem mond? 

— Nemsokára olvashatják a kihir-
detési táblán. Es nemsokára megvaló-
sul az a házasság, amelyet nemrégen 
bejelentettünk. Orth György a Dél-
amerikában tartózkodó hires magyar 
futballista beleegyezett abba, hogy a 
felesége Füzes Anna elváljon tőle. A 
Nemzeti Színház művésznőjéből a vá-
lás hivatalos kimondása után rövide-
sen Pethő Attiláné lesz. 

— Gratulálunk. A pletyka ki is fo-
gyott? 

—- Kedves történetem van egyik leg-
utóbbi főpróbáról. Az ismert prima-
donna, aki nemsokára a Belvárosi 
Színházban fog vendégszerepelni, meg-
késve érkezett a főpróbára. Amikor 
aztán az első sorban helyet foglalt 
pazar tavaszi bundájában, természe-
tes, hogy mindenkinek a figyelmét 
magáravonta. Ezt a váratlan sikert 
megirigyelte a kedves és temperamen-
tumos szubrett, aki az előadás meg-
kezdése előtt már a helyén ült. Nem 
volt rest, felkelt, kiment a ruhatárba, 
magáraöltötte a bundáját és bundásan 
újból bevonult kecsesen, mint egy 
mannequin és hódítóan, mint egy ten-
niszbajnoknő. Kezeiket csókolom! 



A I M I 
alMtépig 

. . . beállltjuV a homá-
lyos üvegcn \»z éles-
séget, m m n i l félni 
attól, hogy n \ lejébe 

száll a *« 

afosék mosolyogni, nyugodtan állni! Ugy! — most... 
fcönöm, kiszí 

Ks már hónunk alalt a gép, zsebünkben szoron-
g j u k a kazettát és rohanunk haza. 
Csókolom a kezél! -— holnap hozom a képet! 
Már a sötétkamránkban vagyunk, lélek az a j tón se 

ki se be! Háromszor magunkrazár juk az ajtót és egy-
szer bereteszeljük. 

Ég a vörös lámpa, elővesszük hófehér porcellán-
tâlunksit, 100 köbcentiméter Metol, 100 köbcentiméter 
Hydrochinon, 100 köbcentiméter hamuzsir és két-
szerannyi viz és kész az előhivó. Hopp! még egy-két 
csepp bromkálit is beleteszünk. Vagy öt percig him-
báljuk benne a lemezt. Ha lassan jön, nem baj, csak 
türelmesen kivárni. Legföljebb még egy kis Metolt 
neki. Miután még 50 köbcentiméter Metollal nyakon-
öntöttük őnagyságát, még vagy két percig fürdet jük. 
Mösl már ebből elég lesz, látjuk, hogy a művésznő háta megfeke-
tedett, gyorsan bele a fixirnátronba! 2 liler viz, 500 gramm fixirsó, 
10 gramm káJiummetabisulfit, 80 gramm szóda. 

Mikor már lemezünk szépen kitisztult, lehet világosságot gyúj-
tani. A fixálási folyamat liz perc. Utána egy kis zuhany, negyed-
óráig a csap alá! Már szárad is a bakon lemezünk. Ilyenkor leg-
jobb egy regényt elővenni és olvasni, rá sem hederiteni a lemezre. 



A már előhívott negatívot á bakra állilluk és száradni hagyjuk 
(III. Vajda Pál (elvétele) 

(Minél többször nézegetjük, annál las-
sabban szárad.) 

A második kötet regény kiolvasása után 

nyugodtan levehetjük a száritóbakról a 
lemezünket és lehet másolni. Vigyázat! 
A sichtoldalára tegyük a papirost. 



A folyóvízben mosott képel 
száradni hagyjuk 

E e e e g y . . . keettő . . . há-
rom, elég! Bele a hivóba, 
az előbbi tortura élőiről I 
Metol, hydrochinon, hamu-
zsir, nátriumsulfit , kálium-
metab isu l f i t . . . hisulíif ! 

És már kész is a kép. 
Csakhogy már megint szá-
radni kell. (Nem baj , még 
egy kötet regény.) 

Mindezek elvégzése és 
alkalmazása után hónunk 
alá csapjuk a képet és ro-
hanunk vele a művésznő-
höz. 

Mi az? Csak nincs már 
kész? 

Tessék csak nyugodtan 
leülni és moso lyogni . . . 
kész! 

11). VAJDA PAI. 

tK)'rnlf1mu himbáltuk u iiuplr 
kópiái, arra vlgyáiva, bogy ut 
rlrhlvó mindenütt érje a képel 



A magyar Greta (iarbo 
(Foto Angeln) 

1929 karácsonyán történt, a Semme-
ringen. 

Az előkelő szálloda táncteáján kék 
pullowerben, sportnadrágban, lábán ot 
romba si-cipővel, micisapkával a fején 
egy érdekes arcú, fiatal nő jelent meg. 
Leült az egyik asztalhoz, teát rendelt s 
ledobta fejéről a kis sapkát, amely alól 
félhosszu, szőke h a j bomlott elő. Ekkor 
fejeződött be a tangó, a tompa világítást 
éles fehér fény váltotta fel — s a kék 
pullowcres nő mellett levő asztalnál fel-
szisszent egy hang: 

— Die Greta Garbot 

Mint futótűz terjedi a teremben a fel-
kiáltás s néhány perc múlva teázók és 
táncolók, hölgyek és urak, délutáni ru-
hában és si-kosztümben a kék pulloweres, 
szőke leányt nézték. Valaki odakérette a 
pincért: 

— Mióta lakik Greta Garbo a szálló-
ban? Mikor érkezett? 

— Ugyan, ez nem Greta Garbo, •— 
mondta a pesszimista pincér — csak na-
gyon hasonlít rá. 

— A megszólalásig h a s o n l i t l . . . 
* 

A Semmeringen láttam először Greta 
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Garbo alteregojál. Kiderült róla, hogy 
pesti lány és Sörös Erzsébetnek hívják 
Mantisse, a bécsi fényképészkiráty mu-
latta be: 

— Sörös kisasszony ezzel a hasonló-
sággal karriert csinálhat. Szerelném rá-
beszélni, hogy engedje magát fényképez-
tetni s engedje, hogy menedzselését a 
kezembe vehessem. Garantálom: egy éven 
belül hires nő lesz. 

Sörös kisasszony hallani sem akart 
Manassé ajánlatáról: nem érdekelte a 
szereplés, a világhír s elzárkózott minden 
fel fedezési terv, filmajánlat, űnnepeltetés. 
fényképezés elöl. A Stunde riportot irl 
róla, de Sörös Bözsi fényképet már nem 
adott a bécsi lap munkatársának s fény-
képezni sein engedte magát. 

Egy év óin majdnem mindennap 
újra és újra kellel t hallani Sörös Er-
zsébetnek társaságokban, 
színházban, moziban, loká-
lokban, ahova r.sak járt, 
hogy mennyire hasonlít 
Greta Garbóm. Ismerősei 
és barátnői rábeszélésére 
részi vett az Újság Grela 
Garbo-pályázatán és a pá-
lyázatot meg is nyerte. 

Mester-utcai lakásában 
beszélünk most a magyar 
Greta Garbóval. 

— Mindenki mondta, 
mindenütt hallottam s ínég 
sem hittem soha, hogy 
ennyire hasonlítok a nagy 
svéd filmszinésznőre. Most 
aztán hivatalos bizonyítékot 
adtak a kezembe a hason-
lóságról: magyar Greta 
Garbóvá választottak. Han-
gosfilmfelvételt készilettek 
rólam s a filmet kiküldték 
Amerikába. Eddig nem so-
kat törődtem a hasonló-
sággal, de most, a filmfel-
vétel után, engem is elfo-
gott egy kis láz: nem 
lenne rossz, ha Amerikába 
utazhatnék.. . 

Megszakitja a mondatol s kicsit nagy, 
éidekes szája (ugyanolyan, mint Garbóé) 
félig nyitva marad (ugyanugy, mint 
Garbóé a nagy jelenelekben). 

— Nagyon s z e r e t n é k Amerikába men-
ni . . . n e m a z é r t , h o g y filmezzek, h o g y 
k a r r i r e t c s i n á l j a k , h a n e m — h o g y az 
a n y á m a t l á t h a s s a m . Négyéves vo l tam, 
amikor édesanyám Amerikába ment s 
engem itthagyott Pesten, rokonoknál. 
A z ó t a n e m l á t t a m . Gyakran irunk levelet 
egymásnak: sokszor hivolt, hogy utazzak 
hozzá s én el is szántam már magam 
néhányszor a nagy ulrn, amelyből azulán 
a végén mégsem lett semmi. Most talán... 
most talán, annyi év után, mégis talál 
kozhatoin majd az anyámmal. 

Csillog a szeme: 
— Ezért örülök és ezért vagyok bol-

dog, hogy magyar Grela Garbóvá util as--
toltak (v. a.) 

K magyar Greta Garbo: Sllrtts Erzsébet 
(Veres felv.) 
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S z í n h á z i h é t 
Próba a Belvárosi Színházban. A szin-

ria operett sikere. 

Pajor jubilál 
Huszonötéves szinészsé-

Rátkay duplán rendez 
padon Titkos Ilona, Bársony Rózsi és 
Várad y Lajos. Füzetből olvassák a sze-
repüket. A nézőtéren Rátkay Márton ül 
és hangosan kritizálja a színészeket: 

— Mégis csak hallatlan! A premier 
előtt sem tudjátok még a szerepeteket. 

Gyergyai jön a színpadra. Rátkay öt 
is leinti: 

— Persze, éjszakáztál, lumpoltál, majd 
adok én neked! 

Igy inegy tovább a próba, majd két 
orakor Rátkay megszakítja: 

— Holnap folytatjuk, most menjünk 
ebédelni. Nagyszerűek voltatok ma, egy-
szer sem kellett a felvonást megállítani. 

Csóváljuk a fejünket, d e Rátkay ne-
vet és ezeket mondja : 

— Én nemcsak rendezem a Francia 
operett cimü zenés vígjátékot, hanem a 
darabban is egy szinházi rendezőt ját-
szom. Amikor az előbb szidtam a sze-
replőket, tulajdonképpen a szerepemet 
mondtam el. A színészek pompásan tud-

Mcglrtuk, hogy Pékár Gyula „Dárius kincse" 
einiii novellájából Ferenczy Frigyes operettlibret-
tót irt, amelyhez Rékai Nándor szerzett zenét, 
Ilniczky László pedig a verseket irta. I'ekár 
Gyula most hallgatta meg a Városi Színházban 
társszerzői és Slk Rezső főrendező előtt az 

operett muzsikáját 

ják a szerepeiket, a darab 
szerint azonban nem lud-
ják és olvasniok kell. 

— Egyébként én most 
már magam sem tudom, 
hogy mi az igazság Laka-
tos László jálékos darab-
jában. Igy lesz a közönség 
is ezzel és ez lesz a Fran-

A Zsákutca próbáján az Uj Színházban: 
Gergely Vilma, Gonda József, Boray Lajos és Orsolya Erzsi 

(László felv.) 

gének jubileumát tartotta 
Pajor Ödön, a Városi Szín-
ház tagja. Pajor nemcsak 
kitűnő énekesszinész, ha-
nem egyike a legkedélye-
sebb embereknek, akinek 
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Stella tiyula, a Nemzeti Színház lagja és az 
Országos Szlnészszövetség elnöke váratlanul el-
hunyt. A magyar színészet egyik legérdemesebb 

tagját vesztette el benne 

mai kedvezően enyhítik. A szenvedések 
után megtér a béke szivükbe. A leány 
Orsolya Erzsi, a tisztek Boray Lajos és 
Gonda József. Egy kedves epizódszerepet 
Gergely Vilma játszik. A darabot Bérczy 
Ernő rendezi. 

A Kisérleli Színház nagy sikerrel mutatta be Szinetár liyörgy, 
első darablát. A Figurák — Szavak főszereplői: Simon Zsuzsi, 

Arató Mária és Várady Tivadar 
(László felv.) 
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Zsákutca 
a 

Révai-utcában 
Innocent Ernő három 

év előtt tünt föl, mint ka-
barepoéta. Azóta sok szép 
verse jelent meg a lapok-
ban. A fiatalság „Sturm 
und Drang" periódusa 
után most az Uj Színház-
ban fog először bemutat-
kozni, mint színpadi 
szerző. 

A fiatal szerző ezeket 
mondja első darabjáról : 

— A Zsákutca háborús 
történet, amelynek tenge-
lyében egy önhibáján ki-
viil megesett urileány áll 
5s akinek sorsa kél 
ugyancsak kisiklott életű 
katonatiszt között dől el. 
Ennek a zsákutcába ke-
rült három emberéletnek 
sorsát a háború borzai-

sok elmés és epés mondá-
sán mulat a szinészvilág. 

A jubiláns ezeket mondja 
a huszonöt évről: 

— Azért választottam a 
szinészpályát, hogy ne kell-
jen sokat dolgoznom. Nem 

is dolgoztam huszonöt évig és remélem, 
a jövőben sem fogok. 

— Szeretek énekelni, legszívesebben 
éneklem Figarót, Scarpiát, Rigolettót és 
imádom a régi népszínműveket, amelyek-
ben pompásan festek, mint alföldi pa-
raszt-zsidó. 

— Életem legjobb tette az volt, hogy 
Leopold Andort kiszekiroztam a Városi 
Színházból, kiüldöztem Budapestről, Leo-
pold Münchenbe menekült és — beér-
kezett. 

— Az első újságíró, akit tiszteltem, 
Nadányi Emil volt, aki huszonöt év előtt 
kolozsvári lapszerkesztő volt. Már akkor 
pártolt engem, amit én igy háláltam 
meg: 

„Te se vagy a Neue Freie Presse, ha-
nem csak kolozsvári Friss Ujságl 
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Hollywood, 1931 április é v 6 1 a j á r j ák a világol, hogy hidaknl, 

Két magyar mérnök, hosszú hónapok-

kal ezelőtt vásárolt egy motorbiciklit , 

amelyen elindullak világot látni. Április 

elejére elérkeztek Hollywoodba. A Para-

mount stúdiója előtt kötöttek ki. Nyolc-

liz embert megszólítottak, amig végre 

megértették, hogy Lukács Palit keresik, 

a Pa ramount egyik sztárját , akit még 

Budapestről jól ismernek. A két látogató 

Iiarta Gyula és Sulkovszky Zoltán mér-

nökök, akik motorkerékpár jukon másfél 

Kit világjáró magyar: 
Sulkowsky Zoltán és Bariba Gyula Lukács Pállal és Ha|ós 

Károllyal a Paramount hollywoodi stúdiója előtt 

gátakat és töltéseket tanulmányozzanak. 

Lukács Pál vezette azulán ismerőseit, 

a világot já ró magyar mérnököket végig 

o stúdióban. Persze, pz n látogatás néni 

ment feltűnés nélkül. Köréjük sereglettek 

a filmgyár sztárjai , rendezői s inikor 

meghallot ták, hogy a mérnökök 53.000 

mérföldet tettek meg már a világ körül, 

mindenki csodálkozó bámulattal adózott 

u remek teljesítménynek. 

Másnap a hollywoodi magyar kolónia 

„Nagy kongresszust" rende-

zett, amelynek egyetlen 

pont ja a két mérnök szines 

előadása volt. Ezen a „kon-

gresszuson" azonban részt-

veitek a nem magyar szár-

mazású művészek is, akik 

számára kollégáik fordítot-

ták le az érdekes és izgalmas 

történeteket a mérnökök 

afr ikai és ázsiai barangolá-

sáról. A főtolmács szerepét 

Hajós Károly, a Paramount 

magyar zeneszerzője töl-

tötte bp. 

A világjáró mérnökök 

még egy hetet töltenek Hol 

lywoódban, aztán ugyan-

csak motorbiciklin teszik 

' meg az utat New Yorkig 

és az európai parttól Buda-

pestig. 
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Azárnuuadász 
A bátor emberről azt 

szokták. mondani, hogy 

nem ijed meg a maga ár-

nyékától. Mert az árnyék 

— a való élet torz vetülete 

— gyakran megtréfál ben-

nünket fantasztikus mére-

telvei, hirtelen megnyúlt, 

majd meg Összelapított for-

máival. Ha azon a bizonyos 

árnyékvilágon is Ilyen fi-

gurák fognak járni, az élet 

tele lesz nesztelen rémület-

tel, Ijedt csodákkal, elraj-

zolt szörnyalakokkal. 

Az árnyék a fénytől kapja 



(Mailé Irlr.) 

életét, ott jelentkezik, ahol 

világosság van, szinte azt 

mondhatnák, hogy a szüle-

tett pesszimizmus szimbó-

luma as élet napos olda-

lán. A memento, hogy örtt-

meinkben is jó lesz mérté-

ket tartani. A lény az élet; 

— az árnyék: az élet elmo-

sódott, összekuszált em-

léke, egy megfoghatatlan 

világban. 



A Színházi Élei fotográ-

fusa egy verfifényes tavaszt 

napon mégis elindult ár-

nyékot vadászni. Amiből 

látnivaló, hogy ö a legbát-

rabb emberek egyike, mert 

nemcsak a saját, de még; 

a mások árnyékától sem 

ijed meg. 

Azonkívül okos ember 

is. Ami abból következik, 

hogy lehetőleg mindig a 

„napos oldalon*' jár. 



J^uár 
A MARABU 

SKÓCIÁBAN 
A skót páciens (a 

telefonba): Hallo, 
dok to r ur , m i t csinál-
jon az ember , ha ki-
f icamodot t a l ába? 

A skót doktor: 
Sán t iká l jon . 

JÓ AJÁNLÓLEVÉL 

Karinthy Cini megnézte a 
papájával az Afrika beszél 
cimü expedíciós filmet. Ha-
zamenet Karinthy igy szól: 

— Szép volt az a tó az-
zal a sok marabuval. 

— Nem marabu volt — 
igazítja ki Cini, — hanem 
flamingó. 

— Marabu vagy flamingó 
az mindegy — mondja szó-
rakozottan az író. 

— Hogy volna mindegy? 
Azt mondhatom például, 
hogy miattad mar a bu, de 
azt nem mondhatom, hogy 
miattad flamingó. 

Cini csatát nyert a papá-
jával szemben. 

A SCHÖBERL 
Turchányl Gyula Az 

Est riportere valami riport 
kedvéért a Teleki-téren 
nézegelődlk. Az egyik bódé 
előtt, ahol bútorok van-
nak felhalmozva, hossza-
san álldogál. A kereskedő 
vevőt sejt benne és meg-
szólítja: 

— Óhajtja talán urasá-
god ezt a Schőberl-butort? 
Ez nappal szék, éjjel ágy. 

— Nézze — feleli Tur-
chányl — én újságíró va-
gyok és fordítva élek. Ne-
kem olyan Schőberl kéne, 
amelyik nappal ágy és éjjel 
szék. 

— Sajnálom, de olyan-
nal nem szolgálhatok — 
felelte szomorúan a keres-
kedő. < Iji Vie Parisienne) 

H 

A NAGY GYÁSZ 
— Fogadja őszinte rész-

vétemet, kedves anyósa el-
hunyta alkalmából. 

— Köszönöm. Oh, meny-
nyire szeretnék egy nap-
pal idősebb lenni. 

— Miért? 
— Hogy elfelejtsem ezt 

a nagy fájdalmat. 
(Le Rire) 

A T A V A S Z 

Kosztolányiékhoz u j szobalány 
a ján lkoz ik . 

— Mikor fog la lha tná el u 
he lyé t? 

— Akár azonnal is. 
— És mit szólna az asszonya 

a mostani helyén? 
— A j a j — feleli a szobalány-

jelólt _ , alig v á r j a , hogy el-
m e n j e k . 

FŐPRÓBÁJA 



KRITIKA A TELEFONKÖZPONTRÓL 
DISZKRÉT POSTÁS 
Herczeg Géza, a Cso-

dabár világhírű szer-
zője annakidején hóna-
pokat töltött Törökor-
szágban, mint hadi-
tudósító. A levelezését 
a kadikői postához irá-
nyították, ahol egy Né-
metországból származott 
öreg postamester tel-
jesített szolgálatot. Eb-
ben a kis hivatalban 
rendszerint kevés dolog 
volt, a postamester na-
pokig tétlenül lézengett. 

Egy nap Herczeg Gé-
za megjelent a leveleiért. 
A postamester sugárzó 
arccal fogadta: 

— Jó híreket kapott, 
szerkesztő url Különben 
majd olvashatjaI 

És ezzel átnyújtott 
Herczeg Gézának egy 
tökéletesen lezárt le-
velet. 

A rendőr: Felügyelő ur kérem, ez az alak bement 
a telefonfülkébe mint fiatal ember és öreg urnák 
maszkírozva jött ki onnan . . . Fogjam le? 

A felügyelő: Dehogy! Hátha közben tényleg öreg 
ember lelt belőle. 

(London Opinion) 

A FEGYHÁZBAN EGY NEHEZEBB ÜGYLET 
Igazgató: Milyen mes- -

térségét szeretne űzni? T b s f 
Az uj fegyenc: Tessék ^ S Í ^ s h r ^ S . 

megmutatni az aláírását, r i l ' f f l f e i 
igazgató ur. Holnap már / j fl/äaäKj. 
én intézhetném az egész / / 
levelezést. \ \ J ^ J y f 

(Hamburger Illustrierte) CjM~~T [f fyrtfyA 

AJACCIO-BAN 

Csortos Gyula találkozik 
a Nemzeti Színház egyik 
régi dlszletezőjével, akit 
különböző okok miatt el-
bocsájtottak a színház 
szolgálatából. A diszletezőn 
kitűnő szabású felöltő van, 
de annál rosszabb nadrág. 

— Mondja — szól Csor-
tos, — hogy lehet egy jó 
felöltőhöz Ilyen rossz 
nadrágot viselni? 

—• Mutasson nekem a 
művész ur egy pesti ven-
déglőt — feleli a volt disz-
letező, — ahol nadrágot ls 
le lehet akasztani a fogas-
ról. 

HAPÇUCH1 •VUPOLfcOI 

Az Idegenvezető: Az ördög vigye el, sehogyse jut 
eszembe annak a hires embernek a neve, aki ebben a 
városban szü le le t t . . . 

(Ric ei Rae) 
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MŰVÉSZI MEGBÍZÁS SZALONBAN 

A Városi Színház egyik 
előadása után egy elegáns 
hölgy feltűnő barátságos 
módon közeledik a foyer-
ben Szedő Miklóshoz. 

— Nemde, Szedő Miklós 
úrhoz, a kitűnő tenoristá-
hoz van szerencsém? — 
kérdi. 

— Igen — feleli az éne-
kes — mivel lehetnék a 
szolgálatára? 

— Kérem, legyen szives, 
kiáltsa el jó hangosan, 
hogy „Emil", mert az én 
hangomat nem hallja meg 
a sofőröm. 

— Ha olyan elhagyatottnak érzi magát, miért nem 
házasodik meg? 

— Sajnos, nem találok olyan nőt, aki szívesen jönne 
hozzám. 

— Persze. Erre nem is gondoltam. 
(The Passiny Shoui) 

DEKONJUNKTÚRA 
— A gondjaim miatt 

egész éjszaka nem tudok 
aludni. 

— Ne hagyja igy el ma-
gát! Legyen erős! 

— Szerencsére nappal 
hct-nyolc órát alszom . .. 

(Le Rire) 

A SZOKÁS HATALMA 

1931 
Két pesti kereskedő ta-

lálkozik az utcán. 
— Na, hogy megy? — 

kérdi az egyik. 
— Rosszul, — mondja a 

másik — már az sem vásá-
rol, akinek egyáltalán szán-
dékában sincs .fizetni. 

A papucsl'érj megkésve érkezik a színházba . . . (London Opinion) 
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OKOS KISLÁNY 
MOLLY: Miért énekel a 

papa ennyit mu este? 
NÖHSZ: Ezzel akarja el-

altatni a kisbabát. 
MOLLY: Ha én volnék a 

kisbaba, tenném magam, 
hogy alszom . . . 

A két Lillabár-liu a Lámpaláz óla olyan kapós lett, hogy az már szinte példa 
nélkül áll a történelemben. Egymásután futnak be hozzájuk az ajánlatok. Április 
28-án Bécsbe hivják őket Marischkálioz, május 12-én Berlinbe a Lámpalázhoz, május 
14-én Olaszországba a Csodabárhoz és május 21-én Zürichbe az Astoriába. Ilyen 
körülmények kőzött nem csoda, ha a Latabár-gyerekek a minap felelősségre vonták 
az öreg Latyit: 

— Mondd papa, ha már ilyen hossz van bennünk, iniérl nem vagyunk még-
egyszer ennyien? 

hi 

hozzá Pajor és igy szól: 
—• Gézám, én ugy gon-

dolom, hogy elég lesz ne-
kem egy lavór is! 

* 
Ez azon a napon tör-

tént, amikor Sebestyén 
Géza pervesztes lett a Vá-
rosi Szinház zenészeivel 
szemben. Este Sebestyén 
Pajorral elment egy budai 
kiskocsmába vacsorázni. 
Vacsora után távoztak és 
Sebestyén egy pengőt do-
bolt a cigányok tányérjáha. 
Pajor odaszólt: 

— Minek fizetsz, Gézám? 
Miérl nem fellebbezel? 

JOGOS SZEMREHÁNYÁS 

PAJORIÁDÁK 
Pajor Ödön, aki az el-

múlt vasárnap jubilálta 
szinészpályájának huszon-
ötödik évfordulóját, Se-
bestyén Géza szerint a leg-
rosszabb ember a világon. 
Bizonyságul mindig kész 
elmondani néhány Pajor-
anekdotát. Ezek közül való 
az alábbi kettő is. 

A Katica premierjét táb-
lás ház nézte végig a Vá-
rosi Színházban. Sebestyén 
Géza tulboldogan nézte az 
előadást és egyszercsak igy 
szólt Pajor Ödönhöz. 

— Tudod Ödönkém, ha 
ez még egy évig igy megy, 
nyugalomba vonulok és 
neked is veszek egy szép 
kis családi házal fürdőszo-
bával! 

Másnap a Traviata ment 
és a Városi Szinház néző-
tere kongott az üresség-
től. Sebestyén elborultan 
ült az igazgatósági páholy-
ban. Egyszer csak odalép 

A SPORTOLÓ FÉRJ 

— Mindig esak a fut-
ballra gondolsz, Jean. Fo-
gadni mernék, hogy még 
azt is elfelejtetted, hogy 
mikor volt az esküvőnk?! 

— Hogy mondhutsz Ilyet! 
Éppen a francia—belga vá-
logatott mérkőzés napján. 

(Gai-Paris) 



Hölgyistállótulajdonosok 
a turfon 

Az asszonyokkal a turfon nemcsak 
mint fogadókkal, hanem mint istálló-
tulajdonosokkal is számolni kell. Ré-
gebben csak elvétve akadt egy-egy hires 
primadonna, vagy arisztokrata hölgy, 
aki versenyistállót tartott, most féltucat 
hölgy asszisztál féltő gonddal a pályán 
versenyparipája felnyergelésénél és is-
tálló-utasitást ad zsokéjának. 

A hölgy-ownerek között az első he-
lyek a kengyeli ménes tulajdonosát Har-

kányi Anna bárónőt és a 
lesvári ménes úrnőjét 
Fould bárónőt illetik meg. 
Fouldné atyjától Springer 
Gusztáv bárótól, a passzio-
nálus tenyésztőtől örökölte 
Istállóját. A néhai báró 
végrendeleti kikötése volt, 
hogy leánya az istállót 
tartsa fenn és az ő szelle-
mében fejlessze és na-
gyobbítsa. Istállójának dí-
sze az idei derby nagy 
reménysége a hároméves 
Thank You és a kanca-
dijak egyik legjogosultabb 

aspiránsa Danseuse. 
Harkányi Anna bárónő is örökölte lo-

\ ait. Az istálló már Királydijat és Osztrák 

Pesti holgy-istátlótulaidonosok. Fönt: Gyiirfy Lujusué Mazurka 
nertí lovával. KSzépen: Keresztes Ákosné. Lent: Issekutz 

Gyuláné a Csetepaté-val 
(Faragó felv.) 
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Pesti fiölgy-lstátlótulaidonosok. Fönt: Tedettcn 
Viktor né „K«má"-vai. Köiépen: gr ói Sigrny 

Antainé. Lent: Harkányi Anna bárónő 
(Faragó. Uipest fel*.) 

derbyt is vitt haza. Ma Musset és Napra-
forgó vár ják Harkányi Anna utasításait. 

Hazájából hozta a versenysport 
iránti szeretetet Apponyi Kitty, Apponyi 
Antal gróf angol származású felesége. 
Férjének, a kiváló urlovasnak jogáu 
istállótulajdonos Csernovitz Arzénné, 
akinek színeiben most Dacapo, Kotola, 
Fénykor és Pervesztes futnak. Zichy Já-
nos grófnénak most csak egy lova van, 
Sakuntala, amely a legjobb reményekre 
jogosít. 

Lelkes két sportladyje a pályának 

Győrffy Lajosné és Győr ff y Margit. 
Győrffy Margit istállójában most a pesti 
pálya egyik legdrágább kétévese, Orlow 
büszkélkedik, amelyet Németországból 
tizenhatezer márkáért importált. 

Ismert tagja a pesti társaságnak Bos-
sányi Havas Marica, aki Csatlós nevü lo-
váért drukkol, Luczenbacher Rita pedig 
Pagát és Lido nevü lovait fogadja. A kis 
Herberstein Mary grófnő versenyistálló 
tulajdonos és urlovas egyszemélyben. 
Ebbe a kategóriába tartoznak Tedesco 
Viktorné és Reeves Mary is. 

lssekutz Gyula őrnagy két lóval pre-
zentálta meg feleségét: Csutora és Csete 
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paté futnak û , színek-

ben. 

A hölgy ís^.ilntulajdo-

nosok között akad kisgaz. 

dáné is. Szabella Istvánné 

leglelkesebb rajongója a 

lósportnak. Százszorszép 

nevii paripáját tavaly vá-

sárolta számára egy eladó-

versenyen csizmás, dolmá-

nyos kisgazda ura. 

Sigray Antalné megiri-

gyelte fér jének tavalyi Mil-

lenium-dijál, a grófnő eb-

ben a szezonban a sajál 
neve alalt tarl lovat. 

Két lova van Varga Ilo-
nának, szép a nevük: Bar-
nababám és Fuvolás és is-
mert versenyistállója van 
Keresztes Ákosné kapitány-
nénak. 

Megállapítjuk, hogy az 

asszonyok szerencsével fut-

tatnak a turfon és a sok 

női fogadás után mélyen 

nyúlnak be a táskájukba a 

bukmékerek. 

Guthy Böske 

Pesti hölgy-istátlótulajdonosok. Fiint: Apnonyi Kitty gróiníi. 
Középen: báró Fouldné és leányai és Szabella istvánné. Lent: 

Csernovitz Arzénné 
(Faragó felv.) 
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L£QiïlOD£RD£BB 
ALmosKönvv 

Az álmok mindig nagyon érdekelték az embereket. Sokszor próbálkoztak is a 
magyarázatával. Mégsem alakult ki igazi álomfejlő tudomány. Ennek azonban igen 
érdekes oka van: az álomfejlők, jósok, asztrológusok, filozófusok, pszichológusok, 
fiziológusok mind azt mondták, hogy az ő magyarázatuk az egyetlen helyes. Egy 
kitűnő német iró: Fritz Zielesch azonban most rájölt a helyes megoldásra. Szerinte a 
sokféle próbálkozás közül még egyiknek sem sikerült tökéletesen megfejteni az ál-
mokat, még pedig ezért, meri az igazság — a sokféle magyarázni közölt vnn. 

Fritz Zielesch tehát feldolgozta az álomfejlés összes módszereit és a különböző 
magyarázatokat rendszerbe foglalla. Ezt a rendszert most ill közöljük. A különböző 
csoportokban mindenki meglailálja a leggyakrabban visszalérő álomképeket: azokal, 
amiket mindenki végigálmodik. Mellettük pedig megtalálja azt a magyarázalot, amit 
a filozófia, okkultizmus, fiziológia és pszichológia fűzött évezredes tapasztalatok után 
az álmokhoz. Ez a négy magyarázat egyült mindeneseire legjobban megközelíti az 
igazságot. 

Aki tehát meg akar ja fejleni álmait az itt következők segítségével, az olvassa el 
mind a négy magyarázatot. Aki pedig a magyarázatokai jól megtanulja, az könnyen 
vállalkozhat — őszinte társaságban, ahol az álmokat elmondják — az álomfejtő 
szerepére. 

Ajtó 
Filozófia: A ház a j ta ja , amelyen zár 

van, feleséget jelent. 
Okkultizmus: Nyitott a j tó 

látogatót jelent; zárt a j tó 
hiábavaló utat. Az aj tó be-
törése az erőszak győzelmét 
jelenti az igazság fölött. 

Fiziológia: Légáramlat vagy 
valamilyen leeső tárgy zaja az álmodó-
ban felidézi a kinyíló vagy becsapódó 
aj tó képét. 

Pszichológia: Az a j tó gyakran szimbo-
lizálja az álomban a nőt, akit szeretünk. 

Állatok 
Filozófia: Ha az álmodó fél valakitől, 

vadállatot lát álmában, ahelyett az em-
ber helyett, akitől fél. 

Okkultizmus: Vadállat nehézséget, bá-
natot, veszedelmei jelent. Harapás pedig 
viszályt. 

Fiziológia: Fá jó testrész állattal való 
harcot és a harapás érzését kelti az 
álomban; valamilyen rosszullét pedig 
rémlátásokat idéz fel — vadállatok ké-
pében. 

Pszichológia: Vadállatok képében az 
ember szenvedélyes haj lamai jelentkez-
nek. Legtöbbször olyanok, am.elyeket le 
akar győzni magában. 

Arany 
Filozófia: Arany szerencsét hoz, de 

csak masszív formában. Mosott arany-
szemek, amelyeket fel kell kutatni, ál-
nokságot, csalást jelentenek. 

Okkultizmus: Arany szerencse előjele, 

nyugtalanság. Vigyázzon, ne engedje, 
hogy megcsalják! 

Fiziológia: Az álomképet a csukotl 
szemhéjon átszűrődő fény okozza, aminl 
a recehártyán megakad. 

Pszichológia: Arany-álmot — emésztési 
zavarok hoznak. 

Dombos vidék 
Filozófia: Erdős domb, fairtás, lomb-

hullás, lehangoltságot, megfélemlítést és 
7T1 nyugtalanságot jelent. 

Okkultizmus: Dombok kis 
erőfeszítést és gyors sikert 
jelentenek. 

Fiziológia: Fényingerek 
idézik föl a szép tá jakat . 

Pszichológia: Dombvidék mindig em-
lék- és vágvkép, ami nőre vonatkozik. 

Evés 
Filozófia: Éhes ember evésről álmodik. 

Ilyen álmok nincsenek kapcsolatban a 
jövővel. 

Okkultizmus: Egyesek sze-
rint veszekedést és árulást 
jelent; mások szerint egész-
séget. 

Fiziológia: Akkor álmo-
dunk evésről, ha lefekvés elölt m-m t i s z -
t í t juk ki fogainkat, vagy éhgyomorra 
aludtunk el. 

Pszichológia: Bizonyos fa j t á jú étvágy 
következménye. 

Elesni . 
Filozófia: Rosszat jelent, mert az elesés 

izgalma be fog következni az ébrenlét-
ben is. 
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Okkultizmus: Pletykát jelent, sőt egye-
sek szerint tisztességtelenséget. 

Fiziológia: Az alvó összehúzott láb-
izmai valamiképpen hirtelen elernyed-
nek. 

Pszichológia: Aki elesik álmában: en-
ged a kísértésnek. 

Fehérnemű 
Filozófia: Az álmodó le akar ja rázni 

rossz körülményeit. Elrejtett vágyai har-
colnak benne. 

Okkultizmus: Fehérneműt látni rossz 
időt jelent; mások kellemetlenséget; is-
mét mások szerint tartós egészséget. 

Fiziológia: Fény éri az alvó lehunyt 
szemeit. 

Pszichológia: A fehérnemű a nőalak 
álomszimbóluma. 

Fogak elvesztése 
Filozófia: Az álomban kihullott fog 

valamilyen kedves dolog vagy kedves is-
merős elvesztését jelenti. Ugyanakkor 
tervek hátráltatása. A fog emberek, tár-
gyak és cselekedetek szimbóluma egy-
szerre. 

Okkultizmus: Fogak elvesztése beteg 
számára egészséget jelent; hitelező álmá-
ban: veszteség. Általában: bánat. 

Fiziológia: Fogfájásnál előforduló 
álom. Akkor is előfordul, ha valaki ál-
mában összeszorítja fogait. 

Pszichológia: Gyermekkori félelem em-
léke. 

Gyümölcsök 
Filozófia: Az alma: szerelmi boldogság. 

Más gyümölcs átmeneti gyönyört és csa-
lódást jelent. 

Okkultizmus: Jó 
helyzet, élvezet, 
társaság jövetele. 

Fiziológia: A 
szemhéj alatti színes foltok 

az álomban gyümölccsé változnak. 
Pszichológia: Erkölcsi gátlás, amely 

nem engedi, hogy álmodó testformákat 
lásson. Ezeket helyettesíti a hasonló alakú 
gyümölcsökkel. 

Halak 
Filozófia: A csuka azt jelenti, hogy az 

álmodó gazemberek társaságába kevere-
dik. Tavi halak jót jelente-
nek, tengeri halak még job-
bat. 

Okkultizmus: Nagy halak 
messzi utazást jelentenek, 
kis halak kellemetlenséget. 
Horgászás szerencsét hoz a játékban, 
kellemetlenséget a családi életben. 

Fiziológia: Aki este sok vizet ivott, 
hallal álmodik 

vagyoni 
kellemes 

lehunyt 

Pszichológia: A hal férfiúi szimbólum 
az álomban. 

Hiányos ruházat 
Filozófia: Szakadt, rendetlen ruha kárt 

és munkanélküliséget jelent. Cigányok és 
foglyok számára éppen fordítva: a rossz 
körülmények megszűnését jelenti. 

Okkultizmus: Szegénység és hiány. 
Ruhátlanul lenni élvezetet jelent. 

Fiziológia: Aki hiányos ruhában jele-
nik meg álmában az emberek között — 
arról valószínűleg leesett a takaró. 

Pszichológia: Gyermekkori emlék je-
lentkezése. A gyermek természetes sze-
mérmetlensége találkozik az álomban a 
felnőttek szemérmével. 

Kígyó 
Filozófia: Óriáskígyó hatalmas férfiak 

közellétét jelenti. Vipera sok 
pénzt jelent. Férfiaknál: 
nőkkel való kapcsolatot. 

Okkultizmus: Kígyót látni: 
csábitást jelent. 

Fiziológia: Kígyóval és 
utálatos állatokkal való álom: könnyű 
rosszullét következménye. 

Pszichológia: A kigyó: a férfi szimbó-
luma. 

Kisértetek 
Filozófia: Az álombeli kisértet tetterős 

embereket tétlenségre itél. Gondterhelt 
embereknek azonban gondatlanságot hoz. 

Okkultizmus: Ne hagyd magad meg-
félemlíteni 1 — ezt jelenti a kisértetlátás 
az álomban. Mások szerint: bűnre való 
kísértés. 

Fiziológia: Kisértetek annak az ember-
nek az álmában jelennek meg, aki túl-
ságosan sokat evett vacsorára; más eset-
ben: ha a hálószoba elhasznált levegője 
légzési nehézségeket okoz. 

Pszichológia: Gyermekkori emlék, amely 
azokra az éjjeli ébredésekre figyelmez-
tet, amikor a gyermek anyját vagy neve-
lőjét látta ágya fölé hajolni. 

Legyek 
Filozófia: Szerencsét jelentenek, mert 

a magasan állók szerencsések. A ház 
körül nyugtalanul keringő legyek a lélek 
bolyongásait jelentik. 

Okkultizmus: Jó hir, utazás, jobb kö-
rülmények. 

Fiziológia: Legyekről az álmodik, akinek 
teljesen egyenletes, ritmikus a lélegzése. 
Egészség jele. 

Pszichológia: Szerelmi álom változata. 

Lépcső 
Filozófia: "A lépcső az utazás és hely-

változás képe. Fokai haladást jelentenek. 
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Okkultizmus: Lépcsőn fölfelé menni 
nehézséget jelent; lefelé: könnyű ered-
ményt. 

Fiziológia: Lépcsőre vagy hegyre az 
mászik álmában, akinek a szoba rossz 
levegője miatt egyenetlen a lélegzése. 

Pszichológia: A lépcső járás , szerelmi 
élmény körülírása. 

Rablók 
Filozófia: Izgalmat jelentenek, amelyek 

a valóságban is folytatódnak. 
Okkultizmus: Rablóálmok 

érzékeny veszteséget jelen-
tenek. Akit rablók agyon-
ütnek álmában, az hosszú 
életű lesz. 

Fiziológia: Az ágynemű 
gyűrődése fegyverek, tőrök érintésének 
képzetét keltik. 

Pszichológia: Rablót látni az álomban: 
emlékezés az apára, akitől kisgyerekko-
runkban féltünk. ! 

Rovarok 
Filozófia: Kicsinyes és aljas emberek 

társasága, akiknek mégis hatalmában va-
gyunk. 

Okkultizmus: Egyesek szerint: gazdag-
ság és szerencse jelképei a rovarok. 

Fiziológia: Az álmodik rovarokról, 
akit egy toll csiklandoz. (Vagy pedig...) 

Pszichológia: A bogár a gyermek szim-
bóluma. Az a gyerek, aki nem akar kis-
testvért, bogarakról álmodik. 

Törött végtagok 
Filozófia: Törött végtagok a lélek ha-

tártalan vágyával állíthatók párhuzamba. 
Okkultizmus: Rossz hirt, szerencsét-

lenséget jelentenek. 
Fiziológia: Akkor álmodunk tört tagok-

ról, ha valamilyen kemény tárgy, például 
az ágyban felejtett könyv, állandóan 
nyomja testünk egy részét. 

Pszichológia: Gyakran álmodunk láb-
törésről, vagy kartörésről — házasság-
törés helyett. Az álomkép gyakran alapul 
egyszerűen rokonhangzásu szavakon. 

Tűz 
Filozófia: A tűz a gazdagnak vagyo-

nát, szegénynek szegénységét pusztítja 
el. Nőtlennek házasságot jósol, mert 
semmi sem melegíti ugy a testet, mint a 
tűz és az asszony. (Lásd: családi tűz-
hely.) 

Okkultizmus: Tüzet látni, kellemes jö-
vőt jelent. Mások szerint: a tűzzel álino-
dót szeretni fogják. 

Fiziológia: Az álmodik tűzről, akit 
fény vagy könnyár ér. 

Pszichológia: Férfi számára fellobba-
nást, nő számára családi tűzhelyet jelent. 

Úszás 
Filozófia: Veszedelmet jelent. Az em-

ber számára azt jelenti a viz, amit a hal 
(i számára a szárazföld. 

^

Okkultizmus: Szerencsés 
spekuláció: a veszedelem 
meggondolatlan cselekvéstől 
óvja. 

• • • • M L Fiziológia: A hűvös le-
vegő, auiely a takaró leesésével éri át 
alvó mellét, a víz képzetét kelti. Ha 
ilyen álmodónak óvatosan egy-két csepp 
vizet csepegtetünk a szájára: uszómozdu-
latokat tesz. 

Pszichológia: Emlékezés a gyermek-
korra, amikor a felnőttek magasan a 
levegőbe emelték a gyermeket. 

Utazás 
Filozófia: Szülővárosból való elutazás 

halált jelent. 
Okkultizmus: Helyváltoztatást jelent; 

mások szerint a kellemetlenségek elke-
rülését. 

Fiziológia: Kocsin vagy vonaton való 
álombeli utazás: egészen könnyű szédü-
lés vagy fe j fá jás eredménye lehet. 

Pszichológia: Utazás a halálfélelem 
alapja. 

Virágok 
Virágok szerencsét hoznak, 

lnek az évszaknak. Különben 
rosszat jelentenek. 

Okkultizmus: Virágot látni 
örömet, megelégedést jelent. 
Virágot kapni: bánat; virá-
got ajándékozni: szerelmi 
élmény. 

Fiziológia: Az álmodik virágokról, aki 
párfőm- vagy virágillatot érez álmában. 

Pszichológia: Az álom gyakran szimbo-
likusan kifejezi az ember vágyait. Virág 
a nőt jelenti, mint érzéki képet. 

Viz 
Filozófia: Folyók és tavak gyermek-

áldással kapcsolatosak. Szép kis tó jó-
módú, kedves feleséget jelent. 

Okkultizmus: Tiszta vizet látni: házas-
sággal végződő szerelmet jelent. Valakit 
a vizből kimenteni: jó tett véghezvitelét 
jelenti. 

Fiziológia: Az álmodik vizről, aki este 
túlsókat ivott. 

Pszichológia: A viz gyakran a születés 
szimbóluma. A vizből való mentés na-
gyon sokszor a születendő gyermek szim-
bóluma. Ez a kép a régi legendából szár-
mazik, amely szerint a gólya egy más-
világi tóból hozza a gyermekeket. Mások 
szerint abból a hitből, hogy mindennek 
eredete: a viz. 

Filozófia: 
ha megfele 

u 



Heggel a Mátyásföldi repülőtéren. Me-
netrendszerű pontossággal érkezik Bécs-
ből a Nemzetközi Légiforgalmi rt. (Cidna) 
hatalmas utasszállító gépe. Kilenc óra 
husz: Budapest, kiszállni! 

Silber József, a Cidna pesti igazgatója 
fogadja a repülőgép hölgyutasát: Ventura 
Máriát. Csak tiz percig marad Pesten, u j 
pilótával utazik Belgrádon át Bukarestbe. 
Tiz perc elég arra, hogy sokat beszéljen 
el magáról a repülő sztár. 

— Kétlaki és kétnyelvű vagyok. Ro-
mánnak születtem, de francia színésznő 
lettem és a párizsi Comédie Française 
örökös tagja vagyok. Bukarestben hatszáz 
személyes színházam vail, amelyet rólam 
Ventura színháznak neveznek. Saját 
színházamban román nyel-
ven játszom. Szerepköröm 
Shakespeare, Bacine, Mo-
lière hősnői, de játszom 
Shaw darabjaiban is és 
játszottam a Külváros 
női főszerepét, amelyet — 
mint azt a bukaresti 
Bampa cimü színházi lap-
ban olvastam, — Pesten 
Titkos Ilona játszott. 

— A Ventura szinház-
ban többször játszottuk 
magyar szerző darabjait , 
igy Molnár Ferenc vígjáté-
kait, a tavalyi szezonun-
kat pedig valósággal sza-
nálta Fodor László „A 
templom egere" cimü da-
rabja, amely százötven so-
rozatos előadást ért meg 
táblás házak mellett. 

— Pesten tizennégy év 
előtt já r tam a Comedie 
Française társulatával, Ofé-
liát játszottam. 

— A mai légikocsikázás tulajdonképen 
pendlizést jelent. Tegnapelőtt este Porto-
Riche darabjában játszottam Párizsban, 
tegnap reggel hétkor repülőgépre ültem, 
délután Bécsbe érkeztem, megszálltam, 
este tapsoltam Fedák Sárinak az Okos 
mamában, aludtam egyet, most itt vagyok, 
de délután négy óra husz perckor már 
Bukarestben landolok, hogy még ma este 
játszhassam saját színházamban Victor 
Eftiiniu egyik u j d rámájának főszerepét. 

— Csak azt sajnálom, hogy Budapesten 
nem köthetek ki, de azt remélem, hogy 
ősszel társulatommal együtt jövök ide, 
vendégszerepelni. 

Csengetnek. Beszállni I Maria Ventura 
zsebkendőjét lobogtatja. 
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Margaret Barker, Charles Wuldroii, Katharine 
Cornell 

Empire Theatre: „A Barret-család" 
(Foto Wandamm Studio. New York) 

Íl-ET 
van telítve, de azért sohasem kö-

zönséges és mindvégig mulatságos. 
Pausolenek, az öreg királynak 365 fe-

lesége van. Mindnyájuknál jobban sze-
reli azonban egyetlen leányát, Aline her-
cegnőt, akit miniszterelnökéhez, Taxishez 
akar férjhezadni. A hercegnőnek nem 
tetszik az álnok diplomata és megszökik 
Mirabelle-lel, a fiatal táncossal, akiről 
később kiderül, hogy férfiruhába öltözött 
nő. Taxis dühöng, de a király tréfának 
tekinti a dolgot s megfogadja Giliónak, 
az apródnak tanácsát, leánya felkeresé-
sére indul. .Nagyszerű kifogás arra, hogy 
világot láthasson és egy időre megszaba-
duljon 365 feleségétől. 

A király és Gilió egy csomó kaland 
után ráakad Alinera s Mirabellere egy 
ulszéli vendégfogadóban. A hercegnő, aki 
nem sejti, hogy Mirabelle nő, érthetet-
lennek tartja annak viselkedéséi s Gilió-
nak nem esik túlságosan nehezére, hogy 
kiábrándítsa belőle. Az élelmes apród 
végül elnyeri a hercegnő kezét, miután a 
király tanácsára, aki nem tudja, hogy a 
saját leányáról van szó, menthetetlenül 
kompromittálta. 

(A publikum nagyszerűen mulatott. 
A sajtó a szöveget ég a zenét egyfor-

mán kitűnőnek találja.) 

NÉMETORSZÁG 
Szerelem a parfömüzletben 

A CSENDES TÁRS, bohózat 3 lelvonásban. 
irta Leo Lenz, előadta a Kleines Theater Ber-
linben. 

Thomasnak az a meggyőződése, hogy a nőnek 
valamivel el kell loglalva lennie, mert külön-
ben csupa unalomból is bolondságokat log el-
követni. Hogy ez be ne következzék, barátnőlé-
nek, Dorettenek illatszertizletet vásárol, amely 
a not egész nap leköti. Hiába! Thomas rájön, 
hogy Dorette, az elővigyázat! rendszabály elle-
nére, mégis udvaroltat magának mással is. 
•Nagy jelenet. Szakítás. A nő ki van rúgva. De 
az illatszeres boit a nyakán marad, vájjon mit 
rsiiiáljon vele? 

Szerencsére találkozik barátjával, Freddel, aki 
eldicsekszik, bogy milyen bájos kedvese van: 
csak az Iá] neki, hogy nem tud Améllenek -
Így hivják a drágát — semmivel sem kedves-
kedni. mert lérjes asszony s az ura miatt nem 
iogadhat el tőle ajándékot. Thomasnak eszébe 
Jut az illatszertizlet. 

— Azt bátran megveheted Améllenek — be-
széli rá Fredet —, a iérjjel el lehet hitetni, 
hogy egy csendes társ adta hozzá a pénzt. 

Frednek tetszik az ötlet és meg is csinálják 
az Üzletet. Amélie azonban nem más, mint ép-
pen Thomasnak a ielesége, ami bohózatos je-
lenetekre ad alkalmat. A mulatságos bonyoda-
lomnak az a vége, I)ogy Thomas kibékül a le-
leségével, Fred pedig összekerül Dorette-tel, aki 

ÜszinhÁzi 
FRANCIA-

ORSZÁG 
Akinek 3 6 5 felesége van 

PAUSOLE KIRÁLY KA-
LANDJAI, operett 3 felvo-
násban, szövegét irta Albert 
Willemetz, zenéjét szerzette 
Arthur Honegyer, előadta a 
Théâtre des Bouffes-Pari-
siennes Párizsban. 

Pausole király alakját 
eredetileg Pierre Louis ta-
lálta ki. Fantasztikus regényt 
irt ennek a mulatságos ki-

rálynak a kalandjairól, aki többek 
közt azt a rendeletet adta ki, hogy 
országában minden fiatal nőnek ruhát-
lanul kell járnia, amig csak meg 
nem vénül és meg nem csunyul. Eb-
ből a regényből irta Willemetz az ope-
rettet, amely a legmerészebb szellemes-
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Minisztertanács az Eiyseeben, Napoleon einiikléstvei. A Jobbszélen Foucbé (Eniilto Biliotti) 
a Mussolini-drámában 

diadalmasan vonul be ismét birodalmába, a 
partőmös boltba. 

(A publikum jót fogadta • bohózatot. A 
sajtó szerint elsőrendű a darab technikája, 
de hiányzik belőle az a szellemesség, amely 
hasonló Irancla munkákban szokott lenni.) 

AMERIKA 
író é s írónő szerelme 

A BARRETT CSALÁD, korrajz 5 fel-
vonásban, irta Rudolf Besier, előadták 
New Yorkban, az Empire Theatre szín-
padán. 

A mult század közepe táján Angol-
ország legkiválóbb élö Írójának tartották 
Robert Browningot. Korlársa volt Elisa-
beth Barrelt, aki mint írónő szintén nagy 
népszerűségre tett szert. E két művész 
szerelmének történetét viszi színpadra ez 
a színdarab. 

Elisabeth édesapja valóságos zsarnoka 
családjának: az a meggyőződése, hogy a 
család feje ugyanugy bánhat a gyerme-
keivel, inint ültetvényes a rabszolgáival. 
(1845-ben vagyunk.) Az Írónőt apja dur-
vasága beteggé teszi. A háziorvos klíma-
változást tart szükségesnek és Olaszor-
szágot ajánlja, de a kegyetlen apa, bár 
igen gazdag, nem egyezik bele. Browning 

meglátogatja a beteget, akit eddig nem 
ismert személyesen, csak levelezésben ál-
lottak. A két müvészlélek hamarosan 
megérti egymást. Az iró kezdetben csak 
részvétet érez a nő iránt, később azon-
ban beleszeret s eltökéli, hogy kiragadja 
méltatlan környezetéből. Rábeszéli, hogy 
szökjön meg vele Itáliába; mielőtt azon-
ban útra kelnének, titokban megesküsz-
nek a Marylebone egyházban. 

Jellemző az apa brutalitására, hogy 
amikor megkapja a búcsúlevelet, első 
parancsa az, hogy üssék agyon leánya 
kedvenc ölebét, amit azonban nem telje-
síthetnek, mert Elisabeth magával vitte. 

Egykorú feljegyzések szerint a szöke-
vények éltük végéig boldog házasságban 
eltek, de Elisabethnek sohasem bocsátott 
meg az apja; leveleire nem válaszolt és 
végrendeletében meg sem emiitette. 

(Az újdonságot nagyon barátságosan 
fogadta a közönség. A sajtó elisme-
réssel Ír a darab irodalmi kvalitásai-
ról, a Viktória korbeli jelmezek fes-
tői érdekességéről s a szereplők ki-
tűnő játékáról. Különösen kiemeli 
Katharine Cornell (Elisabeth) és 
BHan Aherne (Browning) bravúros 

alakítását.) 
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V e z e t ô t a n ô r : 

Pályázók* hölgyek és urak vigyázat! 
Értsük meg kérem egymást! 
Ez a rovat a gyakorlati életet szolgálja. Tehát nem elméleteket akarunk összegyűjteni, 

hanem valóságos, megtörtént eseteket boncolgatunk közösen. 
Ki a legjelesebb növendéke a problémaiskolának? 
Aki a maga életéből kihalássza azt az esetet, amikor vagy ő volt féltékeny, vagy rá voltak 

féltékenyek és röviden megírja. hogy mi volt ezzel kapcsolatban a megfigyelése? De éppen Ilyen 
értékes adattal szaporítják adatainkat azok is. akik másokat ügyeltek meg és azoknak féltékeny-
ségi történetét Írják meg. 

Örömmel állapítjuk meg. hogy sokan máris igy értelmezték és magyarázták a probléma-
iskola által hirdetett pályázatot. 

Egész sereg nagyon érdekes, tanulságos kis történetet kaptunk. Témát kereső novella- és 
drámaírók máris haszonnal válogathatnak belőlük. A beérkezett anyagból elsősorban ezeket a kis 
történeteket válogattuk ki, hogy olvasóink lássák ml az, amire kíváncsiak vagyunk. 

Tehát figyelem! 
Megkezdjük az esetek lepergetését! 

Szerelmes lettem, de érzésemet nem 
árultam el. Először, mert lány vagyok és 
másodszor, mert tulajdonképpen csak én 
voltam szerelmes. A ftu, aki semmit sem 
sejtett, nagyon kedves volt hozzám, de 
társaságban más lányokkal foglalkozott. 

, ' Nékem ez nagyon rosszul esett és szivem 
' mélyéből gyűlöltem a vetélytársnőimet. A 

ftu lassankint észrevette, hogy szeretem 
és ennek hatása alatt most már ő is sze-
relmes lett belém. De csodálatos módon, 
rendkívül sokat civakodtunk, állandó né-
zeteltérés volt közöttünk. (Más szerelme-
seknél is igy van ez?) Én végül is meg-
untam a dolgot és szakítottam vele. Egé-
szen bizonyos, hogy akkor már nem vol-
tam szerelmes. És mi történt? Éppen 
olyan rosszul esett nekem, hogy más lá-
nyokkal foglalkozik, mint azelőtt. Bosz-
szantott, hogy ilyen könnyen tudott en-
gem elfelejteni. Azt kell tehát hinnem, 
hogy aki féltékeny természetű, az soha-
sem tud abból kigyógyulni és féltékeny-
sége túléli szerelmét. 

Ámor X. 
(Őszinte, kedves vallomás, sok általános ér-

vényű igazsággal. Figyelemreméltó az a meg-
állapítása, hogy a féltékenységet nem-
csak a szerelem tartja ébren, hanem an-
nak megszűnte után még a hiúság is.) 

Harmincéves koromig agglegény 
\>oltam. A szerelmet meglehetősen 
zabadelvüen értelmeztem és kine-
éttem azokat a barátaimat, akik 
éltékenyek voltak. Az volt az el-

vem, hogy akiben nem bizunk száz-
százalékosan, azt egyszerűen hagy-
juk a faképnél! Most azonban én is 

relmes lettem és azóta gyötrelem és szen-

vedés az életem, mert én is féltékeny va-
gyok. Állandóan eszembe jutnak régi ka-
landjaim, visszaemlékszem, milyen rava-
szul csapták be szerelmeim vélem a fér-
fiakat és most egyre kínoz a gondolat: 
engem éppen igy fognak megcsalnil És 
rájöttem arra is, hogy akit szeretünk, 
azt nem tudjuk elhagyni még akkor sem, 
ha azt hisszük, hogy joggal vagyunk rá 
féltékenyek. Én tehát azt hiszem: a fél-
tékenység régi bűneink büntetése és a 
kapcsolatosan feltámadó lelkiismereti 
furdalás. 

G. E. Budapest, Sziget-utca. 
(Nagyon okos megfigyelés. Akik ismerik az 

agglegények lelkivilágát, nagyon jól tudják, 
hogy tömegesen akadnak közöttük, akik ugyan-
abban a gátlásban szenvednek, mint a levelet 
iró G. E. A fiatalkori kalandok emléke, való-
ban nagy szerepet Játszik a féltékenység lélek-
tanában.) 

• 
Féltékeny vagyok az uramra. Egysze-

rűen azért, mert tudom, hogy minden 
férfi állhatatlan. És miért lenne éppen az 
enyém kivétel1 Igyekszem szépen öltözni, 
vigyázok a külsőmre, de tudom, hogy ez 
nem ér semmit. Mert régi dolog, hogy a 
férfi éppenséggel nem válogatós, ha vál-
tozatosságról van szó. Kitűnő nőket csal-
nak meg sokkal értéktelenebbekkel. Az 
én féltékenységem nem más, mint okos 
elővigyázat és életismeret. Az a férj, aki 
tudja, hogy a felesége féltékeny, minden-
esetre jobban vigyáz és ritkábban hűtlen-
kedik, mint az, aki kénye-kedve szerint 
mehet-jöhet, amikor akar. 

Okos mama 32. 
(Abban amit mond, van bölcsesség, de nagy 

kérdés, hogy milyen mértékben él „óvatossági 
okokból" a féltékenységgel? Mert ha ez odáig 
terjed, hogy férjének minden szabad mozgását 



meggátolja ét At oktalanul kínozza, ugy az 
vosság Inkább mérgéig hatású lesz.) 

-nA»-

Első házasságomat azért bontottam fel, 
mert férjem ok nélkül állandóan üldözött 
féltékenységével. Ha levelet írtam, az ita-
tóxpapirt vizsgálta tükörrel. Ha sétálni 
mentem, detektivekkel figyeltetett. Meg-
gyülöltem, mert vérig sértett bizalmatlan-
sága. Egy év múlva újra férjhez mentem. 
És mi történt? Második férjem egyre 
többször hánytorgatja, hogy az első 
uram bizonyára nem ok nélkül volt fél-
tékeny. Kétségbe vagyok esve, mert azt 
kell hinnem, hogy a féltékenység a csa-
ládi élet megrontója és legnagyobb sze-
rencsétlensége. Mi az oka ennek1 Talán 
az a sok könyv és újságcikk, amely 
egyre a lazuló erkölcsökről ír, ugy, hogy 
a férfiak már minden nőben kételkednek. 
Tanítsuk a férfiakat a nők tiszteletére, 
akkor megszűnik a féltékenység átka. 

Mimóza asszony 
(Sajnos, csakugyan gyakori Jelenség, hogy a 

térfiak nem a maguk tapasztalataik alapján al-
kotnak véleményt, hanem egyszerűen elhiszik, 
hogy a nők megbízhatatlanok, ami természetesen 
nem Igaz. Az Ilyen lérfl. akinek magának nem 
volt ugyan kalandja, de annál többet hallott 
barátaitól, magát ügyetlennek és gyámoltalannak 
tartja és meg van győződve, hogy őt felszarvaz-
zák. Bizony nem Irigylendő az az asszony, aki-
nek Ilyen párja akad.) 

Tapasztalatból állítom, hogy a félté-
kenység szükséges rossz. Hat éve vagyok 
férjnél és a férjem meglehetősen elhanya-
golt. Egyszerűen nem vett észre. Kényte-
len voltam a társaságban kissé tempera-
mentumoson, élénken viselkedni, mely-
nek eredménye az lett, hogy az összes 
férfiak nekem kezdtek udvarolni. Férjem-
nek ez ugyan egyáltalában nem tetszett, 
de viselkedése feltűnően megváltozott. Fi-
gyelmesebb, gyengédebb, büszkébb, sze-
relmesebb lett és persze, a legnagyobb 
mértékben féltékeny. De engem ez a félté-
kenysége nem bánt, ellenkezőleg, büsz-
kévé tesz. Ugy látom tehát, hogy a félté-
kenység később születik, mint a szere-
lem, mert hiszen házasságunk kezdetén 
ezt nem tapasztaltam. 

Márlka, Románia 
(Nem helyeslem. A léltékennyé tevés már di-

vatját mult és nem nagyon rokonszenves teória. 
Müveit, emelkedett szellemű ember fölötte áll 
ai effajta Játékoknak, melyek méltatlanok a 
szerelem komolyságához. Az a térti, aki csak 
azért lesz a feleségébe szerelmes, mert észre-
veszi, hogy másoknak is tetszik, semmiesetre 
sem a férfi-ideál.) 

Többször voltam szerelmes, de csak 
egy ízben féltékeny. Ebben az esetben 

ugy vettem észre, hogy a lány, akit sze-
retek, egy barátommal flörtöl és hogy 
egyáltalában szívesen veszi a más férfiak 
társaságát is. A féltékenység tehát szerin-
tem nem természetes velejárója a szere-
lemnek, hanem jogos gyanuokok szülik. 

B. Péter, Bratislava 

(Nem bizonyos, hogy a többi esetben, amikor 
nem volt féltékeny, csakugyan szerelmes volt. 
A szerelem olyan állapot, melynek Indító okai, 
szálai legnagyobb részben tudatalatti énünkben 
gyökereznek és Így magunk sem tudjuk gyak-
ran megállapítani azt, hogy szerelmesek va-
gyunk-e? Lehet, hogy ön is csak akkor szere-
tett igazán, mikor ez az érzése a féltékenység-
gel kapcsolódott.) 

• 
Budapesti, társaságbeli lányt vettem 

feleségül. A jegyességűnk egy kicsit sokáig 
tartott, mert családi körülményeim miatt 
csak hónapok után tarthattuk meg lako-
dalmunkat. Már akkor feltűnt nekem, 
hogy menyasszonyomról mindenféle ellen-
őrizhetetlen pletykák keringenek, melyek-
nek alaptalanságáról azonban mindany-
nyiszor meggyőződtem. Különösen akkor 
szállítottam le e pletykákat kellő érté-
kükre, amikor legnagyobb megrökönyö-
désemre kerülő uton az a hír jutott fü-
lembe, hogy már a kettőnk baráti viszo-
nyát is teljesen rosszindulatú megvilágí-
tásban emlegetik, holott én tudtam a leg-
jobban, hogy sohasem léptük tul a meg-
engedett határt. Házasságunk után megint 
előfordult, hogy itt is, ott is felütötte fe-
jét egy-egy rosszakaratú pletyka, mely 
feleségemet egy társaságbeli úrral hozta 
kapcsolatba. Nagyon bántott a dolog, so-
kat gondolkoztam, mi lehet ennek az oka, 
hogy a világ legtisztességesebb asszonyát 
próbálják éppen rágalmakkal kikezdeni. 
És végre sikerült is az okát megtalálnom. 
Feleségem ugyanis rendkívül vidám, köz-
vetlen modorú, úgynevezett pajtási han-
got kedvelő asszony. És ez az, amit az 
emberek sietnek félremagyarázni. Mi 
persze sokat mulatunk ezen, hiszen gyak-
ran előfordul, hogy feleségem a társaság-
ban felém kacsintva jelzi, mennyire csak 
rám gondol és ha bárhonnan jön, első 
dolga mindig, hogy apróra beszá-
mol a legkisebb élményről is. Én 
tehát nem vagyok féltékeny, de el-
gondolom, hogy hány férj gyöt-
rődne az én helyemen és hány ha-
sonló szenved ártatlanul. Tanul-
ság: a féltékenység csalhatatlan 
ellenszere a bizalom, őszinteség é 
egymás kölcsönös megbecsülése. 

W. G., Békéscsaba 
(Kedves, okos és tanulságos példája 

annak, hogy mennyi kellemetlenséget 
háríthat el az egészséges ítélőképesség, 
derült kedély, uri gondolkozás és ho 
mennyire nem szabad adni a látszatra 



ANNÓWNUM! 

« M M N *ra-
loMdl A r m a n i 
lo Falcon!. Tt-
lna f ad Erne-
• to S s a b o l c s , 
nel "Waadar -
B a r " (fát. Ca-
nmnU Milano) 

Olga Baklanova, a világhírű táncosnő -
magyar! A szülei Debrecenben élnek 

A canessi Kaszinónak egyik 
attrakciója a „2 Fokker". 
Mini a kép bizonyítja, 

ők Is magyarok fll 

A kis Szabolcs most Olaszországban flu-
A .Jeni t" clmü olasz lap hozta róla eï* a 
képit Szabolcs Ernőt Armando Falconival és 
Tlfanával" a Wunderbar főszereplőivel ábrá-

zolja a kép 

Rya Förster, aki Nlrschy Emí-
liának voit a növendéke, nagy 
sikerrel táncol Európa legelő-

kelőbb színpadain 
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Ha vesszük nem is volt olyan csúnya 

fiu Tódor. Akkoriban, a békevilágban azt 

mondták egy férfi akkor is szép, ha egy 

fokkal szebb, mint az ördög, Tódort pe-

dig legalább három fok választotta el az 

ördög külsejétől. De Elzának, a vaske-
reskedő leányának mégse tetszett. 

Tódor Elzáék vasüzletében mér 'e a 
szegeket és sikító bádoglemezeket, Elza 
u kasszában ült; — de nemcsak ült, ha-
nem csicsergett, nevetgélt, incselkedett, 
minek következtében Tódor szerelmes 
lett a főnöke leányába. 

Nagyon erős legény volt, éppen ezért 
akkor volt boldog, ha mázsás vasakat 
kellett a polcról leszedni. Ünnep volt 
neki, ha ilyesmit kért a vevő, akkor rá-
nézett Elzára és ugy emelgette a nehéz 
vaskondérokat, vagy a begöngyölt drót-
kerítéseket, mint a palikus az aszpirint. 

A másik segéd még a bádogfazekakhoz 
is a boltiszolgál hívta és kiszolgálás köz-
ben soha nem nézett a kassza felé, — 

de annál többet nézte Élza a másik se-
gédet. 

A női lélek már akkor is kifürkészhe-
tetlen volt. 

Tódor szenvedett a szerelméért. 
Odahaza voll egy hegedűje és ahogy 

mondani szokták: abba sirta bele a bá-
natát. A jó ég tudja, hogyan került a 
vaskereskedősegédhez a hegedű, vagy 
még inkább a vaskereskedősegéd a hege-
dűhöz. Ez is rejtelem volt, mint Elza 
lelke, tény, hogy Tódor szegektől, dró-
toktól fölmart ujjai alatt meleg, ábrán-
dos hangok szöktek fel a hegedűből. Ki-
váltkép ha a hatkrajcáros zsebkését rá-
csipte a hurtartó lábra, a leszordinózott 
hangok ilyenkor olyan szomorúan, olyan 
epekedően zokogtak, hogy az udvarban 
üldögélő. munkából megtért emberek 
mind Tódor ablaka alá vitték a sámed-
liket. 

A szürke ház bálványa volt Tódor, a 
házmester és a szobafestő mindig mond-
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ták neki, kár, hogy nincs egy bandában, 
aki igy tudja hegedülni a Csak egy kis-
lányt. 

A házmester és a szobafestő nem tud-
ták milyen titokzatos sugallat vezeti Tó-
dor vonóját, jobb is, hogy nem tudták, 
inert nyilván fölkerekedett volna az egész 
ház népe, kikaparni annak a bestiának 
azt a két szemét, amellyel ezt a derék, 
jóravaló fiút megigézte. 

Tódor nem panaszkodott senkinek, 
nem is volt senkije. Ágyrajáró volt az 
özvegy takarítónőnél, aki nagyothalló 
volt, csak őmiatta vette le néha a bics-
kát a hegedűről. 

Az üzletben nem tudták, hogy Tódor 
hegedülni tud. A munkakönyvben nem 
állt a nyomtatott kérdések között, hogy 
foglalkozik-e zenével, a másik segéd két 
évvel előbb szabadult föl és távoli ro-
kona is volt a gazdának, tehát intim be-
szélgetésbe nem bocsátkozott Tódorral, 
Elza pedig tőle soha nem kérdezte, hogy 
mit csinál zárás után. 

Pedig Tódor nagyon szerelte volna el-
árulni magát. Egyszer, észrevétlenül, de 
ugy, hogy Elza vegye észre, a balvállá-
hoz szorított egy vaslécet, ujjait vibrál-
tatta, futamozott rajta, de Elza kine-
vette, a másik segéd meg rászólt, hogy 
ne komédiázzon a vevők előtt. Mégegy-
szer próbálkozott, hogy zenei érzékére 
terelje a figyelmet, mikor a pultról egy 
alkalommal leesett egy acélvéső és a dal-
lamos zajra Elza felütölte a fejét. 

— Na, lalálja ki kolléga ur — állt elő 
Tódor büszkén és Elzát lesve —, milyen 
hang ez? 

— A magáé? ökörhang! — felelte a 
másik segéd diadalmasan. 

Elza akkorát nevetett, hogy csaknem 
kiesett a kasszából. A szégyennek azon-
ban még ezzel se lett vége. A „jó bemon-
dással" traktálták hetekig az utazókat és 
a kedélyes vásárlókat. 

Mindez azonban nem vette el kedvét a 
csúnya Tódornak két titkos szerelmétől: 
Elzától és a hegedüléslől. Sőt, most még 
lázasabban, még vágyakozóbban húzta 
esténként a Csak egy kislányt. 

Tán megérezte, hogy rövidesen ki-

ugorhal a nagy titokkal. 
Az inas megsúgta Tódornak, hogy El-

zának másnap lesz a születésnapja. Tó-
dor zárás után megleste a rokon-segédet 
és látta, hogy bemegy egy virágüzletbe. 
Nem baj, azt ugy se tudja megvenni, 
amit ő fog adni. 

Hazafutolt és siikelre hegedülte az öz-
vegy takarítónőt. 

Másnap, ép vasárnapra esett a szüle-
tésnap, ünneplőbe öltözötl és a gondo-
san felhangolt hegedűvel elindult Elza 
ablaka alá, Szerénádat adni. 

Szerenád. 
Ki találta ki ezt a gyönyörű szót? 
Ki találta ki, hogy ilyenkor virágot 

dobnak a szerelmes dal jutalmául? És 
vájjon milyen virágot fog dobni? Szeg-
fűt, violát, v;)gy éppen rózsái? Csak egy 
szál rózsát dobjon, amit odatiizhet a 
gomblyukába, három gombostűvel, kettő-
vel a bimbót, eggyel a szárat elől, hogy 
azt is lássa mindenki, a házmester, a 
szobafestő és a magosságos Isten. 

A gombostűk, a szegény takarítónő 
egész készlete, szépen sorba rakva, f e j 
f e j mellett, mint a parádés sereg, ott 
haptákoltak már a gomblyuk alatt. 

így érkezett a házhoz, amelyben El-
záék laktak. 

Lüktető szivvel, remegő térdekkel 
ment be a kapun. Egyemeletes szürke 
ház volt ez is, mint az, ahol ő is lakott, 
— de milyen másnak látta mégis Tódor. 
Pedig itt ácsorgott azelőtt is sokszor, a 
habos függöny mögött, akkor is kigyúlt 
lángokból gomolygott elő Elza alakja, 
de most, mikor pedig nem is ólálkodott, 
hanem bátran állt meg az ablak alatt, 
mintha az ég és föld választaná el az első 
emelettől. 

Mikor rátette a vonót a hurra, — 
most nem volt bicska ra j ta — ugy 
érezte, hogy egy szárnyas angyal fogja 
meg és vezeti a kezét. Kitette a bal lá-
bát, lehunyta a szemét, kissé előredűlt 
és belekezdett a dalba. Ugy játszott, 
mint soha életében. Tremolózott, futamo-
zott, csúsztatta az ujjai t , a G-huron meg-
állt, az elcsípett szép hangot, mint egy 
a dalból is kiváló, külön ajándékot 
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küldte fel a magasba, földig hajolt és 
hátralendült. 

A szeme csukva volt, de megérezte, 
nogy fönt, az ablakban most történik 
valami. Elza kinyitotta az ablakot, félre-
húzta a függönyt és kidugta a kar já t . 

— A virág — sikított fel Tódor ujjongó 
gondolata — és ugy érezte, hogy a gom-
bostűk a gomblyukában haptákba vág-
ják magukat. 

De hallotta, hogy n nyitott ablak mö-
gött elfojtott, kitörni készülő nevetés 
zsong. 

Elza most kihajolt az ablakon, vala-
mit ledobott és vlsszaugrott. Valami meg-
csengett Tódor lába előtt, de nem tudta 
kivenni jól a zörejt a szobában feltörő 
éktelen hahota miatt. 

Még nem tudta bizonyosan mi történt, 
csak azt érezte, hogy a lába alatt, amely 
az előbb még oilyan puha és súlytalan 
volt, a vasnál is keményebbre sűrűsödik 
a föld. 

Lehajolt , hogy megnézze, mit dobtak 
ki az ablakon. 

Egy kopott, színtelen pénzdarab volt. 
Egy krajcár. 

Csak azért nem bukott előre, mert a 
szégyene erősebb volt. mint a fájdalma. 

Csodálatosképpen volt még annyi ereje, 
hogy valami hirtelen megszállottsággal, 
mint egy megalázkodott koldus, föl-
kiáltsa az ablakba: 

— Köszönöm szépen, az Isten fizesse 
meg! 

* 
Többet nem ment b e az üzletbe a 

csúnya Tódor. 
Ha akart volna se mehetett volna, 

mert máshová kellett mennie. Baj lett 
abból, hogy sokáig békesség volt a föl-
dön. Háború lett. A csúnya Tódorból 
szép katona lett. A hegedű helyett egy 
másik hangszert vett az álla alá. Ennek 
a hangszernek — pedig erre is sokszor 
föl kellett tenni a nyitott kést — erősebb 
és még szomorúbb volt a hangja. Négy 
évig puska volt a csúnya Tódor álla 
alatt. 

Négy év alatt egyetlenegyszer cserélte 
fel a puskát hegedűvel. Akkor se a sa-
ját akaratából. Egy katonatársa kérte 
meg erre. Az ő akarata volt. A katona-
társ utolsó akarata. 

Emelgette a nehéz vattkondérokat . . . 
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A csúnya Tódor is, aki pedig már nem 
is volt olyan csúnya ember a megritkult 
szépek között. 

Boldogulni még se tudott. A lábai 
meggyöngültek, az egyikben golyó is 
volt, a melle behorpadt, most már az 
aszpirint emelgette ugy, mint a vashordót. 

Rossz élete volt, örült, ha egy darab 
száraz kenyérhez jutott. Mikor már 
minden hur elszakadni készült, akkor 
eszébe jutott a hegedű. Persze, nem er-
ről a hasonlatról jutott ez eszébe. Egy 
házaló-muzsikus hagyta rá a hegedűjét, 
mikor fölfordult a kvártélyon. 

Akkor már Tódor napok óta nem 
evett. 

Vette a hegedűt és járta a házakat. Az 
egyikből kituszkolták, a másikban kine-
vették, a harmadikban meg se hallották 
a fáradtan nyöszörgő vonó hangját. 

Csak egy kislány van • 
világon . . . 

Talán a huszadik ház-
ban kornyikált már és 
nem hullott még elébe 
egyetlen krajcár se. 

Utoljára még betért egy-
házba. Roskadozó, nyomo-
rúságos viskó volt ez. 

Csak egy kislány . . . 
Maradék erejével végig-

játszotta az egész dalt. 
Leeresztette a kezét, ré-

vetegen nézett a magasba. 
És akkor fönt, valahol 

a sarokban, félrehúzódott 
egy rongyos, befüstölt füg-
göny, kinyílott egy törl-
iiveges, újságpapírral be-
ragasztott ablak, kinyúlt 
ra j ta egy sápadt, fölázott, 
agyonsanyargatott kéz — 
és ledobott egy szál virá-
got. 

Odaesett a virág Tódor 
lába elé. 

Egy szál piros rózsa 
volt. 

Ezt kapta jutalmul sze-
gény Tódor, mikor ugy 

Od« esett a virág Tódor lába elé v i ^ 0 U e«-v ócska< k o P°" 
(Ballá rajtaí) k r a j c á r r a . 

Ott feküdt előtte a katona hordágyon, 
hoztak egy hegedűt és Tódor eljátszotta 
neki a dalt, amely arról szól, hogy csak 
egy kislány van a világon. Vér és sár pisz-
kolta be a katona arcát, nagy szakálla 
volt és ugy bőgött, mint egy gyerek. A 
kezében szorongatta annak a kislánynak 
a fényképét, aki egyedül van a világon. 

Tódor nem nézte a fényképet, csak a 
katonát nézte, aki egyre halkabban nyö-
szörögte a dalt. 

Még ezt mondta: 
— Köszönöm, testvér, az Isten fizesse 

megl 
Aztán kiejtette a kezéből a fényképet. 
Már nem látta volna, de Tódor most 

se nézte meg a képet. 
* 

Letették a szörnyű hangszert és haza-
mentek. 
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Dorothy Jordannak van «gy 
Hvr: klkl a saját yaohtia 

flÄtt siipKrpiin 

Ki a kedvenc filmszínésze? 
Chevalier 112 
Willy Forst 108 
Willy Fritsch 101 
Ramon Novarro 82 
Chaplin 79 
Conrad Veidt 61 
Dennis King 28 

Ki a kedvenc 
fllmszinésznfije? 

Greta Garbo 181 
Marlene Dietrich 176 
Lilian Harvey 152 
Liane Haid 135 
Jeanette Mac Donald 104 
Olga Csehova 61 

Greta Garbo és 
Chevalier vezet! 

A Színházi Élet filmsztár kedvencverse-
nyére egyre nagyobb tömegben érkeznek 
a szavazatok. A közönség tömegesen küldi 
be véleményét: ki a legkedvesebb film-
színésze, illetve filmszinésznője. A szava-
zatok beküldői között a kedvencverseny 
lezárása után a következő jutalmakat 
osztjuk szét: 

1. Férfi vagy női ezüst cigarettatárca, 
2. ezüst töltőtoll, 
3. tiz diszkötésü könyv, 
4. négyszemélyes mozipáholy, 
5. négyszemélyes mozi-

páholy. 
A szavazatokat leghelye-

sebb levelezőlapon, „Ked-
vencverseny" jelzéssel be-
küldeni a Színházi F.let 
szerkesztőségébe, lehető-
leg teljes névvel és cimmel. 
Ezen a héten már csak 
azoknak a filmsztároknak 
névsorát közöljük. akik 
tíznél több szavazatot kap-
tak. 

A CHAPLIN FEKETE INGE. Chaplin-
nek római látogatásakor fasiszta rajongói 
fekete selyeminget nyújtot tak át tiszte-
letük jeléül. 

* 
+ „A HABOM MUSKÉTÁS" — HAN-

GOSFILM. Berlin, április. A három mus-
kétás-t, — amelyet Budapesten a Városi 
Szinház mutatott be, — hangosfilmre vi-
szik. Rendező minden valószinüség sze-
rint Charell, aki a Drei Musketiere-revüt 
is rendezte 

* 
= HANGOSMOZI A MADBIDI KÏ-

BÁLYI PALOTABAN. Madrid, április. A 
spanyol királyi palotában hangosfilm 
leadógépet szereltek fel. Alfonz király 
házi mozijának első előadásán udvari és 
diplomáciai előkelőségek jelentek meg. 



(JANNINGS—BANCROFT.) Hollywood-
ból jelentik: Emil Jannings legnagyobb 
amerikai riválisa George Bancroft, aki 
annakidején Jannings helyét töltötte be a 
Paramount-nál. Most a Paramount Ban-
croft „Nobodys Picture" cimü legújabb 
filmjének német változatát Jannings-szal a 
főszerepben késziti el. 

X ÚJRA BAJ VAN EISENSTEINNEL! 
Eisenstein Mexikó-filmjét az Eastman-
Kodak finanszírozta. Amikor a finanszí-
rozó társaság az elkészült felvételeket 
megtekintette, hirtelen beszüntette az 
anyagi támogatást, a film bolsevista ten-
denciája miatt. 

# BERLIN — 
JOINVILLE. . . Várá 
Andor hosszabb időre 
Berlinbe és Joinville-be 

utazott, ahonnét ér-
dekes riportokban 
és képekben fog be-
számolni a Szinházi 
Elet olvasóinak a 

— Tetszik tu uj 
pizsamáin? 

(Lilian Bond) 

Ksther Kalston kirándulásra. Holthoz, ezt 
a sétabottá csukható széket visít magával 

Berlinben és Joinville-ben 
dolgozó hangosfilmsztárok 
életéről. 

(*) AZ „ÉJJELI MENE-
DÉKHELY" — FILMEN. 
Berlin, április. Hangos-
film készül Gorkij Éjjeli 
menedékhely-érői. A filmet 
Wladimir Galdarov ren-
jczi, aki a szinészséget vég-

felcserélte a rende-



Hogyan szebb? 
ConchltH Montenegro revütoalettben, vagy . . . 

*** TOLL NÉLKÜL EGY 
LÉPÉST S E M . . . Holly-
woodból jelentik: A leg-
babonásabb rendező Jo-
seph von Sternberg. Egyik 
filmjében sem játszik a női 
főszereplő tollak nélkül. 
Az Alvilág cimü fllmben 
Evelyn Brent ruhá ján tol-
lak voltak, a Rendőrség 
cimü filmben ugyanaz a 
színésznő tollsapkát viselt, 
a Práteréjszaká-ban Esther 
Ralston tollboát hordott. 

Jannings Hontalan hősében 
ugyancsak tolldiszt hordott 
ruhá ján Evelyn Brent. Vé-
gül Marlene Dietrich a 
Kék angyal-ban tollszok-
nyát, a Marokkó-ban pedig 
tollnyakdiszt visel. Stern-
berg másik babonája , 
amelyhez csökönyösen ra-
gaszkodik: minden filmjé-
ben szerepel valamelyik 
jelenetben egy fekete 
macska. Sternberg babonái 
jóknak bizonyultak. 

. . nyakig ItlSIIBlve, legújabb 
utcai ruháidban 

(Foto M. G. M.) 

67 



T e l e f o n s z á m m c m o r i a 
Van, akinek rossz az arcmemóriája, 

van, aki a számokat nem tudja meg-

jegyezni. Az emlékezőtehetségnek sok 

apró olyan fogyatkozása lehet, ami vég-

eredményben nem tekinthető hibának és 

mégis ezer kellemetlen bonyodalomba so-

dorhat ja az embert. 

A legtöbb b a j a telefonszámokkal van. 

Régebben, ha valami hirtelen nem jutott 

az eszünkbe, azt mondtuk: „nem kápta-

lan az ember feje", — ma ezt a szálló-

igét igy módosithatnók: „nem telefon-

könyv az ember feje''. A titkárok és tit-

kárnők karrierjét például az alapozza 

meg, hogy rengeteg telefonszámot tud-

nak kívülről. A vezér c.sak kiszól, hogy 

kérem, kisasszony, hivja fel X urat, vagy 

Y-né őnagyságát és az ideális titkárnő 

már tárcsázza a számot. 

Bársony Róisl: 311—7» = Hettyegö síi» 
(Paál It l i . ) 

De miután a mostoha gazdasági viszo-

nyok miatt nem mindenki tarthat magá-

nak titkárt, vagy titkárnőt, legokosabb, 

ha az ember a telefonszám-memóriát 

mesterségesen fejleszti önmagában. 

Az olvasó, ha még olyan nyájas is, azt 

mondhatná, hogy ugyan kérem, menje-

nek az ördögbe ezzel a tippel, erre már 

magamtól is rájöttem. De mit érek vele, 

ha adott pillanatban még a saját telefon-

számomat is elfelejtem. 

Hát éppen erről van szó, hogy ne fe-

lejthesse el. Az olvasó itt egy olyan kul-

csot kap a kezébe, amellyel némi gya-

korlat árán a legkomplikáltabb számokat 

is meg tudja jegyezni. Például, ha va-

laki a Ludolph-féle számot, amellyel 

annyiszor találkozunk a keresztrejtvé-

nyekben, tizedesnyi pontossággal a fejé-

ben akar ja tartani, akkor ezt kellene 

megjegyeznie: 3.1415&26535897. Hol van 

az az őrült agyrendszer, amely ezt n 

számtömeget az eredeti sorrendben bár-

mely pillanatban el tudja ismételni? 

Mennyivel könnyebb megjegyezni ezt a 

mondatot: ..Megfogtalak butám, te 

csalsz!" Mert aki ezt a mondatot a ml 

kulcsunk alapján megfejti, az megkapja 

a Ludolph-féle számot. 

A megfejtés módszere pedig a követ-

kező. A számokat az ábécé mássalhang-

zóival helyettesítjük. A számok helyett 

az alant felsorolandó megfelelő betűket 

vesszük, azokból szavakat képezünk, 

hogy könnyen megjegyezhessük őket. 
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A tiz számjegyet tehát az ábécé más-

salhangzóival helyettesitjük. 

1 . 

2 . 

3 . 

betű). 

4 . 

G és Gv (egy), esetleg ty. 

K (Kettő), vagy D (Deux, Duo). 

H (Három) és M (a háromlábú 

N (Négy) és F (Four). 

5 . . . T (öt) és J. 

fi . . . B (mert a kis ,.b" hasonilt a 

6-hoz) és P. 

7 . . . S /'Sieben, seven) és Sz. 

8 . . . Ny ('nyolc), C és Cs. 

9 . . L (ki/enc) és V (nouem). 

0 . . . Z és R (Zérus). 

Ha valaki ezt a kulcsot maga elé teszi, 

vegyen elő egy telefonkönyvet és próbál-

jon magának akár a saját , akár másnak 

a telefonszámából szavakat képezni. Pél-

dául Bársony Rózsi telefonszáma 311—79. 

A 3-mas számnak H vagy M betű felel 

meg, az /-esnek a G, Gy, Ty. No már 

most a 31 l-e s számnak megfelelő más-

salhangzókból megpróbálunk valami ér-

telmes szót összeállítani, úgyhogy a ma-

gánhangzókat tetszés szerint választjuk. 

Például: „Hettyegő", „még egy", „maga 

ggönyörű". Az utolsó szóban több más-

salhangzó is van, de tudjuk, hogy a tele-

fonszám első része legfeljebb három 

számból állhat, tehát mindig csak az első 

három mássalhangzó számit. Bársony 

Rózsi telefonszámának második részéből 

az adott kulcs alapján a következő sza-

vakat állithatjuk össze: „Sziv", „sóvár" 

stb. Miután az a célunk, hogy könnyen 

megjegyezhető szavakat kreáljunk, tehát 

annál maradhatunk, hogy a kedves i f jú 

fiöen besszéJfünl 

Fejts Teri: 459—31 = Fejel maga? 
(Paál fel*.) 

művésznő telefonszáma: „Hettyegő sziv". 

Nem kétséges, hogy ezt jobban fejben 

lehet tartani, mint a 311—79-et. 

Persze, az, aki a kulcs alapján boldo-

gulni akar, ugy állítsa össze a szavakat, 

hogy legalább valami távoli, vagy homá-

lyos célzás legyen benne a telefonszám 

tulajdonosára. Például Fejes Teri tele-

fonszámát (i59—31) ezzel a kulccsal je-

gyezhetjük meg: „Fejel maga?'' Péchg 

Erzsi (526—31): „Jóképű maga". 

Zilahy Irén 840—00 = Cifra Rézi, 

Cifra Rúzs. 

Orosz Vilma 504—29 = Józan diva. 

Lázár Mária 554—86 = Tit árú csáb. 

Memóriaélesitésnek elsőrangú, de já-

téknak sem utolsó ilyen telefonszámokat 

összerakni. Akinek tetszik, megpróbál-

hat ja . Ha nem viszik a Lipótmezőre, irat 
ierei 

elsőrangú memóriamüvész lehet belőle. 
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A könyvolvasó emberek nagyon jól tudják, hogy nincs érdekesebb, változatosabb 
és szórakoztatóbb olvasmány a lexikonnál. Különösen pedig akkor, ha a lexikon — 
szinészeti lexikon. 

A Színházi Élet legutóbbi négy számában egy-egy cikket közöltünk a most meg-
jelent magyar Szinészeti Lexikonról. Ehhez a négy cikkhez most még egy ötödiket 
adunk. Szeretnénk ugyanis bebizonyítani azt, hogy ebben a vaskos, kétkötetes lexikon-
ban mindenki megtalálhatja mindazt, ami a színházak világából érdekli, akár tanulni, 
akár csak szórakozni akar. 

A következőkben néhány kivonatot közlünk az érdekes munkából. Előbb azon-
ban felsoroljuk a lexikon személyi adatait, nehogy olvasóink, akik meg akarják sze-
rezni, valamilyen más könyvvel összetévesszék. Cime: Szinészeti Lexikon. Kiadója: 
Győző Andor ', Budapest, Vilmos császár-ut 34. Szerkesztője Németh Antal. írói a leg-
híresebb és legelismertebb magyar és külföldi színházi emberek: Bálint Lajos, Hevesi 
Sándor, Nagy Endre, Ódry Árpád, Pünkösti Andor, Rabinovszky Marius, Willson 
Disher, René Fülöp Miller, Franz Ropp stb., stb. Két kötet ára diszkötésben 60 pengő. 
Részletfizetésre is kapható. Háromszáznegyven képtáblával és ezer szövegillüsztrációval. 

el bohócát. Az angol 
bohóc: Jack Pudding, 
a francia Jean Potage, 
a holtandi Pickel-
heerings, a német 
Hanswurst, az olasz 
Macaroni, a magyar 
Paprika Jancsi, stb. 
stb. 

PHYLAX 

a „kapatos mókázó" 
színésznek és rögtön-
zött darabjának neve 
az ókori görög Dél-
Itáliában. A népies bo-
hózat egyik ősi fa j tá ja 
s rokona a megarai 
durva vígjátékoknak. 
Ezek fl phylaxok vol-
tak a színház fenn-
állása óta a Iegtrágá-
rabb előadások, stb. 
stb. 
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BONVIVANT 

Ez az elnevezés 1872-
ből származik. „A 
könnyelmű ficsúr, apró 
gonosztevő és szélhá-
mos" szerepkörét ne-
vezték el ebben az 
időben bonvivantmak. 
A bonvivant szó alatt 
ma már mást értünk, 
de pontos magyar 
fordítása: „jólélő" egé-
szen jól megfelel az 
előbbi jellemrajznak. 
Volt idő, amikor a 
bonvivant-t illemszi-
nésznek nevezték. Ké-
sőbb „szerelmes ri-
pőknek". Eredetileg a 
bonvivant játszotta a 
naturbursch, operett-
ben tàmcoskomikus 
szerepét is és egy-

általán nem volt 
olyan feddhetetlen lo-
vag, mint ma. Régi 
német meghatározás 
szerint: Olyan férfiak, 
akik a szerencse külső 
javaival meg vannak 
áldva és életkedvük 
teljében a gyönyörűsé-
get mindenek fölé he-
lyezik" stb. stb. 

INTRIKUS 

Eredetileg komikus 
alak volt. A görög 
dráma nem ismerte, 
mert csak nem-tragikus 
darabokban szerepelt. 
Ö volt az a vígjátéki 
alak, aki bonyodal-
mat támaszt A közép-
kori színjátékokban a 
„szegény ördögök" 
voltak az intrikusok. 

A darab végén azután 
megpofozták és elver-
ték őket. Az első nagy 
magyar intrikus szí-
nész Megyeri Károly 
volt. Ez a szerepkör 
már kihalóban van, 
stb. stb. 

LÁTCSŐ 
A színházi messze-

látó — gukker — 
neve. Arany János 
„színházi kukucs"-nak, 
Frankenburg Adolf 
„szini-cső"-nek nevez-
te. Régebbi magyar 
neve: operai cső, stb. 
stb. 

MERRY ANREW 
az angol vásári bohóc 
neve. Érdekes, hogy 
minden nemzet ked-
venc ételéről nevezte 



SALAMON BÊLA 

Született: 1885-ben. 

Színdarabban Molnár 

Ferenc „Doktor ur' 

cimü vígjátékában pró-

bálkozott és Puzsér 

szerepében ért el nagy 

sikert, s.tb. stb. (Itt 

jegyezzük meg, hogy 

a Szinészeti Lexikon-

ban minden magyar 

és külföldi színész ér-

dekes és pontos élet-

rajza benne van.) 

THEOLOGEION 

„az istenek beszélő 
helye" az első állandó 
görög sziniépületben, 
ahol' az istenek meg-
jelennek, stb. stb. 

SADLEK'S WELLS 
London legrégibb 

színháza. 1864-ben fel-
fedeztek London egyik 
külvárosában egy for-
rást, amelyet gyógy-
hatásúnak hittek. Mi-
után igen sok látoga-
tója akadt, Sadler, a 
telek tulajdonosa, ki-
építtette a helyet és a 
vendégek szórakozta-
tására zenével és né-
pies szinházi mutat-
ványokkal szolgált. A 
jelenlegi körszinházat 
1765-ben építették oda, 
stb. stb. 

MŰKEDVELŐ 
SZÍNHÁZ 

Minden színház ere-

dete a műkedvelő 

(dilettáns) színház. \ 
szó a latin delectari 
igéből származik, ami 
magyarul annyit je-
lent, mint élvezni, 
gyönyörködni. A szí-
nészek ősapja, Thes-
pis, jómódú földbirto-
kos volt, akinek gyen-
géje volt a színját-
szás. A műkedvelő 
színház akkor vált 
rosszhiriivé, amikor 
rabszolgákat vontak 
bele a játékba. Ke-
resztény időkben a 
pap volt az első szí-
nész, később aztán a 
város polgárai játszot-
tak. Ferrarában I. Al-
fonz herceg egyik fia 
is fellépett műkedvelő 
színpadon. Lorenzo 
Medici gyermekeivel 
adat ta elő darabját. 
Az első fontos ma-
gyar műkedvelő tár-
sulat a szomolnoki 
színház. Első hiteles 
feljegyzések erről 1806-
ból valók. Egressy 
Gábor 1855-iki turné-
ját a műkedvelők 
közreműködése tette 
lehetővé, stb. stb. 

SZÍNHÁZJEGY 

A görög színházak 
belépőjegye korong-
alakú érem: a Sym-
bolon volt. Ólomból, 
csontból, agyagból 
esetleg elefántcsontból 

készült. A görög szín-
ház belépődija egy 
előadási napra két 
obulus volt, a három-
napos trilogiához egy 
drachmába került a 
belépő. Rómában je-
lölte meg először a 
jegy a helyet is. A 
görög színházban még 
mindenki oda ült, 
ahová akart. A 

OOMMEDIA 
DELARTE 

előadásaihoz szedtek 
ugyan belépődijat, de 
jegyet nem adtak. A 
vallásos kultura ide-
jén a szinház ingye-
nes volt. A passio-
előadásokhoz azonban 
már rendes jegyeket 
adtak ki. Az angol és 
francia színpadokon a 
fiatal nemes urak a 
színpadon helyezked-
tek el, úgyhogy a 
színészek számára alig 
maradt hely. A Nem-
zeti Színiház megnyi-
tásának díszelőadásán 
a földszinti páholy öt 
forintba, az emeleti 
négy forintba került. 
Földszinti zártszék egy 
forint, emeleti zárt-
szék 1 forint 30 kraj-
cár volt; tehát az er-
kély előkelőbb hely 
volt, mint a földszint. 

SZINHAZNYITASI 
ENGEDÉLY 

Budapesten állandó 

szinházvizsgáló-bizott-
ság van és ennek ja-
vaslata a lapján adja 
ki a főváros az enge-
délyt. Szinháznyitftsi 
engedélyt nemcsak ak-
kor kell kérni, amikor 
egy u j szinház indul, 
hanem esztendőről 
esztendőre, minden 
szezon kezdetén. Kö-
rülbelül ilyen a hely-
zet mindenütt. Az en-
gedélyezett rendes tár-
sulaton kívül, ha bárki 
színházi helyiségben 
előadást akar rendez-
ni, erre külön hatósági 
engedély szükséges, 
slb. stb. 

SZABADJEGY 

Már a legrégibb 
időkben is megvolt. 
Katonaság, udvari 
tisztviselők stb. ingyen, 
sőt jegy nélkül lép-
hettek a szinház néző-
terére. A budapesti 
Színigazgatók Szövet-
sége ujabban kölcsö-
nös megállapodással 
tiltja a szabadjegyek 
kiadását, ez a rendel-
kezés azonban alig 
van érvényben, stb. 
stb. 

A könyv megrendel-

hető a Szinházi Élet 

utján, havi részletfize-

tésre. 
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Az őszi és téli revüinkben megjelent és 
meg nem jelent, de amatőr pályázatunkra 
beküldött képeket szakértő zsűri elé ter-
jesztettük, amely a kitűzött pályadija-
kat a következőképpen döntötte el: 

I. dij. Goldmann Andor: „Galamb a 
galambok közt" cimü képe, amely 
Voigtländer „Voigtar" 1:6.3 gépét kapja. 

II. dlj. Ujfalussy Gábor: „Hegytetőn" 
cimü képe, amely tiz diszkötéses köny-
vet. kap. 

III. dlj. Marton Tibor: „Gondtalanság" 
cimü képe, öt diszkötéses könyvet kap. 

A győzteseket arra kér jük, hogy szer-
kesztőségünkben kellő igazolással jelent-
kezzenek, a vidékiek és külföldiek pedig 
pontos cimüket közöljék velünk. 

Egyúttal ki ir juk az u j amatőrpályá-
zatot, amelynek feltételei a következők: 

1. Pályázhat minden amatőr egy vagy 
több képével. A kép hátára, a pályázó 

neve, lakcíme, a képen ábrázolt személyek 
neve és beleegyező nyilatkozata veze-
tendő. 

2. A beküldött képek közül a legsike-
rültebbeket Tavaszi és Nyári revü rova-
tunkban közölni fogjuk. 

3. A beküldött kép igazodjék rova-
tunkhoz. A tavaszi revübe tavaszi vonat-
kozású, a nyári revübe pedig nyári ké-
peket kérünk. 

4. A képek elbírálásánál, a művészi 
kivitelen felül, a zsűri előnyben részesiti 
azokat a pályázatokat, amelyek érdemes 
személyeket, érdekes miliőben és érdekes 
szituációban ábrázolnak. 

5. A beküldött képek fölött nyár utó-
ján zsűri dönt. 

6. A di jak: 
I. dij: VolgtlSnder „Voigtar" 1:6.3 f. 
II. dij: Hz diszkötéses könyv. 
ÜL dij: ö t diszkötéses könyv. 

Itatás 
(HnnimerschlaK Tibor ielv.) 

Alföldiek inujíus hegyek közöli 
(Mosknvits Zoltán fel*,» 

A Madonna Abbáziában 
(U. Böske Selv.) 



Átkelés a sikárosf patakon 
(Ludwig Iclv.) 
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f i a m a kéményseprő 
(Horváth Gyula felv.) Pihenő a hegytetőn 

(Dr. Benedig Árpád felv.) 

A gazda büszkeségei 
(Ifi. Gottveisz Lajos felv.) 
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csavarogtunk. 

François Fournier Madynak ud-

varolt, Michel Bobettenek, Pagivel 

Lulunak, énrám pedig, aki akkor 

éppen senkibe sem voltam szerel-

mes és különben is mindig jó fiú-

nak tartottak, a szegény kis púpos 

Christiane maradt . Mert Bobettet 

a szülei sehova sem engedték 

Christiane nélkül. 

Szegény kis Christiane! Húszéves, 
púpos kis teremtés, a hangja simo-
gató, mint egy kis tündéré, de az 
alakja, a szegény kis púpos alakja, 
mintha valami roppant teher alatt 
roskadt volna össze. Szelid, rezig-
nált, halkszavu kis lány volt. 
Christiane talán vigaszul kapta 
ezt a romant ikus szép nevet. 

Lulu, Bobette, Mady és még a kis 

Christiane is milyen kitűnő hangu-

latban voltak valamennyien azon 

az estén! Milyen rakoncátlan, fék-

telen, jókedvű kompánia voltunk 

nyolcan együtt! Gyönyörű, meleg 

nyári vasárnap est volt, a Luna-

Parkban szólt a verkli, sikongott a 

jókedv, pattogott a tűzijáték. Mi 

féktelen jókedvvel jár tuk sorra a 

Lulu, Mady, Bobette, há rom 

szép, vidám fiatal lány — és Chris-

tiane, a kis púpos lányka, Bobette 

huga, a Badin kalapszalon kis 

midinett jei voltak. 

Mi pedig, a két Fournial, Fran-

çois és Michel, Pagivel és én, négy 

ugyancsak vidám és ugyancsak 

fiatal jogászgyerek. 

A két Fournier Lulu fivére volt 

és ez a körülmény tette lehetővé, 

hogy mi nyolcan állandóan együtt 

— Nekem n szeginy kis púpos Christiane maradt 
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mutatványos bódékat, nevettünk a 

clownok mókáin, sikongtunk a 

hullámvasúton. Az emberek jóaka-

ratulag nézték a tombolásunkat. 

Mady sikongott, Bobette és Lulu 

tele szájjal kacagtak. Mámorosak 

voltunk a fiatalságtól és a jókedv-

től. Még a kis Christiane is boldog-

nak és jókedvűnek látszott. 

Egy kikiáltónak a hangja állí-

tott meg bennünket , aki csábitó 

szavakkal ecsetelte a tiikörpalotá-

nak nevezett bódé gyö-

nyörűségeit. 

Egy függönyt félre-

tolva, benn voltunk a 

csodapalotában. A pub-

likum nem nagyon 

tolongott. A kinti sike 

titő lárma után itt meg-

fogott bennünket a 

csend. Egy asszony 

azonban hirtelen ékte-

len kacagásba tört kl 

az egyik tükör előtt 

és erre Bobetteből is 

kirobbant a nevetés. 

Az egész terem csu-
pa tükörből állott. Volt 
itt mindenféle torzitó-
tükör. Az ember szám-
talan változatban cso 
dálhatta meg a saját 
kar ika túrá já t . Egyik 
óriássá változtatta, a 

másik törpévé, az egyik guruló 

gombócot csinált az emberből, a 

másik lapos deszkát. Bobette, Lulu 

és Mady kacagva forgolódtak a 

tükrök előtt. 

En a kis Christianet figyeltem és 

kimondhatat lan szánalom fogott 

el. ö is elsétált a tükrök előtt, de 

komoly volt és szomorú. íme, itt a 

tükrök olyan világot mutat tak 

neki, amiben az ő kis púpos alakja 

nem volt többé kivétel. Lulu, Bo-

— Az egész terem csupa tOkSrkfil állott 
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bette Mady, a szép sudárnövésü lá-
nyok is púpos törpékké változtak 
a tükrök tréfás képeiben. 

Lassan mentem utána. Lát tam 
milyen elgondolkodva ballag el a 
tükrök előtt és éreztem, micsoda 
érzések és gondolatok tombolhat-
nak most a kis púpos lány szivé-
ben. 

A tükörpalota harsogott a jó-
kedvű lányok nevetésétől. De Chris-
tiane csak némán vándorolt egyik 
tükörtől a másikig. Egyszerre el-
sápadt és szinte megmeredve állva 
maradt az* egyik tükör előtt. Oda-
mentem és benéztem a tükörbe. 

Micsoda vízió! A tükörből, amely-
ben magamat , mint egy létrahosz-
szu, gombostüfejü fi-
gurát láttam, karcsú, 
magas, sudárnövésü 
Christiane bámult 
reám. A torztükör ki-
korrigálta a termé-

A tükörből magas, sudárnövésü Christiane bámult le 

szet torzítását. És a kis nyomo-
rék Christiane most láthatta, mi-
lyen lehetett volna, ha a természet 
kegyesebben bánik el vele. 

Christiane csaknem felsikoltott: 
— Bobette, Bobette, gyere ide! 
A lányok, fiuk mind odafutot tak. 

Bobette könnyekkel szemében mo-
solygott. Christiane még mindig 
földbe gyökeredzett lábbal bámult 
a tükörbe. Bobette átölelte: 

— Gyere innen drágám! 
Egyszerre valamennyiünknek el-

szállt a jókedvünk. Körülfogtuk 
Christianet és a há rom barátnő 
addig csókolgatta és becézgette 
szegényt, amig sikerült elvinnünk 
a tükör elől. 

Egész este Chris-
tiane-nal foglalkoz-
tunk. Mulattattuk, 
tréfáltunk vele, be-
cézgettük és lassan-
lassan visszatért a 
mosolygás szomorú 
kis arcára. I)e sok-
szor pillanatokra 
maga elé meredt és 
láttuk rajta, hogy 
most arra a szép, 
sudártermetű fiatal 
lányra gondol, aki ő 
lehetett volna és aki 
nem volt egyéb, mint 
egy csalóka tükör-
kép. 

Fordította: AUER NELLY 
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TÛBSÛS ELET 
S Z £ B W U S J Z T I : C 

ZStmÓ~BÓ~3AN 
— Mit tudtuk ti, angyalom, az autós-

hét érdekességeiről, amelyekről most 
bizonnyal sokat beszélnek mindenfelé? 

— Kétségkívül Miklós román királyi 
herceg vitte el a pálmát, nemcsak a gyö-
nyörű Dusenberg-kocsijávai, hanem a 
közvetlen és szeretetreméltó személyével 
is. A kormányzó ebédjén, a külügyminisz-
ter vacsoráján, Teleki János gróf teáján 
s a követségen rendezett fogadásokon a 
magyar társadalom előkelőségei szíves 
szeretettel vették körül s különösen intim 
hangulatban zajlott le Károlyi Gyula 
grófnak a Nemzeti Kaszinóban adott 
vacsorája, amelyen a házigazdán s elő-

Í D R Ö D y B é L A 
kelő vendégén kivül megjelentek: Károlyi 
Emma grófnő, Teleki Pál gróf és felesége, 
Andrássy Sándor gróf és felesége, And-
rássy Géza gróf és felesége, Khuen-Héder-
váry Sándor gróf és felesége, Tánczos 
Gábor, Belitska Sándor és felesége, Bár-
czy István és felesége, Prónay György 
báró, özv. Voracziczky Jánosné grófné. 
Teleki János gróf és felesége, Mikes 
Ármin gróf, Andrássy Mihály gróf, Má-
riás s y Zoltán, Horthy István, Almássy 
Kálmáfi gróf és Almássy László. 

— Petrovics Vidor érdeme tagadhatat-
lanul rendkívüli. 

— Hurrát a fiatal és agilis titkárra s 
most halljuk, melyik autóst érte súlyo-
sabb defektus1 Már nem pneumatik-

Kiivácsházy Vilmos, Budapest uj közlekedésügyi tanáesnoka Teleky Jánosné grófné és Nagy F erem 
társaságában a táti kilométerkőnél várja az autógyarsasági verseny befutását 

(Kurfürst felv.) 
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elpukkanást értünk defektus alatt, vagy 
tengelytörést, hanem sokkal súlyosabbat, 
például — ki hagyta itt a szivét? 

— Az egyik angol motoros, akinek a 
mellékkocsijában tréning alatt és séta-
kocsizáson többször láthattál, angyalom, 
egy pirossapkás hölgyet, ha jól vettem 
észre, szőke fürtök kandikáltak elő a 
piros sapka alól s a sport-hölgy pullowe-
rén ki voltak himezve a hölgy nevének 
kezdőbetűi is, vagyis .., 

— Vagyis/? 

— Vagyis a K, és az M. betűk. 
— Köszönöm, többet fölösleges is mon-

dani, Mi hir egyébként1 
— Samarjay Lajos, a MÁV elnökigaz-

gatója és felesége • adtak április tizedikén 
fényes teaestét, amelyre teljes számban 
hivatalosak voltak a társadalmi előkelő-
ségeken kivül a külföldi követségek ve-
zetői Is. Van azonkívül egy-két érdekes 

Az első lóversenynapon: 
Bíró Podmanlciky Attilán«, Wenckheim Rika grófnő 

Podmanh-zky Attila 
(László felv.) 

esküvői hir is. 
— Például? 
— Szalay-Berzeviczy László báró, Szalay 

Gábor bárónak, a posta vezérigazgatójá-
nak és feleségének, Berzeviczy Editnek 
fia. szerdán esküdött örök hűséget Dreher 
Anniénak, Dreher Jenő és felesége, Hag-
genmacher Lili leányának a martonvásári 
kastélyban. Az esküvői szertartást Schwoy 
székesfehérvári püspök végezte. Tanuk 
voltak a vőlegény részéről Schell Ernő 
báró, a menyasszony részéről Haggen-
macher Oszkár. 

— Azt mondtad, hogy esküvői hir akad 
egy-kettő. Hol a kettő? 

— Szabó Babyt, Szabó Győző járás-
birósági alelnök leányát vezette oltárhoz 
a ferencrendl templomban györgyfalvi 
Csete Antal szolgabíró. Tanuk voltak 
Gyömörey György és Brand Sándor. 
Azonkívül három lévén az igazság, itt a 

harmadik esküvői hir. 
— Ezt majd én mondom 

hivatalos komolysággal. Te-
hát lehotkai, kisrákói és 
bisztricskai Lehoczky János 
és felesége Panos Adolphine 
fia, Lehoczky Tivadar dr. 
csütörtökön tartotta eskü-
vőjét pelsőtzi Hámos Dórá-
val, pelsőtzi Hámos Béla 
cs. és kir. kamarás és fele-
sége, szajoli Fehér Gizella 
leányával. 

— Boldog nap utári bol-
dog életet valamennyiük-
nek. 

— Miután csak az lehet 
jó feleség, aki jól tud főzni, 
itt kell megemlékezni a 
Katolikus Háziasszonyok 
Országos Szövetségének 
főzöversenyéröl, amely nagy 

és 
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érdeklődés mellett folyt le az Egyetem-
utcai gróf Károlyi-palotában. A verseny 
célja az volt, hogy az előirt menüt a leg-
rövidebb idő alatt a legizletesebben és a 
legkevesebb tüzelőanyaggal, a legcsino-
sabb tálalásban készítsék el a résztvevő 
hölgyek. A startjelre nekiláttak a verseny-
zők a nyersanyag feldolgozásának, a 
zsűri tagjai, Kollmann Dezső, Nyéky Sán-
dorné, Eisbaum Mártonné gondos figye-
lemmel és feljegyzésekkel kísértek minden 
kis mozzanatot, a verseny egész lefolyá-
sát s az elkészített menük végigkóstolása 
után kihirdették az eredményt. Első lett 
Tromm Margit, aki tizenöt fillér tüzelő-
anyag-költséggel negyvenhárom perc alatt 
készítette el a menüt, a második helyezett 
Som Ernőné, a harmadik Avar Lászlóné. 
A győzteseket természetesen a nagyszámú 
nézőközönség hatalmas tapsa jutalmazta. 

— Boldogan ettem volna én is a menü-
ből, ha tudtam volna a 
fözőversenyről. Voltál az 
Aich Hubert estélyén? 

— Voltam és remekül 
mulattam a híres-nevezetes 
brioni pólózó Mr. Förster 
tiszteletére rendezett mu-
latságon. Mondanom sem 
kell, hogy Aich Hubert hi-
res bárja teljes üzemben 
ontotta egész éjjel a leg-
remekebb cocktaileket. Vol-
tam azonkívül a bisztrai 
Farkas Imréék húsvéthétfői 
házavató ebédjén, a Ben-
czúr-utcai gyönyörű villa 
igazi, pompás, művészien 
ízléses és előkelő, a nagy-
számú vendégsereg elragad-
tatással vándorolt végig 
pincétől a padlásig, a kü-
lönböző szalonokon, terme-

ken és terraszokon. Lányi Zsigmondé'k-
nál bridge-délután, Kandó Lászlóéknál 
hajnalig tartó römi-est, néhány ugyan-
csak hajnalig tartó romi-parti a margit-
szigeti Tennisz Klubban, — ez volt a heti 
esti program, azonkívül Ribáry Olga lá-
tott vendégül néhány házaspárt s jóbará-
tot a héten, — egyébként a húsvét csön-
desen múlt el, sokan vidékre utaztak, 
falusi birtokra, Füredre, Abbaziába. 

— No, mi újság volt odalenn? 
— Herczeg Ferenc, a legrégibb Abbazia-

rajongó említendő elsősorban, mint jelen-
volt, akinek ma ugyan már nem horgo-
nyoz ott a yachtja a kikötőben, de aki 
még most is évente legalább háromszor 
felkeresi a régi hűséggel az ö Adriáját. 
Ripka Ferenc itt Abbaziában pihente ki 
az ünnepek alatt a székesfővárosi hét-
köznapok gondjait s a legnagyszerűbb 
pénzügyi tranzakciókat lehetett volna le-

drót Zichy Géliné, gróf Czlráky Lászlóné, herceg Odescalchi 
Béláné az első turlnapon 

(László telv.) 
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AI első ló verseny nap közönsége: 
Schober Béla, (ró! Wenckheim JAzselné, bíró Schoen német követ 

(László felT.) 
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bonyolítani, annyi finánc-kapacitás volt 

jelen. 
— Halljuk a névsort! 
— Chorin Ferenc, Ernyey Károly, Éber 

Antal, Friedmann Ernő, Kohner Jenő 
báró, Wolfner József, — ime betüsorrend-
ben a sütkérező pénzügyi nagyságok ne-
vei, azonkívül meg kell említeni a sajtó 
képviseletében ott pihenő Hoóz Rezsőt — 
aki mint legfőbb irigyelt, Tolnai Simon 
villájában rezideált — Hegedűs Gyulát, 
Salusinszky Imrét, Stella Adorjánt, Nadá-
nyi Emilt, akiket inkább a sétányokon 
lehetett látni, mint a nagy fénnyel rende-
zett mannequin-bálon. 

— Az igazi pihenők azonban ugy tu-
dom Lovranába vonultak vissza. 

— Ugy van. Ennek a bűbájos csöndbe, 
derűbe és szelíd bájba fátyolozott hely-
nek a vonzóereje egyre növekszik s mégis 
meg lehet bújni, el lehet rejtőzni a lov-

ranai villácskákban, kertecskékben ... 
— No, most egy kis pletykát. 

— Hát beszélhetnénk talán a Horváth 
György hősies küzdelméről a cannesi 
bridge-sipistákkal, akik a leleplezés elől 
váratlanul elmenekültek, vagy beszélhet-
nénk arról, amiről mindenki beszél, hogy 
legújabban ki kivel rójja a villanyfényes 
éttermeket, bárokat, amely uj kapcsolat 
mindenesetre s azoktól irigyelt szenzáció. 

— Hagyjuk ezt, nem mind arany, ami 
fénylik, néha a látszat is csal, — a leg-
jobb az ilyen szenzációkat egyszerű és 
kipróbált közmondásokkal elintézni. Azt 
azonban mindenesetre le kell szögezni itt, 
hogy az ismert és népszerű báró, aki már 
évek óta hűséges kísérője egy gyönyörű 
asszonynak, még akkor sem veszi felesé-
gül a gyönyörű asszonyt, ha az összes 
barátnők is ezt, mint befejezett tényt 
terjesztik mindenfelé. — Adieul 



Kalmár veszélyes tejesét kornerra menti Pasche, svájci kapus 
(Paál 
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A kSiSniéf Udvrivalfi ia kBiben megjelenik a pályán a •vájel válogatott 
(Paál IcIt.) 

Avar megint három gólt rugóit a 
válogatott mérkőzésen 

Huszonötezer ember lengette boldo-
gan és diadalittasan a zászlót a svájciak 
fölött aratott hatalmas győzelem után. 
A mérkőzés képéről azonban nehéz lett 
volna az eredményre következtetni. El-
szönt, harcos és kiméletlen küzdelem 
volt, amelyet csak az utolsó negyedórá-
ban adott fel az öldöklő harcban telje-
sen kimerült, elfáradt svájci együttes. 

De, ha vége jó, minden jó. Ez igazo-
lódott be vasárnap. És még egy: hogy 
komoly, nivós és érdekes küzdelmekhez 
van még közönség. 

A közönség . . . 
Milyen érdekes volt vasárnap a válo-

gatott mérkőzés közönsége. Az olasz— 
magyar mérkőzés gyászos emlékeit idéző 
első félidőben keserű guny, f á jó epéake-

dések. A tribün népe mindenkit szidott. 
A szövetségi kapitányt, a játékosokat, 
mindenkit, akinek legkevesebb köze is 
volt a mérkőzéshez. 

A győzelmes második félidőben azután 
egyre nagyobb számmal jelentkeztek a 
jósok. 

— Ugye megmondtam! — hangzott 
jobbról is, balról is. 

Csak egy ember volt csendes és sze-
rény a* utolsó percig, Mariássy szövet-
ségi kapitány. Pedig ő valóban előre 
megmondta. Mikor utólag hozzáfordul-
tunk mosolygott. 

— Győzött a csapat. 
Aztán hozzátette: 
— Remélem Bécsben sem fog kikapni 

— a szövetségi kapitány 
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Bezegh-Huszágh Miklós tókapltány » Svájc-Magyar válogat«» mérkőzésen 

A mérkdzés leghiggadtabb nézője: Kiss Ferenc ( ( 
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Pasch«, a svájci kapus bravúrosan szedi It Kalmár leiérül * labdái 
(Paál ielv.) 

A svájci-magyar mérkőzés 
első félidejében megrökö-
nyödve láttam, hogy piros-
inges svájciak egyre veszé-
lyesebben ostromolják a 
magyar kaput. Különösen az 
az Abeggíen volt elemében. 
Búgott is két olyan gólt, 
hogy szegény Huber majd 
sóbálvánnyá merevedett. 
Aztán a második télidőben 
megváltozott minden. A ma-
gyarok megtalálták a szivü-
ket. Olyan adakozó kedvük 
támadt, hogy négy gólt 
ajándékoztak a derék sváj-
ciáknak. Ekkor találkoztam 
Máriássyval, aki megkér-
dezte: 

— Na, mit szél a svájci 
AbeggienhezT 

Amire most már könnyű 
szívvel mondhattam. 

— A svájci Abbegíea? Az 
is Jó. De nekem a svájci 
frank Jobban tet«zik. 

A súlyosan sérült Lykát kiviszik a pályáról 



Vörösek és fehérek 
Vörös: Rátgha, Ráday I., Mándoky, Stróbl, Kiss, Cser, Kövér, Berán, Eller II., Eller I., K o v á c s é 

Fehér: Ur. Juhász Attila, szövetségi kapitány, Borsos, Molnár, lteich, Ruff, Bednarik, Fazekas, Lajlhay, 
Boioja. Winkler, Vrobel I. Cinek: Révészné, Vrobel II. és Hullai 

(Paál lelv.» 

tak voltak, amikor az ellenfél kapuja 
felé törtettek. Egyszóval, a pályán, a 
sportban is nők maradtak. A mérkőzés, 
amelyen a vörösinges és fehéringes nők 
mérték összp tudásukat, eldöntetlenül 
végződött. Az eredménnyel mindenki 
meg volt elégedve, a közönség is, a játé-
kosok is, csak a tribün egyik sarkában, 
a mamák között keletkezett kisebb há-
borúság. A mamák győzni szerettek 
volna, ő k azért jöttek. S minthogy szó-
val eléggé győzték, szabályos, de kissé 
hangos ' vitadélutánt rendeztek. Egyéb, 
b a j nem történt. 

Huszonkét nő szaladt ki vasárnap dél-
után a Hungária-uti pályára, hogy a leg-
elhanyagoltabb sportágat, a kézilabdát, 
megismertesse a Svájc—Magyarország 
válogatott mérkőzés közönségével. A kö-
zönség nem várt érdeklődéssel fogadia 
az előmérkőzést. A kézilabdával nem na-
gyon törődtek ugyan, de annál jobbdn 
biztatták a lányokat, akik a lelkesités 
nélkül is olyan dicséretreméltó szorga-
lommal futkároztak, hogy a legedzettebb 
futballisták is megirigyelhették volna. 

Pedig a lányok valóban jól játszottak, 
ötletesek, és kiszámíthatatlanul raiTinál-



Mándoky U w « w i ) Knit dob a fehéreknek 

Fazekas Irén megszökne — de a lilrge lányok fildiizöbe veszik 



FÜMÖ é* mégamm F Ü X Ö 

Utó/érhetetlen Tökéletes Qlcs6 
Árjegyzék Ingyen. 

HntiTi'ki^lmi" O f i i f U a Király Salnhámnát, 
mUDAMtr, V,,.. Klnéty-ute. . . . 

keletkezésére való hajlam, a szeplőtöl 
eltérőleg, nem veleszületett. Leggyako-
ribb oka a terhesség, de létrejöhetnek 
más belső okok alapján is, igy elsősor-
ban a női szervek megbetegedéseinél. 

A szeplők és májfoltok keletkezését 
kellő gonddal meg tudjuk akadályozni. 
Aki arra hajlamos, az lehetőleg kerülje 
a napsütést, széles karimájú kalapot, 
vagy ernyőt viseljen. Olyan sportnál, hol 
a napsütés elkerülhetetlen, — tennisz, 
úszás stb. — az arcot olyan arckrémmel 
vonjuk be, mely a napsugarak barnító 
hatását gyengítő anyagot tartalmaz. Az 

A szep i es mamutok 
Irta: Dr HÁRNIK HELENA 

A tavaszi szezon beálltával a kozme-
tika legaktuálisabb kérdése a szeplők és 
májfoltok kezelése, illetve keletkezésük-
nek megakadályozása. 

Szeplőknek nevezzük azokat a min-
denki által ismert apró, kerek festékfol-
tocskákat, melyek az első tavaszi nap-
sugarak hatására sok ember arcán, nya-
kán, karján, kezén nagy számban jelen-
nek meg. A tavasz és a nyár előrehalad-
tával a szeplők szine folyton sötétedik, 
mig a nyár elmultával újra világosodnak 
s télen néha egészen el is tűnnek, hogy 
következő tavasszal ismét megjelenjenek. 

A szeplőkhöz hasonlóan a bőrfesték 
szaporodásának következményei az arc-
bőrön megjelenő nagyobb festékfoltok, 
az úgynevezett májfoltok it. A májfoltok 

A magyar Greta Garbo dr. Ilúrnlk Heléna 
kozmetika! intézetében IV., Petőfi Sindor-u. II. 

(LáuIA felv.) 
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SZELVÉNY 
Ezen szelvény és 30 filléres bélyeg beküldése 
ellenében bárkinek készséggel küldünk ingyen 
egy mintatubus RAI)EX-et: EGGER LEÓ 

és EGGER I., Budapest, Révay-utea 12. 

A magyar Greta Garbo nyilatkozik a Radex 
Depiliátorrói 

(László ( e l v . ) 

ilyen napvédőszereket kenőcs-, folyadék-, 
púder- és email-alakban állítják elő. 
Természelesen a védőszer használata 
nem mentesít attól, hogy lehetőleg óvjuk 
bőrünket a nap sugaraitól. 

A már kibujt szeplők és májfol tok 
kezelése legcélszerűbben egy alapos hám-
lasztással kezdődik, melynek hatására a 
bőr hámrétege leválik s a keletkező u j 
bőr tiszta, fehér, foltnleiites lesz. Az u j 
bőrt azonnal, intenziven védjük a nap 
sugarai ellen, mert a foltok eltűntek 
ugyan, de a festékképződésre való haj-
lam evvel nem szűnt meg. 

A szeplők véglegesen is kiirthatok, 
úgyhogy a kezelt helyen soha többé 
vissza nem térhetnek. A régebbi égetés 
helyett u jabban egy sokkal kellemesebb, 
hideg kezelési móddal lehet az egyes 
szeplőket véglegesen eltávolítani. Az 
egyes kezelési helyeken apró sebecskék 
képződnek, melyek már néhány nap 
alatt begyógyulnak. 

Aki nem teheti azt, hogy szeplőit szak-
szerűen kezeltesse, az nagyon jó ered-
ményt éthet el a kenőcsös kezeléssel is. 
Az ilyen fehérítő kenőcs hatása azon 
alapszik, hogy a bénnefoglalt nehéz 
fémvegyületek a bőrfestéket elszinteleni-
tik anélkül, hogy a szervezetre bármely 
káros hatást gyakorolnának. 

Esther Ralsten nem tél a szepiSMl 
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Török Patika Külön Kozmetikai Osztálya 
Budapest, VI., Király-utca 12. 

arcbőrnek egy minden tekintetben kiváló, 
teljesen ártalmatlan készítmény a 

uelouly arcszesz 
A legelhanyagoltabb arcbőrt is rövid 

időn belül rendbehozza anélkül, hogy ez 
az arcbőrnek a legcsekélyebb ártalmára 
is volna. 

A pórusokon gyakorolt kitűnő hatásá-
nál fogva megtisztítja az arcot a mltes-
serektől, pattanásoktól, a tág pórusok 
visszanyerik rugalmasságukat és az arc-
bőr hibátlan tisztaságú, üde, szép lesz. 

zsíros, fenyiö arcbőr 
azonnal matt lesz a bedörzsölés után, 
mert a fölösleges zsiradékot feloldja. 
Nagy előnye, hogy nappal is használható, 
mert nem látható az arcon — s azok is 
szívesen használják, akik egyébként ide-
genkednek a kozmetikai készítményektől. 

1 ü v e g A r a St.— p e n g ő 
Kanható : 

TÖRÖK PATIKA, Királyutca «2 

S z é p k e b e l 
Dr. B i e r t a n á r szerint «IOU-
FEMME u t j án . Természetes készít-

mény, mely külsőleg haszná landó . 
Teltség híján, 

azaz, ha a kebel fejletlen maradt vagy 
betegség avagy gyermekágy tolytán be-
esett, 4—6 hét alatt Dormális, telt, ke-
mény kebel érhető el anélkül, hogy a 
test vagy csípő cseppet is erősödne. 
Már az első használat után eredmény. 

Ara P 16.— 
PETYHÜDT KEBEL 

„JUNO"-vaI néhány hét alatt visszanyeri teltségét 
és ruganyosságát. Dr. med. Funke irla: „Az Önök 
„ J U N O " - j a páratlan a női kebel megerősítésére". 

Ara: P 8.— 
Schröder-Schenke, Wien, Berlin, Zfirich, Bratislava, 
B u d a p e s t , V I . , K l r A l y u t é a « 2 . 
T ö r l i k Patika KUltfn Kozmetikai Osztálya 

Szeplők ellen, 
továbbá májfoltok, pőrsenések ellen 

CRÈME MONTREUIL EDY 
SAVON MONTREUIt. EDY 

Hatása gyors, biztos, kellemes. 

Szép teint 
10—14 nap alatt 

érhető el a Schröder-Schenke hám-
H T J * * lasztó kúrája által dr . L a h m a n 

orvos szerint. Azonnal — már az 
első naptól kezdve — feltűnően szebb 

a teint. Állandó használat esetén minden tisztátlanság, 
mint a szeplő,pattanás, miteszszer, barna vagy piros 
foltok, ráncos és zsírtól fényes bőr stb. eltűnnek. 
A teint vakitóan fehérré és fiatalosan frissé lesz. 

Az eredmény garantálva. Ara 14.— Pengő 

Schröder-Sehenke, Wien, Berlin, Zürich, Bratislava 
Budapest: Török Patika Külön Kozmetikai Osz-

tálya, VI., Klrály-utea 12. szám. 

ULTRA EMAIL az ideális, napi veno zománc. 
Megvéd a n a p s u g a r a k lesütő 
ha tásá tó l , szeplő- és májfol t -
képződéstől . A bőr re kenve , 
a n n a k szép természetes , ham-
v a s bőrszint ad és minden 
m á s pude rhaszná la t á t is fölös-

legessé t e s z i 

Ultra Email G. m. b. H. 
magyaro r szág i képvise le te 

T ű r ö k P a t i k a K ü l ö n K o z m e t i k a i 
O s z t á l y a . I I I . . K i r a i v - u t c a 1 2 . 

S o r o z a t o s s i k e r e k fűződnek a T ö r ö k P a t i k a K ü l ö n 
K o z m e t i k a i O s z t á l y á h o z , ahol mindenféle szépségápolási 

szer, kozmetikai cikk és illatszer kapható. 
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Szomorúság. Bőre zsíros és igy azt szárítania 
kell, a már ismert módon. Ha ugy érzi, hogy 
bőre szárazabb a kelleténél, akkor i> folytassa 
azt a kúrát heteken keresztül tovább, mert 
csak igy veheti elejét állandó bőrtsirosságának. 
Élesztőt is szedjen tovább. 

Jó st ir . 1. Ha száraz a haj, ugy nem ártalmas. 
2. Paraflnolaj jó és olcsó. Kénes szappan önnek 
ártalmas. Hajhullása egyelőre normálisnak tart-
ható. 

Kapossy Kató a Hygls-crémet a kozme-
tika szenzációjának tartja, amely az arc-
bőrt néhányszori használat által bársony 
simává, hófehérré varázsolja. 

Teljesen ártalmatlan! Kapható minde-
nütt! 

Gyártja Clermont & Fouet, Párizs Ge-
nève. 

Mintacsomagot 20 filléres bélyeg elle-
nében küld a gyár fióktelepe, Budapest, 
IV., Piarista-utca 6. Telefon: 883—02. 

(Tóth Margit telv.) 

Ru L ̂HDIVIÉRfl̂  
V I G Y Á Z Z A N É V K E I l l V l l l b l l U Minden gyógyszertárban kapható 

Salát érdekében 
hivjuk fel a figyelmét arra, hogy a nedves kivonatot tartalmaz s igy gőzét beléle-
idő beálltával csakis valódi Pilavin tablet- gezve a lélekre üditőleg hat, bőrét fel-
tát tegyen fürdőjébe, mert a Ptlavin tab- frissíti, testét ellenállóbbá teszi. Egy 
letta adriai tengeri sót és szibériai fenyő- Pilavin fürdő csak 40 fillérbe kerül. 

Evelyn Brent reggeli „tornája" 

2S évet barnalány. Arcát reggel és este me-
legvízben mossa meg bármilyen fehérneműt 
mosó szappannal. Törülközés után éterrel köny-
nyedén dörzsölje be (vigyázzon tűz veszélyes), 
majd higanymentes púderrel puderezze be. Sok 
gyümölcsöt és főzeléket egyen, ne igyon alko-
holt. Semmi kezelésre nincs szüksége. 

Kalocsai szőke kislány. Haját négy héten ke-
resztül háromnaponként mosta meg meleg-
vízben bármilyen neutrális szappannal, letörűl-
közés után sósborszusszel dörzsölje be. 2. Arcát 
otthon maszirozni teljesen feletleges, mert 
szakszerűen ugy sem tudja azt elvégezni és igy 
ártalmára válhat. 3. Kár levágatni szempilláit, 
mert attól azok erősödni nem fognak, sőt ellen-
kezőleg. 4. Diszkrét természetű kérdésére csak 
levélben válaszolhatunk, ha azt megismétli és 
válaszbélyeggel ellátottan cimét közli. 

Jugoslavia), 1. A mosásokat tartsa meg továbbra 
is, csupán az alkoholt higitsa 70 fokra és azzal 
naponta csak kétszer dörzsölje át bőrét. 2. Ez 
a kérdése most nem aktuális, majd ősszel szí-
veskedjék megismételni. 3. Napozhat, ameny-
nyit csak tud, 

HIu macska. 1. Súlya normálisan jó, nem 
szükséges fogynia. 2. Háziorvosa nagyon jó 
szert ajánlott, türelemmel kell használni. 3. A 
körmökön a fehér foltokat levegőbuborékok 
okozzák, az nem szépséghiba. 

Kétségbeesett asszony. Szíveskedjék kérdéseit 
megismételni és válaszbélyeggel ellátottan cimét 
közölni, mert sok kérdésére e rovaton belül nem 
válaszolhatunk. 

Kozmetikai űzettetek 
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liSZLÔ FÉLV. 
Tasnady Fekete Mária, Miss Mawarorsiá( IUI a Concours d Éléganve-on 

Ezüst rókasáliát ZAY MIHÁLY szfirmeszalonj* szállította 
Fekete selyemkoutOmJét piros sottls mellénnyel LAZAR JULIA készítette 
Fekfcte szalmakalapja piros sottls lejjel „A DÁMA" kalapszalon modellje 



Leila H yams divatos algériai csíkozással diszitett 
bolerós pizsamája 

Nyilvános étteremben is pi-
zsamában jelennek meg az 

elegáns amerikai nők 
Jóval a párizsi bemutatók után tar-

tották meg a nagy amerikai divatházak 
bemutatóikat s a húsvéti ünnepek alatt 
az Atlantic City tündéri sétányain már 
láthatók voltak a párizsban született 
„amerikai" toalettek. r 

Ar ametikai sportkollekciók közül 
legnagyobb sikert a magyar származásit 
lietty Adler kollekciója aratta, aki az 
Adler és Adler cég részére készítette el 

százhúsz darabból álló kollekcióját. A 
nagy newyorki napilapok húsvéti szá-
mai hasábokon át foglalkoznak a divat-
hírekkel és ezeket a divathíreket a New 
York Times hasábjain a magyar Betty-
Adler ruháival illusztrálták. 

Az amerikai tavaszi divat rendkívül 
liatalos. 

A tizennyolcéves lány és a hasonló 
alakú hatvanéves asszony teljesen 

egyforma stilusu ruhát visel. 
DiVatszinek a nyárra: fehér, fehér, fe-

hér! Elegáns toalettekhez pedig fekete, 
barna, sötétkék és szürke. 

A cipők pumpsok (kivágott, spangni 
nélküli cipők) és T-alaku pánttal ellá-
tott szandálok. Nagy újdonság a kesztyii-
divatban az egészen rövid, fehér, csuk-
lóig érő svéd bőrkesztyű, a nyári ruhák-
hoz. 
<• A kalapok, úgynevezett sailor-kalapok, 
egyszerű, puha, angolosak, elől, vagy ol-
dalt felcsapva és az egészen pici sapka-
kalapok. 

Ékszerben Amerikában rubint a legna-
gyobb divat, a clippeket még mindig 
nagy előszeretetlel viselik rubinttal és 
briliánssal, vagy ezek utánzataival ki-
rakva. 

Arcszinben a bronzbarna lesült teinte 
a divat. 

Harisnyában az amerikai nö a nap-
barnított szinü. ügynevezett net haris-
nyát viseli, ami egészen áttört tüllszerü 
selyemharisnya. 

Az amerikai divatban rendkívül nagy 
szerepet kapott a pizsama. Gyönyörű 
fiatal nők a h/elegánsabb éttermekben 
pizsamákban jelennek meg. Természetesen 
'ezek a pizsamák inkább az esti ruhához, 
mint a régi értelemben vett pizsamához 
hasonlítanak. Rengeteg pizsamát viselnek 
a nők sportra és a Country Clubokban. 
Strandokon nemcsak Európában, de 
Amerikában is uralkodó viselet lett a 
bő, nadrágszerii szoknyával ellátott pi-
zsama. 

Finom kötöttáruk es harisnyak 
ÍV., xossutn LU. i l . , reimi s.u. 6. 

EÁYSIK 
harisnyakat nagy vaiasztekhan 

állandóan raktáron tart 



Azt m o n d j a T S U N 6 * kedvenc helyem úrnőm ölében 
vanl 

Azt m o n d j a TOTO • jobban szeretek lába előtt feküdni, 
mert gyönyörű az, a valódi selyem Kayser-harisnyábanl 

Mintha öntve lenne, ugy feszül térdtől a lábfejig. Csodá-
latosan takarékos a hordásban, mert valódi, hibátlan 
selyemből van. — Kayser-harisnyák, „Slendo"**- vagy 
„Sl ipper-heel"- le l* , a legdivatosabb és legfinomabb 
színárnyalatokban kaphatók. Kérje az uj minőségeket, 
P. 8.80-től fel jebb. 

"Véd jegy bejelentve! * Bejegyzett védjegy! 

v « z é r k é p v i s e l * r is traniitraktár : ERICH REICH & CO., WIEN VII, STOLLGASSE 3, Tal. B 36-1-63 

A DIVAT KEDVENCEI * KAYSER-H ARISNYÁK 



Színek * S i e k * színek 
a tavaszi divatban 

A tavaszi divat legmerészebb újítása a 
színek összeválogatása, a szinkontrasztok 
kiélezése volt. A tavaszi divat első buda-
pesti bemutatóin a pesti nők szinte meg-
rökönyödve fogadták azokat a modelle-
ket, amelyeknél a sötétszinü ruhákat 
világos kabátok és fordítva, a világos 
ruhákat sötétszinü kabátok egészítették 
ki. Hogy lehet majd ezeket a toaletteket 
a szürke, pesti aszfalton viselni? Ezt kér-
dezték egymástól. A divat azonban le-
győzte a problémákat és még ki sem 
sütött teljes egészében az igazi meleg 
napsugár, máris feltűntek a déli korzón 
az első tavaszi versenyen ezek az uj, me-
rész toalettek. 

Láttunk fekete szövetruhát világos, 
borsózöld szövetkabáttal, barna szövet-
ruhát sárga kabáttal, barackszínü szövet-
ruhát rozsdaszinü kabáttal, szürke, rózsa-
szín, fehér színkombinációból készült 
szövetruhát, szürke, rózsaszín díszítésű 
kabáttal. Természetesen ezeket a prém-
nélküli kis rövidkabátos ensembléket még 
nem lehet prém nélkül viselni és ezért 
majdnem mindegyik ruhának kísérője 
volt az,obligát ezüstróka, vagy az érde-
kes összeállítású nerc-sál, amelyet egyik 
előkelő belvárosi divatszalon mutatott 
modelljaihoz. 

A tarka és merész szinösszeállitásu toa-
lettek mellett egész külön kategóriát ké-
peznek a fekete és fehér szinösszeállitásu 
ruhák, amelyeknek divatát évek óta nem 
unják meg a párizsi nők. Repgeteg olyan 
modellt láttunk, amelyeknél az egyszerű 
fekete crepe-s selyemből, vagy mintázat-
lan flamengából készült ruhát fehér ka-
bát egészíti ki. A kabát anyaga a leg-
különbözőbb. Láttunk fekete ruhát hó-
fehér agneau rasé vékony, rövid prém-
kabáttal, fehér úgynevezett peau d'ange-
ból fénytelen bőrszerü selyeipből készült 
kabáttal. Készülnek azonban rövid fehér 
kabátok jerseyből, szövetből és nehéz 
recés selyemből. 

Sötétkék satln-ruhi opáliMd jer ie j kabáttal 
Palou-modell 

Kuffler Pálné kollekciójából 



Az uj 
rozmárbőr délelőttre, fapír, 
krokodil, gyík délutánra 

A párizsi bemutatókon az u j toalet-
tekkel egyidejűleg bemutatták az u j 
kézitáskadivatot is. A kézitáskadivat-
ban újszerű, hogy a klasszikus for-
mák mellett teljesen u j egzótikus bő-
rök jöttek divatba. A párizsi és bécsi 
táskagyárosok hónapokat töltöttek ke-
leten, hogy modelljeikhez különleges, 
eddig ilyen célra sohasem használt 
bőröket találjanak. 

Az u j sporttáskák a krokodilbőr 
mellett borjubőrből készülnek fém, 
csont, sildkrot és gallelit-zárakkal. A 
táskák vagy boritékalakuak, vagy 
szellemes csatokkal záródnak. 

A délutáni toalettekhez rendkívül 
elegáns táskák készülnek fekete és 
pasztellszinü, szürke tapirból, gyik-
bőrből egészen finom markazit- és fél-
drágakőzárakkal. 

A párizsi és bécsi modelltáskákból 
állította össze kitűnő kollekcióját 
Budapest legújabb bőröndösáru és 
kázitáskakereskedője. Az Apponyi-tér 
5. szám alatt csak nemrégiben nyílott 

meg a Rosenstein bőröndház, ahol az 
eredeti tásknmodellek meglepően 
olcsó áron kaphatók. 

A gyönyörű kézitáskákon kívül az 
üzletben pompásan felszerelt uti-
neszesszereket, utazóbőröndőket látha-
tunk, koffereket, amelyek a leg-
luxuriözebb utazók igényeit is ki-
elégítik. 

Egészen bizpnyos, hogy a Rosen-
stein cég modelljei nívójukhoz méltó 
sikert fognak aratni a budapesti divat-
hölgyek körében. 

De nemcsak a külföldi divatterve-
zők fantáziája által alkotott modell-
csodái láthatók az üzlet vitrinjeiben, 
hanem a cég — a külföldi „modellek" 
tulajdonképpeni célját és jelentőségét 
— minden egyes darabot az eredeti 
külföldi anyagokból itt Budapesten 
utánakopiroztatott és ezeket a minő-
ségben és kivitelben egyformán, száz 
százalékra hü u j modellokat is, az 
eredetinél jóval olcsóbban, potoin 
pénzért árusítja. 

Qriia éjszakán 
át is épségben marad 

a haj hullámossága 
ha kJixat}on-shampoont 

hasxnáh 
J csomag 36 fillér 
2 mosásra elég ! 
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(Foto Klára) 

A mult héten zajlott le a „Magyar 
Greta Garbo"-választás, amelyből, mint 
ismeretes, Sörös Erzsébet került ki 
győztesen. A zsűri és a választáson 
megjelent közönség egyhangú megállapí-
tása szerint a fiatal magyar lány nem-
csak arcban emlékeztet meglepően az is-
teni Gretára, hanem alakban is ugyanazt 
a párducszerü rugalmasságot mutat ja . 

A választás után a Magyar Greta 
Garbo természetesen az intervjuk ke-
reszttüzébe került. Az egyik újságírónak 
arra a kérdésére, hogy miképpen őrzi 
fiatal testének izmos karcsúságát, nem 
akart válaszolni. Végül is, amikor az 
újságíró makacskodott, Sörös Erzsébet 
eléhí-. tett egy négyszögletes dobozt és 
így szólt: 

— íme, ez az én karcsúságom és haj -
lékonyságom titka! 

— Ez? — mondta hitetlenül az újság-
író és kíváncsian fölkattantotta a fekete 
doboz zárját . 

— Igen, ez az Anthos egy nagyválta-
kozásu elektromos besugárzókészülék, 
amelynek kezelése páratlanul egyszerű. 
Nemcsak konzerválja a szépséget, de a 
kezelés után üdébbnek és rugalmasabb-
nak érzi magát az ember, mint valaha. 

— Hpl kapható az Anthos? 
— Minden elektromossági üzletben. És 

az ára is olcsó. Mindössze 68 pengőbe 
kerül. 

Jbljen az 
ensemble-divat ! 

A budapesti divatszalonok kollekciói 
között mipdig egészen kiváltságos hely 
illeti meg a Reiter-szalon kollekcióját. 
Minden egyes toalett márka, mely ma-
gán viseli a szalon stílusának bélyegét. 
Ezídei kollekciójában különösen nagy 
sikere volt egy fekete maroccain-kosz-
tümnek, smaragdzöld csipkebluzzal. Kü-
lönösen érdekes volt az elől csuklya-
szerü kivágásu bluz u j ja , amely könyök-
ben nagy, dus puffá szélesedett ki. A 
kosztümkabát uj ja i rövid volt és ezt a 
rövid uj ja t érdekesen egészítette ki a 
dus, nagy csipkeujj. 

Még egy nagyon szép zsabós fehér 
csipkebluzt látunk a kollekcióban, rózsa-
színű crepe-satin kombiné felett, egy 
másik fekete selyem kompiéhoz. A se-
lyemkosztümök között rendkívüli sikere 
volt egy barna ensemblének, amelynek a 
szoknyája egyszínű barna flamengából 
készült, a kabát ja pedig fehérpettyes 
barna flamenga-anyagból. 

A hosszú köpennyel ellátott ensemblék 
között különösen kitűnő volt egy fűzöld 
durva szövetből készült raglánszabásu 
köpeny, amelyet egy ugyanolyan szinü 
gazdag szegőzéssel díszített crepe de 
Chine-ruha egészített ki. 

A sport-ensemblék között legnagyobb 
sikert egy bájos, nagyon fiatalos trikó-
kosztüm aratott, amelynél a szoknya sö-
tétkék trikóból készült, a rövid kis an-
golos kabát világosabb kék trikóból, an-
keros arapy gombokkal. A kosztümöt kis 
fehér pirospettyes bluz és sál egészí-
tette ki. 

A ragyogó crepe de Chine imprimé 
mousseline és csipke estélyiruhák mel-
lett a kollekciót az úgynevezett intérieur 
pizsamák zárták be, amelyek közül leg-
jobban egy fekete georgette-pizsama 
tetszett, u j ja t lan rózsaszínű georgette 
derékkal. 
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A tavaszi 
estélyi ruha 

premierje 
A tavaszi éstélyiruha-divalnak már 

úgyszólván hivatalos bemutatója volt a 
Vígszínház szombat esti premierjén. A 
Jim és Jill első előadásán nagyon sok u j 
és szép estélyiruha-modellt láttunk. Az-
u j estélyiruhák vonala rendkívül kompli-
kált és teljesen a testhez simuló, ugy, 
hogy szoborszerüen adja ki az alakot. 

Gaál Franciska a darab nagy báli je-
lenetében finom fehér crepe-romain es-
télyiruhát viselt, a ruha derekán nagy 
rózsaszinii rózsa-arrangement-nal. 

A nézőtér toalettjei között legfeltünést-
Reltőbb Gombaszögi Frida piros fekete-
vifágos mousseline imprimé-loalettje, 
amelyet piros bársonnyal bélelt fekete 
keppeO viselt. Gombaszögi Frida férjével 
Miklós Andorral és Molnár Ferenccel 
nézte végig az előadást. Scitovszky Ti-
borné a premieren hosszuujju tavaszi 
estélyiruhát viselt, fekete mousseline-ból, 
rózsaszínű ujjakkal. Nagyon szép volt 
báró Ullmann Györgyné fekete satin-
toaletlje, amelynek kivágását és karkivá-
gásait rózsaszínű satin díszítette. 

Báró Weiss Alfonzné rózsaszínű fekete-
virágos mousseline-toaleltet viselt. 

Általában ugy látszik, a virágos 
imprimé-toalettek ismét ugyanolyan nép-
szerűek lesznek, mint tavaly voltak, mert 
alig lehetett páholyt látni, amelyben ne 
üli volna egy-egy hölgy virágos mousse-
line, vagy virágos crepe de Chine loalett-

ben. A mousseline imprimé-ruhák kö-
zött láttunk egy rendkívül érdekes és 
elegáns toalettet fehér alapon, nagy 
rózsaszínű szegtűcsokrokkal, amelyei egy 
elegáns bécsi dáma Hilda Weidlinger 
viselt. 

Az egyszinii u j estélyiruhák között fel-
tünéstkeltően szép volt egy fehér estélyi-
ruha, fehér rókával prémezett georgetle-
köpennyel, amelyet Sái\dor l'álné viselt. 

A színpadon Fejes Terinek volt al-
kalma két nagyon' bájos ujdivatu nyári 
ruhát bemutatni. Az egyik ruha világos-
kék georgette-ből készült rövid uj jak-
kal, oldalt sürü apró plisszérésszel, amely 
majdnem a térdig le volt tűzve, a másik 
ruhája fehér crepe de Chine-ből készült, 
kis sárga sállal. Mind a két ruha való-
sággal tipusa a fiatalos, ujdivatu nyári 
toaletteknek. 
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Nappal: egyszerűség 
Este: fantasztikum és merészség 

Beszámoló az uj tavaszi divatról 
A tavaszi kosztümök már a legtöbb 

öltözködő hölgy garderobe-jában készen 
várják az első meleg napsugarat, de a 
tavaszi divatnak nagy parádés felvonu-
lására ezideig még nem volt alkalom. 
Mégis kialakult már a vélemény, hogy 
a párizsi modellek közül melyek azok, 
amelyek internacionális sikerre számít-
hatnak. 

Ezt a megállapítást részben a divat-
szalonok rendelései támasztják alá, rész-
ben pedig a Riviera utószezonja és Biar-
ritz előszeszonja, ahol már rengeteg al-
kalom adódott, hogy az u j modelleket az 
utcán, a versenyeken és a hotelhallok-
ban bemutassák. 

Egyik legnagyobb estélyiruha sikere 
Viannet téglaszínű, uszályos crepe-
romain toalettjének van, mellette Lan-
vin fekete crepc-marocaine, szorosan a 

testhez simuló estélyiruhája a legnép-
szerűbb, amelyet egy tűzpiros színű, bő 
ujju, csípőig érő boleró egészít ki. 

Nagyon népszerűek Chanel-nak klasz-
szikus szabású kabátruhái, keskeny kis 
tükröző acélövekkel, piké-garniturákkal. 
Lutwin fekete szövetruhája, zöld váll-
résszel és zöld köpennyel, Goupy egy 
pár érdekes szinösszeáiütásu rövidujju 
szövetruhája. 

Az u j divatot általában nappiai az 
egyszerűség jellemzi, az esti ruhák 
viszont szabásban és színösszeállítás-
ban nagyon merészek és fantasztiku-

sak. 

A nappali ruháknál a legfontosabb a jó 
anyag, a jó szabás és az előnyös szín-
összeállítás. A ruhákon semmiféle feles-

A Bizánc-kávéház Buda-
pest és az egész ország 
legelegánsabban berende-
zett kávéháza. Tótisz Ernő, 
a kávéház agilis és nép-
szerű igazgatója (a kép sar-
kában), akinek elgondo-
lása szerint épült ez a fé-
nyes helyiség, most min-
den szakavatottságát latba 
vetette, hogy az ő rezshne 
alatt a Bizánc-kávéház vi-
lágvárosi nivója még job-
ban emelkedjék. Ugy a fő-
városi, mint a vidéki elő-
kelő publikum előszeretet-
tel keresi fel e kedves, 
népszerű, családias szóra-
kozóhelyet. Tótisz Ernő, 

,aki kitűnősége és elismert 
tekintélye a kávésszakmá-
nak, mindenben a legjob-
bat és a legkitűnőbbet 
nyúj t ja meghitt publiku-
mának. 
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leges hímzéseket és díszítéseket nem ta-
lálunk. 

Már ha tározot tan kialakult, hogy a 
fehér rendkívül divatos lesz, nemcsak a 
Riviérán, hanem városban is, főleg es-
tély i ruháknak. Fehér , t o j á shé j j és vaj-
szin, ezüstösszürke és úgynevezett glecs-
cserszinü estélyiruhákat találunk a nagy 
párizsi kollekciókban, olyanokat , ame-
lyeket minden nemzet nagy ruhasza lonja 
kopirozott . A fehér ruhákhoz egyes di-
vattervezők élénk kék és lila estélyi kö-
penyeket készítettek, amelyeknek divata 
állítólag egész nyáron át megmarad. A 
fehér színek mellett lá tunk egy kevés 
téglaszínű, sárga, pasztellrózsaszin, pasz-
tell-lila, levendulakék és halványzöld 
toaletteket. 

A barna és zöld szín inkább a sport-
ensemblék szine. Vionnet a fehér ruhák-
hoz szines bársonykabá toka t készített és 
ez az ötlet végtelenül népszerűvé vált az 
u j tavaszi és nyári divatban. A színes 
kabátok mellett fekete bársonykabátok-
kal is viselik a fehér nyári ruhákat . A 
.szines kabátok ál ta lában rendkívül ked-
veltek lesznek a nyáron világos ruhák-
hoz, nemcsak bársonyból , hanem jersey-
ből, flanellböl, nyersselyemből, atlasz-
selyemből és fényes satinből. 

Ismét rendkívül divatosak lesznek a 
liolerók, azonban ma már mint önálló 
kis kabátokat és nem mini ruhadiszt vi-
selik őket. Az estélyi kabátok is igen 
gyakran egészen rövid, különálló kis bo-
k r o k . 

A nyári ruhák közül rendkívül sok lesz 
a fodros modell, 

széles és keskeny fodrok, egészen liliom 
plisszéfodrok díszítik m a j d a nyári ruhá-
kat. A C/inneí-selyemruhák köziil egyik 
legnagyobb sikerű imprimé-ruhát fino-
man plisszirozott kerek gallér díszíti a 
gömbölyű kivágás körül és a ruha egé-
szen rövid kis u j j a is egy finoman plisz-
szirozolt fodorból áll, amelynél a plisszé 
egy kis da rabon le van tűzve. A plisszi-
rozott fodordisz megismétlődik a csípő 
körül és a ruha elején. A ruha gloknis 
szoknyája egészen finom apró és letüzött 
berakásokból áll, amelyek jóval a térd 
alatt nyílnak széjjel. 

A kosztümökön és a kábátokon na-
gyon sok úgynevezett markírozot t var-
rást látunk, amelyeket különösen Chanel 
kedvelt idei kollekciójában. 

A tavaszi divattal egyidejűleg fel tűntek 
a nyár i szőrniekabátok is, 

amelyeket m a j d a kora nyári vacsorázó-
helyeken fognak viselni, nyár i hermelin-
ből, karakülből , bolíviai bárányból . 

(^ûJmJwMoJ^ 
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AiH-ik Lajos unokájának csipkenyakken-dője a newyorki Éalkiálison 
Mrs. Edward Harkness, Amerika egyik 

legkifinomultabb Ízlésű műgyűjtője. A 
ritka értékű képeken és szobrokon kivül 
drága régi brokátok, selymek és ritka 
értékű csipkék gyűjtésével is foglalko-
zik. A Metropolltain szépművészeti mu-
zeuina New Yorkban a napokban nyi-
totta meg kiállítását azokból a flamand, 
francia és olasz csipkékből, amelyeket 
Mrs. Harkness ajándékozott a múzeum-
nak. A csipkék főleg a XVI. és XVII. 
századból valók. A gyűjteményben sok. 
ritka értékű csipkegallért látunk, olyano-
kat, amelyeket a XVI. század híres 
portréfestői festettek modelljaikon. A 
gyűjteményben vászon- és finom Ilnon-
gaiiérok is szerepelnek, amelyeknek a 
szélét keleti mintájú, arannyal átszőtt 
csipke szegélyezi és amelyek a XVI. szá-
zadbeli toalettek nyakát Iegyezőszerűen 
díszítették. 

Rendkívül nagy értékű a gyűjtemény-
ben két eredeti XVI. századbeli vászon-
gallér, amelyeknek egyikét olasz, a má-
sikát pedig flamand csipke szegélyezi 
olymódot), hogy a csipke az egész vállat 
eltakarja. Egy nyakkendőt is látunk a 
gyűjteményben, francia pointlace csip-
kéből, amelyet Aiençonban készítettek 
XIV. Lajos unokája számára, aki ezzel 
a csipkenyakkcndővcl díszített ruhában 
tartotta eskUvőjét Maria Adelaide savoyai 
hercegnővel. A nyakkendőbe egy virágzó 
fa van beszőve, amely mellett egy nőies 
alakú fiatal vadász áll, ijjal a kezében. 
A csipkébe szarvasok, nyulak és egy 
vadászkutya van beszőve, az egészet pe-
dig a francia királyi korona szegélyezi. 

A csipkéken kivűi, amelyeket a gyűj-

I 

*<"lilkék rrepe <le Chine-riiha, liinizrll lialisil-
• gallérral, siélrs lekefe lakklivvel 

(Polrtt-morirll) 

lemény tartalmaz, rendkívül érdekes egy 
pár darab fűző a XVI. századból. Ezekbe 
a csipkével szegélyezett szoros páncél-
derekakba halcsontból, fémből, vagy vé-
kony fából kivágott lemezek vannak be-
dolgozva, a lemezekbe egészen finom-
rajzu minták vannak bevésve, vagy 
festve. Mindegyik ilyen fűzőhalcsont való-
ságos kis művészeti remek, amelyet az 
elegáns hölgy valamelyik bámulójától 
kapott ajándékba. 

A kiállítás megnyitóján nemcsak a 
társaság, hanem New York divatiparának 
igen sok kiválósága Is megjelent, talán 
azzal a célzattal, hogy az uj nyári divat-
ban felelevenítse a XVI. század csipke-
verő művészetének egy-egy remekét. 
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Nem csak a ruha teszi 
az elegáns asszonyt! 

Azok az asszonyok, akiknek sok pén-
zükön kiuül sok idejük is van toalett-
jeikkel foglalkozni, nagyon jól tudják, 
hogy az eleganciának a fogalmához nem-
csak a jó ruha tartozik, hanem rengeteg 
sok apró kis divatkellék, amely külön-
külön ugyan jelentéktelen, de az összha-
táshoz mégis elengedhetetlen. Ezek közé 
az apróságok közé tartoznak minden ta-
vasszal a virágok, amelyek ezidén semmi-
féleképpen sem igyekeznek utánozni a 
természetet, hanem majdnem mind stili-
záltak. 

A délutáni ruhákat nagyon qyakran 
diszitik a kivágásban finom fehér vagy 
pasztellszínű batisztvirágok, vagy valen-
cienes-csipkevirágok, amelyek illenek a 
ruha lingerie gallérjához és manzsettá-
jához. A kosztümökön nagyon sok kamé-
liât látunk, fehéret vagy pirosat, vagy 
pasztellszínűt, divatos madeira-anyagok-
ból. 

A virág a kalapokon is divatos. A 
párizsi masamódok rendkívül sokféle 
széles, romantikus szalmakalapot mulat-
tak, tarka virágfüzérekkel díszítve. Eze-
ket a kalapokat természetesen a pesti 
masamódok a nyári szezonra tartogatják 
és ma még csak az apró kis trikó,, vagy 
szalma jersey-kalapokat lanszirozzák. 

A kalapoknak rendkívül fontos disze 
a kis tolltűzék, amelyet úgyszólván min-
den egyes kosztümhöz, vagy köpenyhez 
való kis tokon megtalálunk. A tollak 
egészen kicsinyek és inkább mint szín-
folt hatnak a kalapon. 

Egészen érdekes és uj ideája egyik 
párizsi divatszalonnak a viráglánc, ke-
ményített linon-, vagy batisztvirágokból, 
amely színben harmonizál a ruha színé-
vel és amelyet a nyakon viselnek ugy, 
hogy az egyúttal az egyszerű, dlsznélküli 
kivágást is élénkit'se. 

beérkezett nagyszámú pályamű el-
bírálásával a zsűri még nem ké-
szült el. 

Előreláthatólag azonban most 
már rövidesen — április 20-ika 
körül — módunkban lesz az ered-
ményt ismertetni. 

Albus Szappangyárak 

Kedves divatapróság a Chanel által 
kreált biztosítótű aranyból vagy ezüst-
ből, amely legjobban az egyszerű bízto-
sitótühöz hasonlít s amelyet clipssk he-
lyet kalapokba és sálakba tűzve visel-
nek. 

A tavaszi és nyári toalettekhez viselt 
ékszerek is rendkívül változatosak és 
meglepően szépek ezidén. Délelőttre na-
ggon sok fémláncot, aluminiumgyön-
gyökből készült láncot viselnek, eleyáns 
délutáni ensemblékhez pedig láttunk 
kristálygyöngyökböl készült láncot is, 
amely fényes satin-szalagban folytató-
dott és oldalt nagy maslíban véyzödött. 
A láncoknak nagy és diszes zárját leg-
inkább oldalt viselik. 

Nagyon érdekesek az uj kézitáskák, 
amelyek igen sokszor szövetből, selyem-
ből készülnek s a világos szinü nyári 
ruhákhoz való selgemtáskákat színes 
pettyek diszitik, ugyanolyanok, mint ami-
lyen a sál vagy a kalap szalagja. 

A zilált idegekről, sexualis gyen-
geségről, ideges depressziós állapo-

tokról és a 
gyengeség 
gyógyításá-
ról szól a 
világhírű se-

xualtudós 
San. Rat Dr. 

Magnus 
Hirschfeld 

„Neues Le-
ben" cimü 
könyve. A 
könyv 5 szi-
nes, rendkí-
vül érdekes 

ábrát tartalmaz, mely az ember belső 
szerveinek működését demonstrálja. 
Szétküldés zárt borítékban P 1.— 
postabélyegbeküldése ellenében bér-
mentve: „ T i t u s " G m. b. H., Ber-

lin-Pankpw 425. által. 

Rendelőjegy: 
„Titus" G. m. b. H. Berlin-Pankow 425 
Kérem, küldjék elmemre zArt borítékban Magnus 
Hirschteld „Neues Leben" cifnti könyvit. Csa-

tolva P l — bélyegben. 
Név: -
Helység: 
Utca: 
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„SCHEVENINGEN." Ez a fürdőhely egyike 
a legelegánsabb, legmondainebb üdülőhelyeknek 
s a rendkívül elegáns közönsége van. Mint min-
den nagy helyen, itt is mindenki ugy él, ahogy 
akar, mert kevésbé terelődik rá a figyelem, 
mini kis helyen. Sok függ attól, hogy hol fog 
lakni. Nagy hotelben sok és elegáns ruhá ra van 
szüksége, kisebb hotelben, vagy penzióban ke-
vseebb holmi is elég. Meglévő holmiai jók. dfc 
egy nagycin elegáns utikosztümre s egy világos 
sétakosztürnre föltétlenül szüksége lesz. A ter-
vezett fehér ruha a fehér köpennyel nagyon 
szép volna, de ha nem ragaszkodik a fehér szín-
hez, talán modernebb volna egy sárgászöld 
kompié, mert ez az idén a vezető divatszin. 
igaz. hogy kissé exponált s csak akkor csinál-
tasson ilyet, ha arcához kifogástalanul illik. A 
kompié fazonja inkább franciás legyen, esetleg 
mintázott anyagból készült ruhával s sima 
kabáttal . Prémet okvetlen kell rátenni, de cél-
szerűbb volna nagyon szép világos rókát venni, 
mert ezt aztán más ruhához is viselheti. A 
fü rdőruhák nagyon eleven színűek s egész finom 
gyapjuanyagból készülnek. A fürdőköpenyek 
uj jat lanok. Széles fürdőkalap s ernyő egészíti ki 
a felszerelést. A fürdőcipők gumiból készülnek, 
rendszerint tarkák és spanglisak. 

„FIATAL MENYASSZONY." 1. A fekete-rózsa-

A .március '25-én megtartott 1. országos 
tartós hullámositó versenyen I. dijat 
nyert frizura, mely Gaál Sándor Miizeum-
körut 17. sz. alatti nőifodrász, egyetlen 
magyar találmányú „G. S." gépével lett 
hullámositva. A magyar tehetség ismét 

fényes győzelmet aratottl 

szín kombináció jó. 2, A fekete kosztüm is na-
gyon elegáns lesz különböző színű és minőségű 
világos blúzzal. !i. Természetes, hogy ezeken 
kívül világos kosztümre is szüksége lesz, hiszen 
most már verőfényes, meleg időre lehet számí-
tani. E r r e a célra ritkaszövésü, aprónmitás 
angol gyapjuanyagot ajánlunk. A kabát kur ta 
Itgyen. A szoknya berakott . Ez most sokkal 
modernebb, m:nt a köpeny. Világos mosóbluzok 
illenek hozzá, hímzett gallérral, kézelőkkel. -1. 
A nyersselyem anyagoknak nagyon jó hasznát 
veheti, mer t ezek a nyáron nagyon divatosak 
lesznek. Angolos ruhákat s kosztümöket készíte-
nek belőlük. A burette csak sportcélokra való, 
esetleg porköpenyt készíthet belőle. 5. A crepe 
de Chine-t kombinálhat ja csipkével. Nagyon 
ejegáns menyasszonyi ruhá ja lehet belőle. A 
csipkét széles, dus fodor formájában alkalmazza, 
de ne külön felvarrva, hanem hozzá applikálva 
az alapanyaghoz. 

„BANKIGAZGATÓKÉ." 1. Serdülő leánykák-
nak valóban lei/elegánsabb s egyben legcélsze-
rűbb a sötétkék felöltő. Tavaszra széles, hímzett 
fehér gallérI lehet rútenni. 2. <1 durvaszálu, 
ritkaszövésü anyag must is nagyon divatos. Álta-
lában az egész összeállítás jó. Mosó szarvasbőr-
keszlyüt s középbarna angolos cipőt tessék hozzá 
viselni, ugyanolyan színű harisnyával. 3. A ter-
vezett szövetruha számára gyapjugeorgette-l 
ajánlunk. Minden finom árnyalat divatos. Most 
az aprómintás kelmék vezetnek. 4. A georgette 
elegánsabb, mint a erepe de Chine, de az utóbbi 
célszerűbb. Tessék talán maroccaine-t nézni. Ez 
most igen divutos s a jó minőség tartós is. 

„JAJ, DE RAVASZ DOLOG EZ A TAVASZ." 
1. Meglévő ruhái , a leirás után Ítélve, jók és 

Kit lát vendégfii a Szinházi Élet 
a CONTINENTAL szállóban 

Ezen a hélen Ehmunn Janka, Tolna Ozora, 
előfizetőnkéi invitáljuk három napra Budapestre 
és felkér jük, hogy megérkezésének pontos ide-
jéről a Conlinental-szállodát (.VII., Dohány-u. 
42—44.) értesíteni szíveskedjék. 
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divatosak. 2. A bársonyruha nom való uteára. 
Csináltasson most valamilyen világos árnya-

latú könnyű angol szövetből csinos kosztümöt., 
ehhez viseljen világos blúzokat. Ezzel az öltö-
zettel k ihúzhat ja a kánikulai napokig, hiszen 
két másik kosztümje is van. 4. Nyárra aztán 
csináltathat mintás mousseline-ruhát. De er re 
még ráé r gondolni, 5. Kalapot vehet abban a 
városban, ahova utazni készül. A keskeny s 
széles formák egyaránt divatosak. A panama-
fonatok az idén nagyon kedveltek s elegánsak 
lesznek. 

„LILLY ÉS BÖZSI." í . Ilyen fiatal leányokra 
prive nem kötelező a hosszabb ruha divatja 
Talán pár centimétert le lehetne engedni abból 
a köpenyből s akkor viselhető. IIa így feltűnő 
kurta volna, qkkor inkább kis darabol le lehetne 
vágni a hosszából s háromnegyedes kabátot csi-
nálni belőle, ami szintén nagyon divalos. IIa a 
ruha kilátszik belőle, az nem baj. Csak színben 
ne legyen nagyon elütő. 2. A hímzett piké-disz 
nagyon elegáns. 3. A pezsgőszinü ruháról le kel-
lene venni a lógós részeket s az így nyert anya-
got vagy bőségben, vagy hosszában valahogy a 
szoknyához dolgozni. 4. Az uj kék ruhát fehér, 
vagy halványabb kék hímzett georgette-gallérral 
díszítsék. A deiék kurta legyen. A szoknya rán-
colt, vagy berakott. Télen aztán kivehetik belőle 
az ujjakat s kevcs átalakítással esti ruhát csi-
náltathatnak majd belőle. Jó lesz az anyagból 
valamit erre a célra félretenni. 5. Naturszinü 
szalmakalapot vegyenek. Ez elegáns is s minden 
ruhához jól illik. 6. A világos drap cipő jó. 
Ugyanolyan színű harisnya illik hozzá. 7. A 
sötétkék kabát kurta legyen. A nyersselyem 
bluz jó hozzá. Tarka, sottis, vagy pettyes selyem-
nyakkendő nagyon kedves az ilyen öltözethez. 

.1 kézimunkaiven már igen sok horgoláshoz, 
recézéshez való szélesebb-keskenyebb csipkéi 
közöltünk, melyeknek mindegyike szekrény-
csiknak is alkalmas. 9. Minden monogramra sor 
kerül. Igen örülünk, ha olvasóink közlik velünk 
ilyenirányú kívánságaikat. 

,,1-:RÖS ASSZONY." Tekintettel a r r a . hogy 
fekete köpenyről van szó, inkább valami finom, 
köi.ir ü, gyapjuanyagot ajánlunk, mint selymet, 
l iurt az előbbit több szezonon át lehet majd 
visai ni ' s mindig elegáns. Természetes, hogy 
egyenes szahásu, angolos fazonról lehet esak szó, 
mert erős hölgyek számára esakis ez a viselet 
előnyös. 

„SORON KÍVÜL 23." 1, A nemes prém mindig 
elegáns. ha pillanatnyilag nem is a legdivatosabb. 
Most a róka és a nycst a favorit. 2. A krém 
szövet nagyon szép s az idén igen sok krém és 
fehér holmit fognak hordani. Ha más baja 
nincs, minthogy kissé megunta ezt az öltözetei, 
akkor kár megfestetni. Inkább élénkítse valami 
uj szinnel, divatos, mintás nyakkendővel, vagy 
hasonló aprósággal, de ne festesse meg. 3. A 
kismintás anyag színösszeállítása bizony nem 
valami szerencsés s ha könnyen teheti, ne hasz-
nálja másra, mint háziruhára. 4. A fekete kalap 
a ruhához illő dísszel jó lesz. Legmodernebbek 
az egész puha szalmafonatok. 5. Kézimunka-
ivünkre vonatkozó elismerő szavait hálás köszö-
nettel fogadtuk. A kis terilök mindenesetre érté-
kesebbek, ha recemunkával készülnek, de ha 
jobban szereli• az ilyen holmit gyakran változ-
tatni. akkor Iwrgolással is elkészít heti, mert ez 
gyorsabban megy s most divatos. Természetesen 
ekrüszinü fonalat vegyen, miután a nagy leritő 
is ilyen árnyalatú. 

„V. ANTALNÉ, OROSHÁZA." Sajnál juk, hogy 
ez alkalommal nem lehettünk szolgálataira taná-
csunkkal. de a jubiláris album óriási példány-
száma miatt sokkal előbb kellett a rovat anya-
gát összeállítani, mint ahogy az rendes körül-
mények kőzött történni szokott s igy sorai lap-
zárta után; érkeztek. A jövőben természetesen a 
legnagyobb készséggel állunk rendelkezésére, 
csak a r r a kér jük, hogy kérdéseit idejében jut-
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tassa liozzánk, mer t a leveleket csakis érkezésük 
sorrendjében intézhetjük el. 
1 ..EGY FIATAL ASSZONY." A tervezett sötét-

kik kosztüm a két/éle változatban igen elegáns, 
csak a velur-kalapot találjuk kissé nehézkesnek. 
Tessék inkább könnyű, barna szalmakalapot 
venni. Sötétkék szalmakalap is jó volna, mert ezt 
mind a két változatban viselhetné a kosztümhöz. 
Az idén ugyanis kijelentett szalmakalapdivat 
lesz s a filc-kalapot sem sokáig viselheti már. 
A barnás összeállítás délelőttre, a fekete-fehér 
délutánra ualö. Drap, vagu barna bőr-retikiil 
célszerű volna délelőttre. 

„S. AMARYLL." 1. A sötétkék fiatalosabb, 
mint a fekete, különösen, ha tavaszi kosztümről 
van szó. 2. Fehér , halványrózsaszin és nyers-
szinü bluz illik hozzá. Ez utóbbi délelőttre való. 
3. A szoknyán okvetlen legyen berakás. Ezalatt 
nem körül berakott szoknyát ér tünk, hanem 
olyat, amelyen jobboldalt egy-két nagyon mély 
berakott ránc van, vagy pedig az első rész lapos 
ráncokba van vasalva. A berakás alkalmazásá-
nak rengeteg módja van, lehetetlen mindent fel-
sorolni. 4. A vörös róka divatos, de ügyeljen, 
hogy finom, drappos árnyalatot válasszon. Min-
den sötét kosztümhöz illik. 5. A sálakat tarka 
selyemből készítik. Most rendkívül modernek 
a sottis, kockás, vagy pettyes sálak. Féloldalt 
megkötve, lazán hátravetve hord ják . Ehhez 
egyéni sikk kell, melyet megtanulni nagyon ne-
hezen lehet. 6. Sötétkék kosztümhöz finom 
sötétkék szalmakalapot tessék venni. 7. A fekete 
c r e j » de Chime-ruhát csinál tathat ja bolerósan, 
vwgv pedig válasszon b t e f a z o n t « díszítse nagyon 
finom fehér gallérral és kézelővel. 8. Ha a bluz 
hosszuujju, lehet. Egyébként 1 az idei nyáron 
nagyon sok uj jat lan, nyitott, l aza kabátkát fog-
nak viselni. !). A krém szoknyához hasonlószinfl 
n>osósclyem-biuzokat csináltasson. Hűvösebb idő-
ben krém alapon ta rkán mintázott könnyű 
gyapjupullowert . is vehet hozzá. De ezt csak 
akkor engedje meg magának, ha elég karcsú 
hozzá. 

„NEHÉZ MEGOLDÁS FALUN." 1. Tekintettel 
arra, hogy tavaszi kosztümről van sző. mi is 
célszerűbbnek találjuk a középárnyalatu tweed-
kelméből készült kosztümöt, mint a feketét, mert 
e:i a verőfényes, kissé melegebb idők beálltával 
nem viselheti. Bármennyire elegáns is a fekete 
szin, fiatal leánynak mégsem a legalkalmasabb. 
A szoknyát berakott részekkel csináltassa, a 
kabát félhosszu legyen, azaz a csípőt takarja. Ez 
az a fazon, amely örökéletű s ha falun nincs 
alkalma ruháinak kihasználására, az ilyen kosz-

tümöt évekig viselheti alakítás nélkül. Természe-
tes, hogy a kelmének nagyon szolid, apró min-
tájúnak kell lenni, mert különben nagyon ki van 
téve a divat változásainak. Finom fehér, vagy 
szines linonból, nyersselyemből. vagu erepe de 
Clline-ből készült blúzt viselhet hozzá. 2. A sál 
mellett még rókát is viselhet. Az előbbit dél-
előtt, vagy borús napokon, az utábbit délután és 
verőfényes időben. 3. Tévesen informálták, mert 
az idén kijelentett szalmakalapdivat van s azt 
tanácsoljuk, hogy most ilyet vegyen. 

„EL KELL MENNI." 1. Ha figyelemmel olvassa 
a Divatpostát, ugy megfigyelhette, hogy mi egy-
általán nem vagyunk barátai a ruhahalmozásnak. 
Mi tehát azt tanácsoljuk, hogy meglévő sok 
ruhá ja mellé ne csináltasson most semmit, ha-
nem ha alkalma van pár napra Pestre jönni, 
nézzen körül a társaságában s a belvárosi üzle-
tek kirakataiban s azokat a ruhákat , melyeknek 
az anyaga megéri az alakitás költségét, alakit-
tassa át. Legfeljebb a ku r t a fehér kabátkát s a 
nyersselyem ruhát csináltassa meg. 2. Hogy a 
hosszú r u h á j a kilátszik a köpenyből, az egyálta-
lán nem zavaró, mer t azt itt a mi szemünk már 
megszokta. De ez különben sem aktuális, hiszen 
a téli felöltőjéről van szó. 3. A fogadó ruha 
rajza nagyon szép, egy harmincnégyéves asz-
szony pedig olyan fiatal, hogy .. minden finom 
szint viselhet. Föltéve, hogy ez" a szin előnyös 
az arcához s elég karcsú ahhoz, hogy a kissé 
exponált dolgokat megengedheti magának. 4. 
Hogy mit vigyen magával az út ra? Hát minden 
olyan holmit, mely az évszaknak megfelel, azon-
kívül azokat a ruháka t , amelyeket alakíttatni 
akar . Pesten azl mégis csak másképpen intéz-
heti el, mint vidéken, különösen, ha rokonai jó 
társaságban forognak s igy bizonyára jól is 
öltözködnek. 5. A kérdezett községet mi sem 
ismerjük. Talán tévesen van Írva. Tessék el-
hagyni az utolsó betűt s az utolsóelőtti betűről 
az ékezetet. így valószínűleg megtalálja a hely-
ségnévtárban. 

..MAGNÓLIA." Most nem aktuális a bársony-
kábát, semilyen formában. Tessék őszre eltenni. 
Talán akkor inkább lehet a dologról beszélni. 
Most egész könnyű gyapjukelméből készülnek a 
kosztümök. 

„BÖSKE 7." 1. A beküldött szövetminta nagyon 
elegáns s divatos. Most oly nagy divat a gyapjú-
anyag, hogy minden nehezebb szövethez meg-
felelő szinü és mintázatú, egész könnyű anyag is 
kapható. Tessék tehát ezt a m'.ntát valamelyik 
jónevü belvárosi cégnek megküldeni azzal a meg-
bízással, hogy ehhez illó ruhaanyag mintáját 

Minőségi verseny! 
Ugyanazért a pénzért a legjobbat kapja a 

„Király" Gőz mosod a 
festő és vegytisztitó-gyárnál. 
A legelőkelőbb körök tisztitója! 

Vidékre három nap alatt szállítunk. 
IV., Magyar-u. 3. VII., Király-u. 15. V., Bálvány-u. 23. 

Telefon: est—39. Telefon: 313—35. Telefon: 243—85. 

Vidéken szabónők stb. képviseletet kaphatnak/ 
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küldjék el Nagyságodnak s a minták közül aztán 
kiválaszthatja azt, amelyik Ízlésének legjobban 
megfelel. 2. A nyersselyemruha az idén is diva-
tos lesz. 3. Huszonnyoleéves nő még mindent 
viselhet. Itt csak azt kell számításba venni, hogy 
alakja kissé erős. Berakott szoknyáju bluzruhát 
tessék csináltatni, fehcr hímzett gallérkával. 4. 
A sötétkék ruhához mindenesetre megcsináltat-
ha t j a a bolerót s ha a r u h a jó állapotban van, 
használhat ja vizitelésre. De ha módjában van, 
csináltassa meg a tervezett fekete kosztümöt a 
fehér blúzzal. A bluz lehet jumperszerü, vagy 
kikötős, széles övvel, mely a csípőig ér . Ez nem 
erösit ugy, mint a bekötős blúzok. 5. Ha sokat 
kei! kocsiznia, bizonyára van egy jó porköpenye. 
Ezalatt pedig minden ruhát viselhet. 6. Bár-
milyen visszavonultan fog is élni a tengerparton, 
még egy-két világos angolos r u h á r a okvetlen 
szüksége lesz. Vásznat, egész könnyű gyapju-
anyagot, vagy nyersselymet ajánlunk erre a 
célra. 

„ELŐFIZETŐ HUGA 18." 1. A fehér geoivelte-
ruluíjdnak átalakítása nem nehéz, his: ilyen 
anyagot kaphat hozzá. Tessék hát uj derékrészt 
csináltatni, Sem kerül nagyon sokba, mert ez a 
derék is ujjatlan lesz s iga kevés amjag kell 
hozzá. 2. /I kék ruha alakításához tessék a kis 
peleiint felhasználni. Elég, ha egész kurta ujja-
kat es.náltat s magasszáru kesztgilt visel hozzá. 
A kesztyű lehet kék, vagy /eltér. 3. A fekete 
taft-ruhál legge el őszre. Hiszen van elég alkalmi 
ruhája ngdrra. 4. A tervezett ruha számára 
mintás mousseline-t ajánlunk. Fazont nem tu-
dunk előírni, mert most a ruhák szabása annyira 
komplikált, hogy azt leírás után ugy sem tudja 
senki megcsinálni. S. A délutáni és esli felöltő 
közölt cíynn lényeges különbségek vannak, hog]) 
nem lehet a kettőt összeegyeztetni. Legcélszerűbb 
volna estére csípőig érő fekete selycmkabdtol 

csináltatni dya fehér prémetétxel. Ei mindern 
ruhához illik. A kék ruhához pedig ugyancsak 
kék ggapjugcorgette-ből készült köpeny volna 
szép. Drap, vagy szürke felöllő persze célszerűbb 
volna, de ha a kékei olyan nagyon szereti, 
csináltassa meg, később át/estetheti 

..11. A.. SZLOVENSZKÓ." A beküldölt kézi-
munkatervek valamelyikére okvetlen sor kerül, 
mert csinosak, eredetiek. Tessék csak türelemmel 
várni, liengeteg anyag érkezik hozzánk. 

„SÁRGA RÓZSA." A legnagyobb készséggel 
teljesitenők kérését, de ebben a rovatban nem 
ajánlhatunk cégeket. 

,,M.\JUS." Miután a leányka erős, nem ajánl-
hatjuk a most olyan divatos s kedves mintás 
mousseline-t. Tessék halványkék, rózsaszín, vagy 
zöld georgcttc-t venni s egyszerű, mérsékelten 
bnraiw&zabdsu fazont választani, kevés csipke-, 
vagy szalagdisszel. A ruha bokáig érhet. Mélyen 
kivágott, fekete antilop-clpö, a ruha színében 
tat loti harisnya s magasszáru fehér glaszékeszlyü 
illik hozzá. 

— Szinte lehetetlen és beszél is róla egész 
Budapest, hogy milyfen olcsón árusít a Deck 
Gyula-féle speciális kesztyű- és harisnyaszak-
üzlct (Budapest. VI1., Erzsébet-körut 32.) Be-
széltünk a ccg tulajdonosával, aki pá r szóval 
leleplezte az olcsó árusítás titkát: 

— Egyedüli célom mindig az volt, hogy olcsón 
és jót adjak a közönségnek. Az oicsóságot ugy 
érem el, hogy hasznot alig kalkulálok és a 
tömeges fogyasztás révén rendkívül olcsón 
tudok bevásárolni. 

Kerités, kapu, arélhutor , kertibutor, Haidek-
ker-féle garantál t márka . Képes árjegyzék in-
gyen. Kérje: Haidekker Sándor Rt.-tói, Buda-
pest, VIII., (Ulői-ut 48/64. 
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20.000 pár 
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selyemharisnya, férfiharisnya, kesztyű és nöl nadrág 
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kis szépséghibával 2.90 helyett .... P I 

Selyemharisnya 9.20 
ajour nyíllal, kis hibával, 3.90 helyett P Sm 

Selyemharisnya garante hi- 9 » 
bátlan, hajszálvékony 4.80 helyett . . P mt 

Hernyó selyemharisnya q.»o 
tiszta selyemből, hibátlan P W 

Nehéz selyem nöl nadrag *mm 
gyönyörű kivitelben rep P I 

1 Tavaszi kesztyo 
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minden színben P I 
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fehér és sárga P ^ r 
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A Concours beszámolóját a legfrissebb 
versenyző bájos történetének elmondásá-
val kell kezdeni. Amikor a nagy nap 
hajnalán a verseny rendezői a színhelyre 
kimentek, ott találtak már egy kocsit, 
amelyet antlak tulajdonosa, feleségének 
segítségével — kezében egg doboz vörös 
festéket és egy ecsetet tartva — nagyban 
mázolt, fényesített. A kocsi egy elég régi, 

CITROEN 
vámolatlan, uj, gyári garanciás, 
valamint tökéletesen kijavított, hasz-
nált személy- és teherautók és motor-
kerékpárok önköltségi áron kapha-
tók a legkedvezőbb fizetési feltéte-
lekkel. Alkatrészek az összes kocsi-

tipusokhoz kaphatók. 

aEPKOCSIlmPORTRESZUÉNVTARSASÁfi 
Vil., N ü r n b e r g - u t c a 2 5 / 2 7 . 

de kitűnő karban tartott angol Vauxhall 
volt, a buzgó tulajdonos pedig Thomas 
W. Loogborough, a nemzetközi autó-
sportszövetség főtitkára, aki előző napon 
érkezett meg Budapestre. 

* 
A közönség által leadott szavazatok 

közül különösen kettő érdemelt figyel-
met. Az első: Horthy Miklós kormányzóé 
és nejéé, akik az Armbruster-féle szürke 
ADRH-kocsit tartották a legszebbnek, a 
második Bethlen István miniszterelnöké 
és Bethlen Margit grófnőé, akiknek i f j . 
Horthy Miklósnak Nagy Géza által ké-
szített Buick-autója tetszett a legjobban. 

* 

Kevés kutya szerepelt ezídén — az ed-
digi Concours-okkal ellentétben. A leg-
kedvesebb Alfréd Pongrácz hölgykisérő-
jének kis zsemlyeszínű agara volt, ame-
lyik ellentétéül szolgált a hatalmas ko-
csinak. Első alkalommal szerepelt macska 
a Concours-on: Steven Pongrácz elegáns 
lieo-jából a zsűri nagy meglepetésére vg-
rotl elő. 

Amit a Concours-ról beszélnek... 

VEZÉRKÉPVISELET : VI., PODMANICZKY-U. 17. 

Wolfner László Steyr-je, amelyet Balázs László vezetett 
(László íelv.) 



Az autók „connaisseur"-
jei két elmaradt kocsit 
reklamáltak. Az első a ki-
állításra lejött és rend-
kívül egyszerűen, de elő-
kelően karosszált hatalmas csukott, 
lirenkéthengeres Tátra volt, amelynek a 
yépháztetÖjét útközben egy felpattanó kő 
behorpasztotta s emiatt maradt távol a 
versenyről, amelyen nagy sansza lett 
volna, a második Wolfner László Keibl-
karosszériás Bugatti-coupéja, amelynek 
gazdája — a beavatottak szerint — nem 
tartotta ildomosnak azt, hogy a Con-
cours-ra két kocsival vonuljon fel. * 

Wolfner Laci Steyr-kodsija — volánjá-
nál a druszával: Balázs Lacival — kü-
lönben nagy közönségsikert aratott. Ba-
lázs László volt egyébként a versenynek 
egyetlen stílszerűen öltözött férfirészt-
vevöje — és leggyorsabb vezetője, aki 
kocsijának gyorsasága miatt be sem tart-
hatta a kocsik közé előirt távolságot. .4 
Wolfner-féle Steyr-kocsit különben szo 
katlan alapossáyyal vizsgálta meg Miklós 
román herceg, akinek nemcsak a remek 
és ötletesen eredeti karosszéria tetszett, 
hanem a: alváz is. amely — más karosz-
szériával — már résztvett és győzött a 
táti versenyen, amelyen tudvalevőleg egy 
másik Steyr-kocsival ö is győzni akart. • 

Meglepetés volt a külföldi kocsik nagy-
arányú részvétele, annál is inkább, mert 
a rossz időjárás miatt a Rallye de Buda-
pest nevezőinek nagy része be sem futott 
idejében. Annál nayyobb a magyar ipar 

a Istvánné és Gara Baba a Cononurs-on 
(I.ásiló felv.) 

győzelme, miután a zsűri és a közönség 
olyan mesterek munkájával hasonlította 
össze a magyar kocsikat, mint Armbrus-
ter, Keibl, Letourneur & Marchand, 
Weymann, Spohn, Farina és Carmann. • 

A Weingruber-terraszán elhelyezett fő-
tribün közönsége nagy érdeklődéssel 
figyelte a zsűri asztala mellett három-
lábú állványon elhelyezett esöméröt. A 
Concours ugyanis a modern szokásnak 
megfelelően, eső ellen be volt biztosítva, 
miután azonban csak az előirt idő letelte 
után kezdett komolyan esni, a rendező-
ség nem kapott kárpótlást a biztosító-
társaságtól. 

Peerless, 
marínon. 

Dodge, 
és egyéb márkáiu, vámolatlan uj 
és tökéletesen kijavított, használt 
személy- és teherautók, önköltségi 
áron alul, a legkedvezőbb fizetét-i 

feltételekkel kaphatók. 
Auiúhltei r.-L eladási telepe 

vili.. Tavaszmező-u . 6 . 

Dlllf I nn flAnnnr Közepe"rúIla legmoaemepp 
liVnlllr IluHUIlr es leoolcsûtltl garazsa 
U IIILUI UtlIMUL VII.. KERTÉSZ-U. 24-28. TEL. 372-93 

Ennek a Reo-kocsinak a 
macskán kivűl méy két ne-
vezetessége volt. Az egyik 
az, hogy tulajdonosa ten-
gelyen hozta —- természe-
tesen a tengeri ut kivételé-
vel, mint ahogy ezt Siró 
György, a Concours lelke 
(aki a konferanszié szere-
pét is betöltötte) bemon-
dotta — Amerikából, a 
másik, hogy a zsűri előtt 
megszólalt a beépített rádió, 
ami külföldön egyébként 
ma már egészen közönsé-
ges felszereléséhez tartozik 
az autónak. 
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sodrom, fehér luuállal átkolöm rs la-
basba rakom egymás mellé. Forró vajjal 
leöntöm és mindig egy kevés viz utána-
töltésével, fedő alatt kb. egy óráig páro-
lom. Akkor átrakom egy tepsibe a levé-
vel együtt. Tisztitolt kelbimbót, rózsáira 
szétszedett karfiolt, apró carottât, spár, 
gát, apró uj-burgonyát (mindezt félig 
megfőzve) rakok mellé, leöntöm 2 deci 
tejfellel a hust és a zöldséget és a már 
forró sütőben félóráig sütöm. A hust — 
levéve róla a fonalat — ferdén szele-
tekre vágom, a zöldséget pedig válto-
gatva, kis csomókban körítésnek adom. 
A levét mind a húsra öntöm. 

OROSZ-TORTA 
3 tojásból piskótatésztát sütök a torta-

formában, 3 tojásból pedig mogyoró-
tortát, egy kávéskanál cacao hozzáadásá-
val. Készítem a következő krémet: 12 
deka őrölt diót és 13 deka őrölt mogyo-
rót, 15 deka cukorral, nagy rud vaníliával 
süriire főzök tejben, azután hűlni ha-
gyom. Mikor hideg, 10 deka habosravert 
vajat és 3 kanál erős rumot keverek 
hozzá. Ha nem volna elég édes, izlés sze-
rint cukrozom. A piskóta-tortára kenem 
a krémet, ráteszem a mogyoró-tortát és 
a tetejét bevonom rumos jéggel. Felsze-
letelem, mikor a jég már hideg, de még 
nem kemény. 

SAJTKRÊMES TÖLTÖTT-
TOJÁS 

12 tojást keményre fő-
zök, meghámozom, ketté-
vágom, kiveszem a sárgá-
ját. A habveröüstben 2 
nyers tojássárgát, 6 deka 
olvasztoltvajat, 2 evőkanál 
lisztet, egy deci tejszint, 6 
evőkanál reszeli pármai 
sajtot folytonos verés kö-
zött, forró vízben tartva 
a habüstöt, krémmé főzök. 
Mikor kész, hozzáadom a 
12 tojás álpaszirozott sár-
gájái, izlés szerint megsó-
zom és jó magasra ku-
pozva, megtöltöm vele a 
tojásfehéreket. A tojások 
tetejére reszelt pármezánt 
szórok. Hidegen tálalom. 

RECEPTEK 
KÁPOSZTÁS CSUKA 

Egy lábasban zsirt forrósítok, beleve-
tek 3 kocka cukrot, barnára pirítom, 
azulán hozzáteszek egy kiló savanyu ká-
posztát, izlés szerinti szegedi rózsapapri-
kát és fedő alatt fél óráig párolom. Ak-
kor ráöntök 2 deci tejfelt, a tetejére te-
szek egy kiló feldarabolt csukát és fedő 
alatt még 15—20 percig párolom. A halat 
lyukas lapállal kiszedem deszkára, a 
káposztát tálra borítom és a halat a te-
tejére rakom. 

BORJUFILET HERCEGNŐ MÓDRA 
20 deka nyers bor jumája t átdarálok, 

2 nyerstojást, 10 deka apróratördelt, va-
jon párolt petrezselymes gombát, izlés 
szerinti sót, csöpp pástétom fűszert, kés-
hegyni reszelt citromhéjat keverek belé. 
4 darab kb. egyforma nagyságú 25 dekás 
borjufllet-t vékonyra verek, egyik olda-
lát megsózom. 15 deka prágai sonkát 4 
egyforma szeletre vágatok. Minden borju-
szelet sózatlan oldalára teszek egy vé-
kony szelet sonkát, azután mindegyiket 
megkenem a gombás májpürével, össze-

Frleda Richard. Olga Csellova, Willy Schüller a berlini 
konyhaművészet] versenyen 

(Foto Atlantic) 
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ÉTLAP EGY HÉTRE 
SZOMBAT. Ebéd: Francia 

ököruszályleves, rántott bá-
rány sóskafőzelékkel, Szágó-
felfujt. Vacsora: llusos de-
relye, befőtt, cakes. 

VASÁRNAP. Ebéd: Spárga-
leves, velópudding, bélszín-
szeletek párolva, gombás rizs, 
carotta- és karfiol körítéssel, 
kakaótorta habbal. Vacsora: 
Sonkával töltött hideg tojás, 
déli torta. 

HÉTFŐ. Ebéd : Husieves 
tüdősrétessel, főtt hus snitt-
lingmártással és ujburgonya-
köritéssel, turósrétes. Vacsora: 
Meleg füstölt karaj párolt 
káposztával, diós aszaltszilva. 

KEDD. Ebéd: Paradicsom-
leves csurgatott tésztával, pá-
rolt felsálszelet lencsefőzelék-
kel, lekvárosbukta. Vacsora: 
Tormásvirsli, banán. 

SZERDA. Ebéd: Gombaleves, 
borjukotlelt kirántva konzerv 
zöldborsófőzelékkel, tojásos 
galuska. Vacsora : Rizses 
csirke, piskóta, 

CSÜTÖRTÖK. béd: Zöld-
ségleves, hirtc ült sertés-
karaj tejs: 
lékkel. tur| 
Marhapörk 
uborka, h< 

PÉNTEK, 
tojásleves, 
romkoch. 
radicsomos 
mandula 

rgonyafőze-
Vacsora: 

tarhonyával, 
tck, vaj. 

Savanyu 
süllő, cit-

Sajtos, pa-
laróni, sós 
ifőtt. 

nincsen parla 

KDZTISCTVISElôli 

^ K AVE JA. 
IGAZAN Mi 

Staufler 
„Medve" doboiementatt 

, ÜZENETEK 
E rovatba tartozó kérdések Vlzváry Mariska 

lakására, RSkk Szilárd-utca lg. sz. etmzrndők. 
K. S.-né, Koslce. Köszönöm a receptet és azon-

nal közlöm, amint kipróbáltam. Mert csakis ki-
próbált recepteket közlök és ha valakinek nem 
sikerül, ugy csakis az lehet az oka, hogy nem 
pontosan ragaszkodott a leíráshoz. 

Skodzáné. Mikor a viz lobogva forr, beleteszi 
a tojásokat és pontosan 4 percig hagyja benne. 
Akkor rögtön ki kell venni a vízből és a fe-
hérje egészen kemény, a sárgája egészen lágy 
lesz. 

A megpenészedett sajtot semmire 
i í . Ki kell dobni. 

Takarékos. 
se lebet használni. 

Lotlka. Bouillon csészékben. Karfiol- vagy 
velópudding. Borjudió Frascati-mártással. Da-
tolyatorta. Bak-sör. Egri vörösbor. Törley Re-

serve. Tályai szamorodni. Feketekávé. Cognac. 
Cherry-Brandy. 

P. F., Huszár-utca. Szakácskönyvem csak 
fűzve jelenik meg. Utánvéttel elküldöm Pün-
kösdkor. 

Hanvayné. Igen, lehet gyüjtőivekct is kapni 
a szakácskönyvemhez. Aki 10 aláírást gyűjt, 
egy tiszteletpéldányt kap. Köszönöm az el-
ismerést. 

Lucskos káposzta. Finom borecettel. Az én 
székely menyecske szakácsném ugyan a bor-
kőre esküdött, de azt hiszem az ecet jobb és 
egészségesebb. 

Árva leány. Forduljon bizalommal a Kat. 
Háziasszonyok Szövetségéhez (Mária-utca 7. sz.), 
olt bizonyosan tudnak valamit az On számára. 

Hanna. Akkor már lesz sülni való idei liba. 
ltjon majd egy héttel előbb és megcsináljuk a 
menüt, meg néhány jó receptet is kap. Gratu-
lálok! 



S Rejtett bine/ 
E rovatban minden nyomtatott sor ára 50 Hllér. Tekintve, hogy a nyomtatott 

sor 32 betűből áll, mindenki kiszámíthatja, hogy megjelentetni kívánt közleményéhez 
mennyi pénzt, Illetve levélbélyeget mellékeljen. 

A világjárást is meg lehet unni. Unoka-
bátyám is szívesen felcserélné szabadsá-
gát egy boldog családi otthon melegével. 
Oly intelligens és csinos urileánnyal, ki-
nek a házasság reális alapjához szüksé-
ges hozománya van, kölcsönös megtel-
szés esetén rövidesen házasságot kötne. 
Elsőrendű droguista szakember s így szó 
lehet esetleges benősülésröl is. Válaszo-
kat „Külföldről hazatért" jeligére a szer-
kesztőség továbbit. 

AKI GYENGÉDLELKÜ. IGAZI FELESÉGET 
KERES, ÍRJON KOMOLY, 29 ÉVES. ROM. KAT., 
CSINOS URILEÁNYNAK „AKANTUSZ" JEL-
IGÉRE. 

* 
Jóbarátnak levele van, váltsa kl. 

• 
30 ÉVES, EGYETEMET JiART VEGYÉSZ-

TECHNIKUS, KERESKEDELMILEG, IPARILAG. 
TÁRSADALMILAG TELJESEN KÉPZEIT , KE-
RESI HOZZÁILLŐ REJTETT KINCSÉT A LEG-
KOMOLYABB HÁZASSÁGI SZÁNDÉKBÓL „IN-
TELLIGENS, BÁJOS ÉS FIATAL" JELIGÉRE. 

Három Franciaországban élő fiatalember, 28, 
26, 24 évesek, házassági célbál leveleznének. 
Komoly, intelligens leányok 18—24 évig írhat-
nak, magyarul, németül, franciául, „Három 
barna flu" jeligére. 

Van egy barátnőm, akire minden szerénység 
nélkül rámondható, hogy a Stekel szerint leirt 
ideális asszony tudna lenni, ha akadna olyan 
30—35 éves ember, aki megértené ds értékelné. 
Barátnőm 28 éves, izr., csinos árva lány, akinek 
fivérei havi apanázst és berendezést adnának. 
Válaszokat ,,Modern házasság" jeligére. 

Fér jhezadnám barátnőmet . aki magasrangu 
állami tisztviselő özvegye. Finom'clkü, bájos te-
remtés, akinek pompás emberi ériékei nagyon 
érvényesülnének egy házasság keretében. Van 
háromszobás lakása, pénze, de mindennél íonto-
sabb aranyos, jó szive. Olyan 50 év körüli úri-
emberek Írjanak teljes cimü levelet, akik boldog 
ot thon után vágynak, , „Szeged V. ." jeligére. 

Unokahugomnak, aki fess, magas, barna, izr. 
urileány, hozzáillő becsületes élettársat keresek. 
Azok a 33 éven felüli úriemberek Írjanak, akik 
ugy gondolják, hogy megértő házastársat talál-
nak benne. Lehet özvegy, vagy elvált Is, egy-
két gyermek nem akadály. Jelige: „Jó anya". 

* 

Jóképű, kellemes külsejű, izr., 30 éves, intel-
ligens, érettségizett fiatalember, többévi irodai 
prakszissal, gyakorlati, kereskedelmi, ismeretek-
kel benősülne nagyobb céghez, gyárvállalathoz, 
alwl tehetségének megfelelő munkakör biztosil 
bató számára. Lehetőleg teljes cimü 'leveleket 
kérek ,.Agilis" jeligére. 

Magas, barna re j te t t kincs, kiről tárnoka 
megfeledkezett, azon gondolkozik, hogy társtalan 
Mkének halk beszéde eljut-e illetékes fülekhez. 
Huszadik életévemet tiprom lépteimmel, mái-
egynéhány hónapja és ugy hiszem, hogy ez a 
kor leányéletünknek az a kora, amikor is meg-
bocsájtható cselekedetünkké válik arról álmo-
dozni, hogy valamikor asszonnyá leszünk. Ha 
nem is éppen álmodozom, de mindenesetre egy 
kimondottan határozot t , intelligens, izr., 170 cm-
nél magasabb úriember felesége szeretnék lertni 
és e haloinragyüjtött feltételek mellett olyan 
luxust engedhessen meof magának, hogy hozo-
mány nélkül választhasRm asszonyt. Amerikába 
is elmegyek, feltéve, lia értem jönnek. Érdeklő-
dök leveleit lehetőleg fényképpel, huszonhéttől 
felfelé Moldován Irén, Rémétéá Jud-Bihor, Ro-
mánia cimre kérek. 

Gellért Marianne, a soproni színház szubrett-
primadonnája 

(Kürti felv.) 

Öcsém 28 éves. róm. kat., egészséges, magas, 
elegáns, szolid, ügyes, komoly, négy nyelven 
beszélő, müveit úriember, akinek szlovenszkói 
városban saját jólmenő üzlete van. Keresek ré-
szére olyan gycngédlelkü 20—24 éves, keresztény, 
lehetőleg barna urileányt, vagy gyermektelen 
uriasszonyt, akinek megfelelő hozománya van 
üzlethez és aki egy boldog élet titán vágyik. Le-
hetőleg teljes cimü és fényképes leveleket kérek 
..Kárpátok" jeligére. 

no 



Ki óhajt megismerkedni házasság céljából 27 
éves, vlgkedélyü, csinos tanítónővel. Jelige: 
„üzenget a tavasz". 

• 
HAHMINCEGYÉVES, KÖZÉPTERMETŰ. GESZ-

TENYEBARNA. SZOLID, KÖZTISZTVISELŐ. ÉVI 
3800 PENGŐ JÖVEDELEMMEL, KER. AKADÉ-
MIÁT VÉGZETT, JOGON DOKTORALT, MEG-
ISMERKEDNE HOZOMÁNNYAL, VAGY NYUG-
DÍJAS ÁLLÁSSAL RENDELKEZŐ SZERÉNY, 
KERESZTÉNY URILEANNYAL, AKINEK, VAGY 
ESETLEG CSALÁDTAGJÁNAK ÉLETKÖRÜLMÉ-
NYEKRE RÉSZLETESEN KITERJEDŐ LEVELÉT 
..CREDO" JELIGÉRE KÉREM. 

• 
Ismeretség hiányában ezúton próbálom meg-

találni boldogságom. 26 éves, szóké, kellemes 
külsejű nó vagyok. Szorgalmas, szerény, a ház-
tartás és gazdaság minden ágában jártas. Ke-
resek, ha akadna a mai világban ritka, önzet-
len, középkorú, finomlelkü úriember, aki nem 
pénzt, hanem megértő, tisztességes feleséget ke-
res. Leveleket „Heléne" jeligére kérek. 

* 
lil éves. Intelligens, háziasán nevelt keresz-

tény leány vagyok. Minden vágyam egy koiroly, 
24-30 éves, kifogástalan úriember, akivel vég-
telenül ábrándos természetem harmonizálna. 
Lehetőleg földbirtokos, akinél nem a pénzt, ha-
nem a boldogság a lontos, akinek szerető fele-
sége és pajtása tudnék lenni az élet küzdelmei-
ben. Akit e sorok érdekelnek, ir]on teljes cimU, 
lehetőleg fényképes levelet „Ha én szeretlek, 
jól vigyázz" Jeligére. t 

• 
Férjhezadndm unokahugomat, ki nagy elfog-

laltsága miatt társaságba nem jár. Izr., 23 éves, 
szőke, intelligens urileány. Jómenetelü fehér-
nemüszalonja van, ezenkívül bútora és kelengyéje. 
Olyan intelligens, izr. úriembert keresek, aki 
biztos egzisztenciával rendelkező, nyugodt csa-
ládi otthont biztosítana. Leveleket ,.Szigeti rózsa 
Arad. Batthyány-u. 9., Románia" címre kérek. 

* 

28 ÉVES, IZR., MINDENKI ÁLTAL ABSZO-
LÚT JŐMEGJELENÉSÜNEK TARTOTT MII-
SZAKI KERESKEDŐ. RAKTÁRNOK VAGYOK. 
BENŐSÜLNÉK BÁRMILYEN RENTÁBILIS IPAR-
VÁLLALATBA VAGY ÜZLETBE. LEVELEKET 
..MINDENHEZ ÉRTEK" JELIGÉRE. 

• 
Beltett kincs? Ép ezt keresem, remélve, hogy 

megtalálom. 28 éves, 17J cm. magas. Izr. flu 
vagyok, jóképünek mondanak. Érettségiztem és 
Jójövedelmü biztos tisztviselői állásom van Bu-
dapesten. Sokat sportolok, de a dohányzáson 
kívül semmi káros szenvedélyem nincs és nem 
is volt. Komolyság, őszinteség és gyengédség 
Jellemez, Ugyanezt keresem egy 20—U éves, 
izr. urlleánykában. aki háziasan nevelt, csinos, 
és kétszobás berendezett lakáson, kelengyén 
kívül némi hozománnyal is rendelkezik. Te-
kintve, hogy szakképzett divatáru kereskedő is 
vagyok, szívesen be is nősülnék vidékre is. Ér-
dekelne jóállásu vagy önálló keresettel biró 
leány válasza Is. Jelige „Harmonikus lelkek 2«". 

* 

19 éves, fiatal, izr. urileríny vagyok. 
Románia egyik városában lakom. Filig-
rán, nagyon karcsú termetű, sötétbarna-
haja és fekete szemű. Szeretek spor-
tolni, táncolni. Az illető, akit keresek, 
legyen magas, barna, csinos pesti flu. 
Leveleket lehetőleg fényképpel kérek, 
,,Magasak előnyben" jeligére. 

Vándor Kálmánné Szatmáry Aranka hangver-
senyénekesnő, aki az elmúlt héten két nagy-

sikerű hangversenyt adott 
(Tóth Margit fciv.) 

KIS BARÁTNŐMMEL, AKIVEL EGYÜTT VA-
GYUNK EGY BANKBAN, NAGYON SZERET-
NÉNK HÁZASSÁG CÉLJÁBÓL LEVÉLBELI 
ISMERETSÉGET KÖTNI KÉT ÉRTELMES ÉS 
KELLŐ INTELLIGENCIÁVAL RENDELKEZŐ 
FIATALEMBERREL. MIND A KETTEN JOL 
KERESÜNK BARÁTNŐM BARNA, 165 CM MA-
GAS, INTELLIGENS, HÁZIAS NEVELÉSŰ, 18 
ÉVES KISLÁNY. ÉN SZINTÉN BARNA, 160 
CM, TEMPERAMENTUMOS, CSINOSNAK MON-
DOTT, 20 ÉVES LÁNY VAGYOK. BARÁTNŐM 
IZR., ÉN REF. LEVELEKET „KÉT BARNA 
LÁNY" JELIGÉRE KÉRÜNK. 

• 
Sok évi türelem és próba után sem tudtam 

megszokni keleti férjemet, aki csak férj és nem 
élettárs. Az Isten és a sors jó lesz hozzám, talán 
rátalálok ezúton egy oly 45 éven felüli izr», fel-
tétlen úriemberre, aki szintén vágyóijjk arra, 
hogy öregségét egy jó pajtás oldalán élje le. 
Nagyon, de nagyon vágyódom egy meghitt ott-
hon után. Az ügy nagyon diszkrét volta miatt 
bővebbet' csak levélilcg Törökországból. Jelige 
„Elhagyatott 35". 

• 
Sógorom részére keresek egy rejtett kincset, 

aki 35 éves, 156 cm magas, jómegjelcnésü, 16 éve 
a lapszakmdban van Budapesten. Szenvedél'je 
nincs, mélyérzésű, komoly, szoiiíf ember. Lehet 
benősülésröl is szó. „Széder" leligére kérek 
választ. 

Izom és izületi fájdalmadat 
és a fe j fá jás t csillapítják és megszüntetik a 
Togal-tabletták. Kérdezze meg orvosátl Min-
den gyógyszertárban kapható. Ara: P. 1.80. 
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Vidéki előfizetőink figyelmébe! 
A mai napon postabefizetés! lapot mellékeltünk azon előfizetőink lappéldányaihoz, akiknek elő-
fizetése április 15-én lejár. Kérjflk t. előfizetőinket, hogy a megújítást kellő időben kOldjék be, 
nehogy a lap küldése fennakadást szenvedjen, m S z ( n h á z | £ | « t k i a d ó h i v a t a l a . 

Megtalál-e' engem valaki? Jókedélyü, 
szépnek mondott, keresztény, kékszemű, 
magas, barnahajú leány vagyok. Inkább 
rejtett, mint kincs. Vidéken lakom és 
igy társaságom nincs. Szórakozásom a 
zongorám, kézimunkám és a könyveim. 
Jómegjelenésü, szép társadalmi állású, 
keresztény, kimondott úriemberek írja-
nak „Quiero" jeligére. 

• 
Szerény, háziasan nevelt, középtermetű, barna, 

sokak által Képnek tartott, M éves, de alig 24 
évesnek látszó, mint könyvelő és pénztárkezelő 
a legbecsületesebben megállta a helyét. Jelen-
leg szülei háztartásában gazdaasszonykodik és 
szabad Idejét kézimunkával tSlti. Erdély egyik 
nagyobb városában működő zsidó tisztviselő 
pénzbeli hozomány nélkül Is klncsetérő leánya 
férjhezmenne biztos egzisztenciával biró, eset-
leg özvegy, lehetőleg erdélyi zsidó urlemberhei. 
Jelige „Ép testben ép lélek". 

• 
VAN EGY ARANYOS, SZŐKE LEANYBARA-

TOM, AKIT NAGYON SZERETNÉK BOLDOG-
NAK TUDNI. FESS, OKOS, VIGKEDÉLYÜ, 
MINDENE VAN, AMI CSAK SZÜKSÉGES EGY 
HÁZASSÁGHOZ. SZERENCSÉS FÉRFI LESZ, 
AKI EZT A KINCSET MEGTALÁLJA. OLYAN 
KOMOLY, BIZTOS EGZISZTENCIÁJÚ 32-50 
ÉVES URAK VÁLASZÁT KÉREM, AKIK BIZ-
TOSAK ABBAN, HOGY EGY DRÁGA, JÓLELKŰ 
TEREMTÉST SAJÁT MAGÁÉRT IS MEG TUD-
NAK BECSÜLNI. JELIGE „VÉLETLEN", 

• 

Rejtett kincset keres 35 éves fogorvos 
barátom, lzr., nagyobb vidéki városban 
igen jólmenő rendelővel. Fogtechnikus 
urlleányok is Írhatnak „Barna fogorvos" 
jeligére. 

REJTETT KINCS POSTÁJA: 
Levele van: Alea Jacta Est, Amerikai leány, 

Az esti dal, Annuska, Aranybika, Aki mer, az 
nyer, Aranka, Ars et labor, Ázsia, Aki mer, az 
nyer 20, Alom, Bontakozó szárnyak. Bözsi 3, 

Bözsi 18, Boldogság, Biztos örökség, Vilma 
Bánky, Bácskai sportsman, Barna Ou, Boldogság 
után vágyik, Boldog jövő 10, Csupa sziv. Csak 
magas, Carmen 1930, Családi otthonra vágyom. 
Csak ugy, ha megszeretem, Dreiviertel Takt, 
Ernestina 16, Egyszer volt, hol nem volt. Erdély, 
Érdemes é!ni, Együtt egymásért. Engem még 
nem szeretett senki, Eszményi feleség, Egyedül, 
Ember a talpán, Fekete gyémánt, Fekete szem 
éjszakája, Flapper, Fátum. G. M.. Gyáros 25.000, 
Gyere élettárs, Göndörhaju, Gondos öreg és 
szerető apa, Gertie Messinger, Hátha megtalál-
nám, Házias feleség. Harminckétéves, Hivatal-
noknő, próba szerencse. Hol a boldogság, Rt a 
tavasz, Igazi feleség, Jó az Isten, jót ád, Jön a 
tavasz, Jó barát. Jövő, Kékszemű Lili, Koldus 
grófkisasszony. Kié leszek, mondd, Két szőke 
kislány, Komoly húszezer, Kitty, Live love lauílh, 
Loreley, Lateiner, Liliomszál, Legdrágább luncs 
P. J. 1902, Lila ibolyák 29, Megjött az én időm 
is. Május 22, Margitka, Munka nemesit, Mosolygó 
könnyek, M. J„, Nem rejtett kincs, Nur du, 
Négy szürke, Napsugara lennék 20, Öntudatos, 
öszi napsugár. Ortodox 22, Porszemek a nap-
sugárban, Próba szerencse 1931, P. X., Páros élet, 
Romániai, Rejtett kincsek, R., R. K„ Rajongó 
hitves. Realista, Ritka szerencse. Sex appeal, 
Sans genie vit, Susanne Lenglen, Serieuse, Szere-
tetre vágyom, Százezer cseh korona hozomány, 
Szlovenszkói előnyben, Szép is, jó is. Szeretet 
tanyája, Sziv a hó alatt. Tizenkilenc-harminc, 
Tanárnő, Tulipe noire legrain, Temesvár 44, 
Titoktartó. Tökéletes boldogság, Tannháuser, 
Téli szivárvány, Ugy tudnám szeretni, Veni vidi 
vici, Vénusz, Vidéki orvos, Vladrózsaszirom, 
Véletlenül talált kincs 31, Választhat, Vidéki 
kincs, Vidéki gyáros. • 

* 
„Primadonnák párbaja" cim alatt kö-

zöltük Porzsolt Kálmán népszínházi em-
lékeit. Ezek között dicsérettel emléke-
zett meg Paunez Manó gavallérságáról, 
aki segítségére volt a Népszínháznak. 
Csak az a tévedés csúszott be, mintha 
Pauncz uzsorás lett volna s ezért be is 
lett volna csukva. Ezt lovagiasan helyre-
igazítjuk. 

Ili 

Bankett-terem a Bri-
tannia-szállóban, Bu-
dapesten. — A szálló-
ban minden modern 
kényelem. — Polgári 

árak. 



(3. folytutusj 
Az ötlet Szombathytól származott, aki diadallal dörzsölte a kezét, 

mikor ravasz kis akciója sikerrel járt. Most már egyedül ment el a hiva-
talból Mici, most már el lehetett kisérni. Még pedig roppant célszerűen, 
mert .Szombathy a Stefánia-uton lakott és nem is okozott neki kerülőt, 
ha Micit kikiscrte a Keleti-pályaudvar indulási oldalán túlra, a cinkotai 
vicinális indulásához. Mici már nem nézett be apjáért a másoló-irodába. 
Sok időt vesztett volna vele — ez volt az ürügye. Nagyon jólesett neki a 
Szombathy kísérete, — ez volt az igazság. 

Ez történt tehát i f jabb Terrayval. Micivel pedig az történt, hogy 
mikor már egy hónapja volt a bankban, egy délelőtt Goltz igy szólt 
hozzá: 

— Ma nagy sajnálattal délután is dolgoztatnom kell magát. Egy 
hosszú memorandumot fogok diktálni. Arankának sürgős másolnivalója 
van. Délután négykor kezdjük a munkát . Mátyásföldre persze nem 
mehet ki kettőtől négyig ebédelni. Egyék itt a bankban, ma jd Gábor hoz 
ebédet az én számlámra. 

— Igenis. És nem is megyek el, hanem itt maradok. 
— Nem, drágám, nem marad itt. A másik irodámban fogunk 

dolgozni. 
— A másik irodában? 
— Ja persze, maga még ott nem dolgozott. Nekem egy másik iro-

dám is van, ott szoktam a nehezebb és komplikáltabb munkáimat elvé-
gezni, mert ott nem zavarnak annyian. Jegyezze meg a cimet: Délibáb-
utca huszonöt. Ha becsenget, a portás már tudni fogja, hogy várom 
magát. Az inas majd bevezeti a dolgozószobámba. Semmi irodai holmit 
nem kell hoznia, gép és felszerelés van ott is minden. 1 

Mici örült a délutáni munkának. Mert már kibirhatatlarinak érezte 
a mátyásföldi délutánokat és véghetetlen családi estéket. A pesti utca 
most már százszor jobban érdekelte. Mohón, nem fáradó szemmel nézte 
a járókelőket. És pedig nem a férfiakat, hanem a nőket. Mert legyünk 
tisztában vele, uraim, hogy a hölgyek nem a tükröt használják igazán 
tükörnek, hanem egymást. A hölgyek gyakran az^ a látszatot keltik, 
hogy nem is a férfiak tetszését ambicionálják, hanem egymásét. De ez 
nem igy van: ők a szépségükről abszolút biztosak akarnak lenni s mivel 
egymásnak született ellenségei — sokkal jobban, mint egymásnak a fér-
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fiak — akkor tudják biztosan, hogy szépek, ha az elismerést az ellenség-
től, a másik nőtől kapják. Folyton egymás megjelenésén van a szemük, 
folyton egymás fegyvereit igyekeznek ellesni, sőt minden skrupulus nél-
kül elrabolni. Mici, mióta megkapta a selyemharisnyát, gyereklányból 
egyszerre nő lett. Addig nem igen érdekelték a többi nők, most egyszerre 
kinyilt benne a nőknek az a bámulatos tehetsége, hogy egyetlen villám-
gyors pillantással a másik nő teljes megjelenését a legapróbb részletekig 
konstatálni tudják. Most már ő is ugy ment az utcán és ugy iill a vil-
lamoson, hogy minden nőt azonnal ellenőrzött. Főként harisnya és cipő 
szempontjából. Rendkívüli módon érdekelte minden nő har isnyája és 
cipője és kíváncsisága nem fáradt el, ha ezrei látott is egymásután. 
Ezért szerette annyira a pesti utcát és ezért gyűlölte annyira a mátyás-
földi magány unalmát. Meg aztán másért is, ami szintén újdonság volt 
életében. A selyemharisnya óta többször megtörtént, ami addig nem: 
észrevették a lábát. Addig is megtörtént már, hogy a helyiérdekün, vagy 
az utcán idegen férfiak szemébe irva észrevette a saját csinosságát, sőt 
nem egyszer hangos megjegyzés is elhangzott mögötte két fiatalember 
között: „Csinos kislány, mit szólsz?" Dé most, a selyemharisnya óta, azt 
vette észre, hogy speciálisan a lábának van sikere. Látta a lábára sze-
geződő pillantásokat, sőt hallotta kétizben is, amint férfiak a lábára tet-
tek megjegyzést. Ebből két dolog következett. Egyfelől az, hogy szere-
tett az utcán lenni és érvényre juttatni selyemharisnyás lábát. Másfelől 
az, hogy most már égető hévvel vágyott az u j cipőre, meri rájött , hogy 
a szépség érvényesülése a tálalástól függ. 

Egyszóval boldog volt, hogy délután nem kell kimennie Mátyás-
földre, hanem bent maradhat Pesten. Még a vendéglői ebéd külön öröme 
is vele jár t ezzel: ki nem állhatta a kertészné szegényes, egyhangú koszt-
ját otthon. Megtelefonozta az apjának, hogy délután rendkívüli m u n k á j a 
van, ne várják haza, csak bizonytalan esti időre. Aztán dúdolva, vigan 
fogott neki egy üzleti levélnek. 

— A lakásra mégy irni? — kérdezte villogó szemmel Aranka. 
— Dehogy a lakásra. A másik irodájába. Délibáb-utca huszonöt. 
— Persze. Hiszen az a lakása. 
Aranka csupa izgalom lett és csupa láz. Mint egy menyasszony. 

Vagy mint egy lány, aki tudja, hogy ma fogják megkérni a kezét. 
—- Te Mici, a vezér udvarolni fog neked. Mit csinálsz, ha meg akar 

csókolni? 
— Mi? Ugyan hagyj békét, esze ágában sincs. Egy hosszú memoran-

dumot fog diktálni. 
— Jó, jó, ezt már ismerjük. Mit fogsz csinálni, ha megtámad? 
— Nem fog megtámadni, ez butaság. De ha igen, hát azt hiszed, 

velem lehet? En úrilány vagyok. Csak nem képzeled, hogy hagyom 
magam csókolni? Különben is engem férfi még nem csókolt meg. 

Aranka ránézett Micire és nem szólt. Nem mert szólni. Hitte is, 
nem is, hogy Mici a jka még csókolatlan. De ha csókolatlan, annál 
nagyobb dolog ez a délutáni diktálás Goltznál. 

Kettőkor megjelent Szombathy Viktor, hogy Micit kikísérje a vici-
nálishoz. Aranka nagy hűhóval és szenzációval újságolta: 

— Ma ugyan nem fogja elkísérni Micit. Mici bent marad a városban. 
Délután négykor megy a vezér lakására dolgozni. 

Viktor elsápadt. 
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— Igaz ez? 
— Persze, hogy igaz. Mi van abban? A vezér megmondta, mikor 

felvett, hogy néha majd délután is kell dolgozni. 
— A lakásán? 
— Kikérem magamnak, nem a lakása. Az a másik irodája. Az ilyen 

beszédeket kikérem magamnak. 
Szombathy nyelt egyet. De ahelyett, hogy ezek után mint olyan 

ember, aki fölösleges lett, vette volna a kalapját, sehogysem igyekezett 
indulni. Mindenféle apró tennivalókat talált. A bundá ján felfedezett egy 
pecsétet. Porolta, tisztította, vakarta nagy buzgalommal, sőt az ered-
ménnyel sehogysem lévén megelégedve, fogta magát, levetette a bundát, 
ráteritette egy székre és ugy kezdte a pecsétet kezelésbe venni. Akkora 
feneket keritett az egész dolognak, mintha élete egyik legfontosabb ese-
ményéről lett volna szó. De sikerült is elérnie, hogy Aranka végre 
elbúcsúzott és elment. Az ajtóból még visszaszólt: 

— Holnap mindent részletesen el fogsz mondani, jó? 
— Jó, jó — felelt Mici türelmetlenül és az asztalt kezdte húzgálni, 

mert belépett Gábor az ebéddel. Szombathynak most az öreg szolgát is 
végig kellett várni, ainig felteritett és szétrakta az ebéd egyes részeit. 
Végre, nagynehezen, kettesben maradtak. Mici nekiült az ebédnek, 
Szombathy nekiült a nagy mondókának. 

— Nézze, Mici — kezdte igen komolyan — magának itt senki nem 
mond ja meg őszintén az igazat. Tud ja maga, miért kapott állást a 
bankban? 

— Hogyne tudnám, azért kaptam, mert az egyéniségem szimpa 
tikus volt a vezérnek. 

— Az egyénisége. Haha. Maga azért kapott állást, drágám, mert a 
vezér magát el akar ja csábítani. 

— Ugyan ne beszéljen zöldeket. Esze ágában sincs. 
— Na ne mondja . Talán nem próbálta eddig? 
— Nem hát. 
— Na ne mondjon nekem ilyeneket. Meg se ölelgette? Csókolni se 

próbálta? 
— Soha. 
— Ezt komolyan mondja? 
— A legkomolyabban. Becsületszavamra kijelentem, hogy soha még 

a kezemet se fogta meg. 
— Hát ha szavára mondja , akkor el kell hinnem. De nagyon 

csodálom. 
— De mért csodálkozik? Én úrilány vagyok! Engem csak ugy egy-

szerűen lehet fogdosni, azt hiszi? Vagy megcsókolni? Engem? 
Ennél a mondatnál hirtelen megakadt Mici. Észrevette, hogy ezt 

nem éppen jó helyen mondta. Hiszen valóban csak egyszer csókolta szá-
jon férfi ebben az életben, de ez éppen ez az aggodalmas, izguló, fél-
tékeny fiatalember volt. Tehát hozzátette: 

— Engem egyszer csókoltak meg az életben, de már azt is elfelej-
tettem. 

— Elfelejtette? Hát olyan keveset jelentett az magának? 
Mici hallgatott. Válasz helyett belemerült a marhahúsba, amelyhez 

hagymás krumpli és sóskaszósz volt mellékelve és amely — szerelem 
ide, szerelem oda — nagyon izlett neki. Egészséges, fiatal, fejlődő test 



volt, olyan étvággyal evett, mint egy kölyökkutya. Ha egy csinos nő jó 
étvággyal eszik, abban mindig van valami vonzó, mert egészséges és ter-
mészetes. Szombathy sem maradt érzéketlen az egészséges, üde fiatal-
ság láttán. Nagyot sóhajtott . 

— Mici, kérem, én mondok magának valamit. Én komolyan szerel-
mes vagyok magába. Én megdöglöm magáért. És az a tudat, hogy maga 
délután elmegy a vezér lakására, egyenesen megőrjí t engem. Lássa, 
most mennem kellene haza, anyám vár az ebéddel. De nem birok el-
menni innen. Mici, Ígérjen meg nekem valamit. 

— Tessék. 
— Ne hagyja magát attól az embertől főzni. Maga őt nem ismeri. 

Fiatal nők számára életveszélyes. Hallatlan ravasz, ügyes és szívós. És 
kitartó. Ez magát kitűzte célnak. Én jól ismerem őt, én sok mindent 
láttam lejátszódni ebben a bankban. Maga a negyedik lány Aranka mel-
lett. Mindet a szeretőjévé tette és túladott ra j tuk . Egynek trafikot szer-
zett, egyet betett a Király Színházba a kórusba és kettőt fér jhezadott . 
Mici, az istenre kérem, vigyázzon magára. 

— Ne féltsen engem, nem kell nekem tanácsokat adni. 
— De kell, mer t maga fiatal és tapasztalatlan. Az pedig hatalmas 

ember. Ha akarja , kiteszi magát a bankból. Ha ezt a beszélgetést hallaná, 
holnap délelőtt már nem volnék itt. Lássa, most én a maga kezébe adom 
magamat. Magától függ az állásom, inert ha maga ezeket visszamondja 
Goltznak, ő engem azonnal kirúg innen. Ebből láthatja , milyen szerel-
mes vagyok magába, ha féltékenységemben igy a maga kezébe teszem 
az életemet. 

M i c í a tortát harapta egészséges, fiatal fogával. Igaz, hogy a felső 
fogsorában, eléggé láthatóan, egy aranyfog sorakozott a porcellánfehér 
fogacskák közé. Szombathy Viktor közelebb húzta a széket. 

— Nézze, az biztos, hogy ez az ember ma délután erőszakoskodni 
fog magával. Ne hagyja magát. Ugy-e megígéri? 

Micit mulattat ta ez a beszélgetés. Nevetett a kérdésen. 
— Igen ám, de ha nem hagyom magam, akkor elcsap. 
— Nem csapja. Ez nem olyan. Ez tud várni. Maga csak szívósan 

védekezzék. Annál biztosabb az állása. Megígéri? 
— Meg hát. Annál jobban megígérhetem, mert a maga tanácsa nél-

kül is tudom, mit kell csinálni, ha megtámadnak. Most menjen szépen 
ebédelni, mert a m a m á j a megharagszik. 

Mici felkelt, mert az ebédet befejezte. A ti tkár nehezet sóhajtva 
tápászkodott fel maga is a székről. 

— Megyek. De mondhatom, nagyon nehéz szivvel megyek el most 
innen. Délután nem lesz egy józan pillanatom. Minden percben őr jön-
geni fogok, ha arra gondolok, hogy talán éppen most t ámadja meg magát 
az az ember. Hát hiába no, ezt a délutánt át kell élnem. De figyelmez-
tetem magát, hogy holnap reggel bejövök ide, a szeme közé nézek magá-
nak és azonnal mindent tudni fogok. 

— Jó, csak nézzen alaposan a szemem közé. Most menjen. 
Szombathy u ja t sóhajtott , még nagyobbat. Aztán kezet nyúj tot t . 

Aztán a Mici kezét a szájához emelte és tizszer egymásután forrón meg-
csókolta. Aztán a női kezet megfogta s a nyitott tenyeret rásimitotta 
a maga arcára. Ez jó fogás, mert igy a nő önkéntelenül megsimogatja 
és megfogja a férfi arcát. És Mici nem is vonta el a kezét. A jól borot-
vált, üde férfiarc tapintása jólesett a tenyerének. Szombathy Viktor fel-
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hördült a kéjtől, vágytól és meghatottságtól. Viharosan akarta magához 
ölelni Micit. De ebben a pillanatban léptek hangzottak fel odakint. 
Gábor, az öreg szolga valóban benyitott egy másodperc múlva. Az 
edényért jött. . 

— Menjen, menjen — tuszkolta a fiút Mici — holnap reggel lát juk 
egymást. 

Szombathy Viktor elment. Mici várt egy kicsit, aztán megnézte az 
órát. Még nem volt háromnegyedhárom. Brávó, még van idő kuncso-
rogni. Vette télikabátját, kalapját, táskáját és miután a banképület előtt 
meggyőződött, hogy Viktor már nincs sehol, nekivágott a világnak. 
Sietett a Belváros felé. A sétáló nők felé. Mici nem tudta, hogy tizenkettő 
és kettő között milyen korzó van a Váci-utcán, ö a világot csak igy kora 
délután ismerte. 

De amit ismert, azt ismerte jól. Azzal passziózott, hogy minden 
kirakatból választott magának valamit. Az ékszerkirakatban választott 
magának egy karkötőórát platinából, pici rubinokkal. A szűcsnél egy 
hatalmas barna bundát választott, noha ennek a prémnek a nevét sem 
tudta. Aztán ruhát , aztán tarka gyöngyöt, aztán útitáskát, aztán arany-
retikült, ezt is, azt is, mindent. Valamennyi tárgyát megnézte, ismerős-
ként üdvözölte és mint sa já t jában gyönyörködött benne. A cipészkirakat 
előtt meglepve konstatálta, hogy azt az észbontó cipőt, amit választott 
magának, mára megvették. Ujat kellett választani. Sokáig habozott több 
forma között, végre választott egyet. Mától kezdve ez a cipője. És ha már 
benne volty az eddigi kalapideálhoz választott magának egy másik kala-
posnál még egy kalapot. Miért ne lehetne neki két kalapja? 

Négy órakor pontosan becsengetett a Délibáb-utca huszonötös 
számú villa kapuján . A portás, akinek megmondta a nevét, bólintott és 
bevezette egy előszobába, átadta egy inasnak, az pedig leszedte a hol-
miját és számos szobán át végre Goltz szine elé vitte. 

Goltz ott állt egy szoba közepén, amelyben egy Íróasztalon kivül nem 
volt más, mint könyv, meg szőnyeg. Az egyik fal csupa könyv volt egé-
szen fel a mennyezetig, a másik fal csupa ablak volt, a harmadik és 
negyedik fal csupa szőnyeg. A föld is csupa szőnyeg volt. És a szoba 
egy jórészét elfoglalta egy valószinütlenül terjedelmes divány, amelynek 
nem volt háta. A földre teritett szőnyegen is kisebb szőnyegek voltak. 
Ilyet Mici még sohasem látott. És olyat sem látott, ahogy Goltz volt 
öltözve: valami élénk szinü furcsa selyemruhába, amelynek nyakig érő 
kabá t ján szines selyemzsinórokból vitézkötés diszlett. Ez volt az első 
férfi-pizsáma Mici életében. 

Terray Mici izgatott volt és kiváncsi. Biztosra vette, amit megjósol-
tak neki, hogy Goltz azonnal nekiesik és erőszakkal csókolni akar ja . De 
erről szó sem volt. Szinte csalódottan látta, hogy az előre kiszínezett 
hősies védekezésre nincs alkalma, Goltznak, minden jel szerint, egész 
más dolgok járnak a fejében, mint őt megtámadni. Egy inas behozott 
egy kis asztalkát előre elkészített papírokkal és egész sereg meghegyezett 
ceruzával és odatolt mellé egy széket. Goltz helyet mutatott Micinek és 
igy szólt: 

— Nem zavarja, ugy-e, ha én ledőlök a kerevetre? Ha fekszem, job-
ban tudok dolgozni. 

— De kérem, csak tessék. 
Mici háttal iilt a kerevetnek. A háta mögül hallotta a diktált mon-
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datokat : „Nagyméltóságú Miniszter Ur, Kegyelmes Uram! Nagyméltó-
ságod hozzánk intézett legutóbbi leiratában nagy államférfiúi bölcsesség-
gel fejtet te ki a m. kir. kormány azon felfogását, hogy . . . " 

Mici irt. Már jól tudott sztenografálni, csak az idegen szavakkal volt 
megakadva. Ha egy olyan szó fordult elő a diktálásban, mint „expro-
priáció" vagy „szubsztanciális", mingyárt elvesztette a fejét, elkésett és 
összezavart mindent. De különben irt, mint a parancsolat. Olykor átvil-
lant a fejéri, hogy milyen buta ez az Aranka és milyen buta Szombathy 
is, hiszen itt semmiféle erőszakosságról nincs szó, csakugyan a leg-
komolyabb bankmunka az egész. De csak futólag gondolt erre is, mert 
oda kellett figyelni a munká já ra . 

így irtak egy félóráig. Akkor Goltz felkelt és felgyújtotta a középső 
csillárt. Tél volt még, korán sötétedett. Megint irtak egy u jabb félórát. 
Akkor Goltz odalépett a kis asztalhoz és befejezte a mondatot : „ . . . érde-
keinek gazdasági szempontból sokkal jobban megfelel." És hozzátette: 

— így ni. Elég volt. Már egy órája dolgozunk. Most meg fogunk 
uzsonnázni. 

Az inas beguritott egy kerekeken járó asztalt. Azon tea volt, szend-
viccsek tarka sokasága és mindenféle sütemény, édes is, sós is. Kandiro-
zott gyümölcs is volt. És olyan aszaltszilva is volt, amelyikbe mandula 
van szúrva. És rumos meggy is volt. Elragadó, tündéri lakoma. De a 
legérdekesebb az volt, hogy a kerekes asztal alsó lapján egy kis ezüst-
dézsa tűnt fel, abban pedig egy testes palack. Ezt maga Goltz bontotta » 
fel és miután megteáztak, két liosszunyaku pohárba töltött belőle. Az ital 
erősen habzott. 

'— Mi ez? — kérdezte Mici. 
— Pezsgő. Parancsoljon. 
— Pezsgő? J a j de érdekes. Még sohasem ittam pezsgőt. Milyen az? 
— Rögtön látni fogja, hogy milyen, igya csak ki. 
Mici ivott. Előbb egy kortyot. Az ital kellemesen csiklandozta nyel-

vét és szájpadlását. Lenyelte, nagyon jó ize volt. Aztán ivott még egy 
kortyot. Aztán még kettőt. Mikor letette a poharat, elkacagta magát. 

— J a j de furcsa, az orrom tele lett ilyen izével. 
— Szénsavval. 
— Igen, szénsavval. Olvan furcsa érzés. 
— Jó volt? 
— Nagyon jó. 
—- Tessék, igya ki az egészet. 
— Ja j , dehogy iszom, Isten őrizz, még becsípek, aztán nem tudok 

dolgozni. 
— Azzal még ráérünk. Már úgyis csak néhány percnyi diktálni-

valóm van, mert körülbelül elérkeztünk a végéhez. Most egy kicsit disku-
rálni fogunk. Látja, ezt a dézsát rátesszük a székre, a másik székre tesz-
szük a tálcát a két pohárral, aztán letelepszünk ide a kerevetre. 

Goltz elhelyezte a pezsgő-holmit, ahogy mondta, aztán elhelyez-
kedett a kereveten. Igen ám, de hogyan. Először is felment a kerevetre, 
mintha lépcsőre lépett volna fel, a kereveten bement egészen a falig, ott 
leült, három párnából egy kis vackot csinált magának és a lábát féloldalt 
maga alá húzva elhelyezkedett. 

— Csináljon maga is igy ott a kerevet másik végén. Meglátja, milyen 
kényelmes. 
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És odamutatott a kerevet másik végére, jó messze magától. Micinek 
tetszett a dolog, ö is csinált magának fészket három párnából és nevetve 
beletúrta magát. Kényelmes volt, kellemes volt. 

— Hát most meséljen magáról, kislány, mindegy, akármit, én csak 
hallgatom. 

Goltz rágyújtott . Kinyúlt egy kis török asztalkáig, azon állt egy 
ezüstdoboz tele cigarettával, azonkívül egy meztelen nőt ábrázoló ezüst-
szobrocska, amely fáklyát emelt magasra. A fáklya valóban égett valami 
lehelletszerü kék lánggal. Mici mindezt érdeklődve bámulta. 

-— Mit meséljek magamról? 
— Akármit. Mondja el, hogy most mire gondol. 
Mici csendesen felkacagott. 
— Azt nem mondhatom meg. 
— Akkor pláne nagyon érdekel. Feltétlenül mondja meg. 
— ü e félek elmondani. Szégyelem magam. 
— Ugyan, mit szégyeli magát. Várjon csak, ma jd segitek. 
Goltz feltápászkodott, a falhoz mászott és ott megforgatott két kap-

csolót. Az első kattanásra kigyúlt a sarokban egy tompa fényű, sárga 
selyemernyővel ellátott állólámpa, a másik kattanásra kialudt a nagy 
csillár. Mici egyszerre csak homályban volt. És a fejében is valami édes, 
könnyelmű homályt érzett gomolyogni, valami különösen optimista 
érzést, amitől minden ok nélkül folyton kacagni szeretett volna. 

— Hát halljuk, mi az az óriási nagy titok, amire gondolt. Csak ki 
vele, egy-kettő. 

— De nem fog kinevetni? 
— Dehogy fogom. Isten őrizz. Hogy nevetnék ki egy hölgyet, aki 

pláne a vendégem. 
— Hát jó, én elmondom. Engem borzasztóan ijesztgettek, hogy mi 

fog itt velem történni. 
— Ki ijesztgette? 
Micinek már a nyelvén volt Aranka. De meggondolta magát. Szom-

bathy még meggondolatlanságból sem volt a nyelvén. 
— Mindegy, hogy ki. Elég az hozzá, hogy ijesztgettek. Hogy itt mi 

fog velem történni. Hogy én . . . hogy maga engem . . . hogy megtámad 
és erőszakoskodni fog. 

Goltz a homályos sarokban nevetett. 
— Na hiszen, jó hirem lehet nekem abban a bankban. És maga mit 

szólt az ijesztgetéshez? Elhitte? 
— Nem tudtam, hogy higyjem-e, vagy ne. 
— És most? Örül, hogy nem igaz az ijesztgetés? 
— Igen. Nagyon örülök. Olyan kedves itt, olyan kellemes. Nem baj, 

ha kérek még abból a . . . 
— Pezsgőből? Sőt boldog vagyok, ha Ízlik. 
Goltz kimászott a párnák közül, töltött és odamászva Micihez. át-

nyújtot ta neki a poharat . Koccintottak, ittak. 
— Hohó, kislány, ezt egészen ki kell inni. 
— Miért? 
— Mert a félig telt poharat nèm tudjuk letenni a kerevetre. Fel-

borul. Igya csak ki. így ni. Most a két üres poharat elgurítjuk. A sző-
nyegen nem törik össze. 

A két üres pohár legurult a földre. Goltz most ott hevert a Mici 
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kc'zvetlen közelében. Nem ment vissza előbbi helyére. Ez Micinek 
előbb eszébe sem jutott. Behunyta a szemét, remekül érezte magát. 

— Nagy szamár volt, aki ijesztgette magát — vette fel Goltz a fona-
lat ú j r a — hiszen magával hiába is próbálna valaki erőszakoskodni. 
Látszik a f iguráján, hogy ki van sportolva. Mi a sport ja? 

— Tenniszezni szoktam. 
— Mondom, ugy-e. Biztosan csupa izom. Egy ilyen öreg legényt, 

amilyen én vagyok, félkézzel odavágna, próbálnék én csak erőszakos-
kodni. Mutassa a kar já t . 

.Mici nevetett. És begörbitette a kar já t , hogy a karizma jól meg-
feszüljön. Goltz megfogta. 

— Tyü a teremfáját , milyen kemény. 
Nevettek mind a ketten. De a leány kar já t Goltz nem engedte el. 

Fogta tovább. És azonnal beszélt. 
— A sport nagyon fontos. Azt ajánlom magának, hogy télire is talál-

jon magának valami testedzést. Angliában, ahol én sokáig éltem, a nők ... 
Satöbbi, satöbbi. Mici az első pillanatban le akar ta fejteni kar járól 

a férfikezet. De az angol nők sportolásáról szóló előadás abszolúte ártal-
matlan volt, a ka r já t fogó kéz is teljesen ártalmatlannak tünt fel mel-
lette. Hagyta. Goltz olyan érdekesen mesélt. A golfot magyarázta, meg 
az angol fürdőhelyeket. Meg este hogy vannak öltözve az angolok. Mélyen 
kivágott ruhák. Diadémok. Gyöngysorok. Zene. Frakkos urak. Lordok. 
Külföldiek. Tánc . . . Az érdekes tündérmese alatt Mici alig vette észre,-
hogy egy tenyér furakodik egész lassan, egész puhán a háta és a diván-
párna közé. Szerette volna eltolni azt a kezet, de valami édes lustasággal 
töltötte el a pezsgő, a hangulat, az ezeregyéjszakaszerü mese, a félho-
mály, minden . . . És nagyon lassan, észrevétlenül egészen a túlsó válláig 
ért az óvatos férfikéz a háta mögött. Most már egész hátával a férfi 
ka r j á ra támaszkodott. Még ebbe is belefeledkezett, még ez ellen sem tett 
egy tiltakozó mozdulatot sem. Valahogy hajolni is kezdett a férfi felé 
oldalt és a feje már-már ott volt a férfi vállán. Nem is lehetett tudni, 
hogy volt ez: a férfi ölelte. Nem erősen, nem támadóan, de ölelte. És 
egyszerre elérkezett az a pillanat, mikor az ölelő karban megmozdult az 
odavonni készülő szándék. Egy másodperc múlva ebből csók lett volna. 
De ez előtt a másodperc előtt Mici vadul felriadt. 

— N e m . . . nem , . . hagyjon. , 
Két kezével erősen tolta el magától a férfit. De az nem hagyta 

magát. Fogta erősen és közben duruzsolt a fülébe: 
— Ejnye, hát mitől fél olyan nagyon? Mi b a j történhetik magával? 

Olyan rettenetes dolog az, ha egy öreg bácsi egy kicsit magához szorítja 
és megsimogatja? Ugyan no, nem kell olyan nagy dolgot csinálni belőle, 
na ne birkózzon, nem akarom én magát bántani, na nézze, kislány, hát 
mitől fél, ugyan hát ne csacsiskodjék . . . 

Végtelen hosszú szövege van az ilyen rábeszélésnek. A női tiltako-
zásnak viszont két szava van, de ezeket egymásután ezerszer ismétli a 
megtámadott leány: 

— Nem . . . nem . . . . hagyjon . . . na hagyjon . . . nem . . . 
A férfi kar ja i most már nem voltak kíméletesek. Erőteljesen szorí-

tották a vékony, gyengéd vállat. S a férf ifej mindenáron a női f e j köze-
lébe akart jutni. A két női kar pedig nekifeszült a férfi mellének és erő-
sen tolta el magától. Közben pedig egyszerre beszélték a maguk szöve-
gét mind a ketten. 
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— Ugyan, hát mitől tél . . . ilyen ártatlan dologból ekkora kázust 
csinálni . . . mit ári az. Iva szépen ideteszi a fejecskéjét a vállamra és én 
mesélek tovább . . . na jöj jön, ne okoskodjon, igazán nem bántom . . . 
na ne okoskodjon, kislány . . . jöjjön ide szépen . . . 

— Nem . . . hagyjon . . . igazán kérem, hagyjon engem . . . nem 
akarom . . . hagyjon . . . 

És igy folyik ez egy percig, két percig, tiz percig. A kerevet széles. 
Már rég nem azon a helyen vannak, ahol elkëzdték, de a helyzet 
ugyanaz: a férfi vonná magához a leány fejét, a leány görcsösen taszítja 
magától a férfi mellét. Aztán a férfi duruzsolása egyre sürgetőbb, a leány 
tiltakozása egyre türelmetlenebb. Végre elérkezik a pillanat, mikor a 
lány kitör: 

— Nézze, ha nem ereszt el rögtön, kiáltok. 
— Hiába kiált, az inasom nagyon messze van, nem hallja. 
— Eresszen ell 
— Nem. 
— Na hagyjon igazán. 
— Nem. 
— I)e komolyan kérem, hagyjon, ugy megfájdult a fejem, bizony-

isten. 
— Rendben van. Ha kapok egy csókot, akkor többet nem bántom. 
— Nem. Nem akarom. Eresszen. Engem még sohasem csókolt 

meg férfi. 
Mici azt hitte, hogy ezzel az érvvel tiszteletet, vagy kíméletet, vagy 

ilyesmit fog kelteni maga iránt. Nem tudta, hogy éppen ezt az egyet nem 
lett volna szabad mondania. Hogy éppen ez az egy volt az, amit ugy 
hivunk, hogy ola j a tűzre. Ez volt Goltz örökösen sóvárgott zsákmánya, 
az érintetlen száj, a férfit még nem ismerő nő. Két ka r j a vad erővel 
húzta a női vállat maga felé. Mici felnyögött. Szinte sirva. 

— Igazán borzasztó, én nem tudom, mit csináljak magával. Ugy f á j 
a fejem, hagyjon engem, hát nem érti? 

— Megmondtam, hogy ha kapok egy csókot, akkor többet nem 
bántom. 

Egy pillanat szünet következett. Fegyverszünet. Mici végre meg-
szólalt:* 

— Becsületszavára? 
— Becsületszavamra. 
A két női kar feszítése ellanyhult. Goltz magához vonta a kerevetre 

hullott női fejet. Felülről rácsapott. A száját mintha bele akarta volna 
fú rn i a friss női szájba, amelynek üde édességét enyhe, pezsgő illat 
fűszerezte. A leányszáj nem csókolt vissza, csak türt két másodpercig. 
Akkor nyögve, art ikulátlanul elkezdett tiltakozni és tolta el magától a 
férfit. De az mohó volt és nem engedett. Birkóztak megint. De most 
már a jakra szorított ajakkal. Végre Mici egy kétségbeesett taszitással 
kiszabaditotta magát. Lihegve felegyenesedett. Goltz is. ö is lihegett. De 
boldogan és diadalmasan. 

Mind a ketten felkeltek. Mici lesimította gyűrött ruhá já t és a ha já t 
próbálta rendbehozni. A férfi az arcát simitgatta, hogy dult vonásait 
elcsititsa. 

— Lát ja — szólt Goltz hosszú szünet után —, ebbe a csókba m á r 
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egy negyedórával előbb b e m e h e t e t t volna, akkor ezt a dulakodást 
megspórolhattuk volna. 

— Magának könnyű — szólt Mici —, mi az magának, egy lányt 
megcsókolni? De nekem ez volt az első csók életemben. Azt hiszi, az 
egy lánynak olyan egyszerű? 

Goltz odavolt a diadalmas boldogságtól. Megfogta a leány kezét és 
forrón, hálásan megcsókolta. Valóban hálás volt neki, mint a szomjas 
vándor a kútnak. Az életben csak ez érdekelte őt: a leányság. Ezért dol-
gozott, ezért keresett, e körül forgott minden utja, minden spekulá-
ciója, minden igyekezete. 

Mici megtalálta magától a kapcsolót és felgyújtotta a nagy csillárt. 
Es leült irásai elé. De ugy tüzelt az arca, hogy a két tenyerét rá 
kellett szorítania. Nagyon különösen érezte magát. Olyasmit érzett, amit 
életében még soha, s aminek nem tudott nevet adni. A szive vadul kala-
pált, idegei sóváran megfeszültek és csodálkozva érezte magában, hogy 
ha ez az ember most megint megrohanná egy csókért, nem volna ereje 
ellenállni. De Goltz nem rohanta meg. 

— Nem, kislány, ma már nem dolgozunk. Túlságosan kimerített 
ez a dolog mind a kettőnket. Majd folytatjuk holnap. 

Mici felugrott a székről. 
— Itt? 
— Persze, hogy itt -— válaszolta Goltz görcsös mosollyal —, 

miért ne? 
— De mit csinálok, ha maga megint elkezdi? Ez lehetetlen, én ide 

nem jöhetek. Nagyon kérem, ne kívánja ezt tőlem. 
— De drágám, én nem értem, mitől van igy megrendülve. Hát olyan 

borzasztó volt az a csók? 
Mici hallgatott. 
— Na lássa. Több ennél holnap sein fog történni. Sőt kevesebb, 

mert magának lesz esze, szépen ideadja azt az egy árva kis csókot dula-
kodás nélkül és aztán szépen illedelmesen beszélgetünk. Olyan rette-
netes lesz az? 

— És hánykor jövök? 
— Négykor, mint ma. 
— És most elmehetek? 
— Hova siet? 
— Muszáj a levegőre mennem, mert megfulladok, olyan mele-

gem van. 
— Kicsit felhevítettem a kislányt, igazán nem szép tőlem. Hát csak 

menjen szépen, de vigyázzon, hogy meg ne hűljön. Isten vele, holnap 
reggel látjuk egymást a bankban és holnap délután itt. 

Mici felszedte papírjait. Közben eszébe ötlött valami. 
— De hiszen maga azt mondta, hogy már alig hiányzik valami a 

végéhez. Miért kell nekem azért a városban maradni? Nem lehet azt 
holnap délelőtt a bankban lediktálni, ha úgyis csak pár perc az egész? 

Ekkor ijesztő dolog törlént. Goltz egy szempillantás alatt megvál-
tozott. Rideg lett. Kemény hangon felelt: 

— Azt én tudom, hogy mennyit akarok még dolgozni és hogyan. 
11a maga nem akarja folytani a munkát, én nem kényszerithetem. 
Majd iderendelem Arankát. Jön, vagy nem jön? 

(Folytatjuk) 
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Történik ma, egy német egyetemi városban. 

I . f e l v o n á s 
(Bienert uizsyálóbirú lakása. Három ajtó: hát-
térben a folyosóra, jobbra a vizsgálóbíró dol-
gozószobájába, balra a többi lakosztályba.) 

1. JELENET 
Bienertné, Bienert Walter. 

BIENERTNÉ (kimenőben, kalappal): Segíte-
ned kell Walter. Tanácstalan vagyok. 

WALTER: Gerda zárkózott teremtés, anyám. 
Ez, azt hiszem, számodra sem újság. 

BIENERTNÉ: Hogy mi, szülök, nem ismer-
jük gyermekeinket és hogy gyermekeinknek 
nincs bizalmuk hozzánk: ebbe beletörődtünk 
már. De te, le a fivére vagy és csaknem egy-
korú vele. Ti bizlosan sokat beszélgettek egy-
mással bajaitokról. 

WALTER: Testvérek, anyám, nagyon rit-
kán értik meg egymást. Különösen ebben a 
mi halálosan komftr házunkban, ahol senki 
se meri megmondani, hogy mit érez. 

BlEfÍERTNÉ: Walter! 
WALTER: Jó. jó! . . . egy szót se szóltam. 
BIENERTNÉ: Ha legalább sejteném, hogy 

mi van ezzel a gyerekkel? 
WALTER: Leszokhatnál erről a szóról! . . . 

Gyerek! Gerda húsz éves. Igaz, hogy itl mind-
nyájunkat gyereksorban tartanak, — téged 
is, anyám! — no, deliál mit törjem ezen is 
a fejem: lény, lrngy Gerda semmiesetre se 
gyerek már! 

BIENERTNÉ: Walter! 
WALTER: Nem kell sóbálvánnyá mered-

ni d, anyám. Nem ugy értem. Ahhoz Gerda túl-
ságosan tisztességes. 

BIENERTNÉ: Túlságosan jólnevelt. 
WALTER: Egyezzünk meg: túlságosan de-

rék leány. Dehál: mi gondja lehet az ember-
nek húszéves fejjel? Természetesen szerelmi 
gondja. 

BIENERTÉ: Tehál mégis! . . . Tudsz vala-
mit! 

WALTER: Semmit. Honnét? . . . Gerda ten-
niszezik, táncol, nszik. Ilyesmiben mindig 
részi vesz néhány fiatalember is. Eredmény: 
egy kis boldogtalan szerelem, egy -kis roman-
tika, egy kis flört. Mert nem vagyunk mi 
olyan szörnyen „tárgyilagosak", amilyenek-
nek mostanában kikiállanak bennünket! 

BIENERTÉ: Gerda nem megy bele az ilyen 
kis flörtökbe, azt bizlosan tudom. 

WALTER: Hát akkor csak a boldogtalan 
szerelem marad. 

BIENERTNÉ: Beszélj vele, Walter! Nagyon 
kérlek! Gerda nem eszik, sápadt, ideges, 
ígérd meg, hogy beszélni fogsz vele. 

WALTER: Nem könnyű kivenni belőle va-
lamit. Nyakas, mint apa. Ha nem akar be-
szélni, akkor nem beszél! 

BIENERTNÉ: Több tisztelettel beszélj apád-
ról. Tudod, hogy ilyesmit nekem nem szabad 
eltűrnöm. 

(InllAll Pnnnlln kozmetikus, Andrássy-ut 38, I. cm. Hajszálak kiirtása arcról, kar-
• IIIIHK N n P l l l l n '»••-vi soványilás, szépségápolás legmodernebb alapon. Szc-
I UHU» Ul l i UIIU mölcsirtás. „Miracle" hajellávolilószcrek szétküldése utasítással. 
wmmum^̂ mmmmmmmmm^mmmm „Miracle" hámlaszlókészlet hatása bámulatos. (Kérjen prospektust) 
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WALTER: Majd beírjuk a családi panasz-
könyvben: „A nagyságos asszony nom tudja 
gyermekeit respeklusra szoktatni'.' 

BIENERTNÉ: Csak apád elölt tie tégy ilyen 
gúnyos megjegyzés!. . . 

WALTER: A guny az egyetlen fegyver, 
amellyel itt harcolni lehet. A mai időkben 
nem jálszhatunk apát és fiut. 

BIENERTNÉ: Látod, veled is van gondom. 
Pedig élhetnénk szépen és békésen! Nagyon 
kérlek, szabadíts meg ettől a gondtól Gerdá-
val! . . . 

WALTER: Megpróbálom, anyám! . . . Hátha 
sikerül. 

BIENERTNÉ: Mennem kell. Istenem, mind-
járt tizenkél óra. 

WALTER: Ne gyere megint későn ebédhez. 
Apa majd ismét a hátsó szobára citál. Mindig 
jó példával kell előljárni a serdülő ifjúság 
előtt. 

BIENERTNÉ: Kegyetlen vagy, Waiter! 
WALTER: Ugyan! Ne nevess, a n y á m ! . . . 

látod, az ember sohase veszítse el a jó 
kedvét. 

BIENERTNÉ: Isten áldjon! 
WALTER: Viszontlátásra, anyám! 
BIENERTNÉ (gyorsan el). 

2. JELENET 
Walter, majd Gerda. 

WALTER (egy pillanatra egyedül): Hát jó ... 
legyen! (Rezignáltán a bal ajtóhoz megy. Mi-
elől kinyitná, kivülröl nyilik. Gerda áll a kü-
szöbön.) 

GERDA: Anya elment? 
WALTER: Hallgatództál? 
GERDA: Beszélnem kell veled. 
WALTER: Nekem is veled! Megbízást kap-

tam anyától. Meg kell mosnom a feied. Nem 
eszel, nem iszol, rosszkedvű vagy. Egy köz-
tisztviselő jólnevelt leánya ezt nem engedheti 
meg magának. Ki vele! Mi bajod? 

GERDA: Kérlek, Walter, hagyd ezt a han-
got. Komolyan akarok veled beszélni. Taná-
csot kérek. 

WALTER: Parancsolj! 
GERDA: Mit gondolsz, mii szólna apa, ha 

eljegvezném magam? 
.WALTER: Te, aztán nem teketóriázol? 
GERDA: Kérlek, felelj a kérdésemre! 
WALTER: Attól függ hogy kivel? Ha az 

illető az élet viharaiban edzett és jól beveze-
tett gentlemann, bőséges jövedelemmel . . . 

GERDA (bevág):..Akkor nem. kérdeznélek. 
WALTER: Tehál: senki — semmi. 
GERDA: Diák. És szegény. 
WALTER (nevet): Ugv látszik, meg méltóz-

tattál őrülni! Tönkre akarod tenni magadat. 

P a p l a n t , m a t r á c o t 
elsőrendű kivitelben S m 8 P Z H Ô T O l V 

panlanosmester Budapest, VIII., Mária Terézia-
tér 16. Teleion: J. 460-66 Speciális pehely, 
paplananyagok nagy raktára. 

Diáki Két év múlva irnok. öt év múlva, ha 
minden jól megy, ül tök. Hét év múlva eset-
leg annyi fizetés, hogy éppen éhen ne halja-
tok. Álmodozol, Gerda. 

GERDA: Állásba mehetnék, ha kell. 
WALTER: Mehetné l ! . . . Pe r sze ! . . . Pár 

hónap inulva nagykorú vagy. Óh, az ember 
sok mindent t ehe jne ! . . . De mi tul kényelme-
sek vagyunk az ilyesmihez. 

GERDA: Én pedig — esetleg — kenyértö-
résre viszem a dolgot. 

WALTER: Akkor véged van örökre. Ezzel 
tisztában vagy? 

GERDA: Ellenkezőleg, remélem, apa en-
gedni fog, ha látja, hogy szándékom megmá-
síthatatlan. Elvégre nem élünk a középkor-
ban. 

WALTER: Ostobaság! Jól ismered apái! ö 
nem hajlik és nem törik! 

GERDA: Akkor önállóan kell cselekednem. 
Nézd, Walter: én nem titkolódzom, tisztessé-
gesen akarok élni. Husz éves vagyok. Szere-
tem azt a fiut. Ezt meg kell érlenie! 

WALTER: Ismerem a fiut. 
GERDA: Nem szólsz senkinek? 
WALTER: Esküdjek? 
GERDA: Nem. Kezet rá! Nekem ez is elég. 
WALTER: Itt van! 
GERDA: Bernt. 
WALTER (meghökkenve): B e r n t ? . . . Hm! 

Ki nem állhattam. A gimnázium legnagyobb 
strébere volt. Hol ismerkedtél meg vele? 

GERDA: Mellékes. 
WALTER (feláll): Kedves Gerda, ezzel a 

legkellemetlenebb helyzetbe hozok 
GERDA: Hogy-hogy? 
WALTER: Felkérlek, sőt egyenesen megkö-

vetelem, hagyd abba minél előbb ezl a barát-
kozás!. 

GERDA: Miért? 
WALTER: Berninek rossz a hire. 
GERDA: Jobban ismerem, mint le. 
WALTER: Mi, kollégák, nagyon jól ismer-

jük és pontosan lemérjük egymást. Berni le-
hetséges. Nagyon tehetséges. Talán a legtehet-
ségesebb közöttünk. De . . . 

GERDA: De? . . . 
WALTER: Kérlek . . . hagyjuk a részlete-

ket! . . . Céllalan, hogy erről beszéljünk. 
GERDA: Akarom, hogy beszélj! Nem lehet 

ok nélkül igy befeketíteni egy embert. Kü-
lönösen ha az az ember olyan fontos szere-
pet játszik az élelemben, mint Bernt. 

WALTER: Olyan dolgokat líéllene elmon-
danom . , . Jobb, ha nem tudsz róluk. 

GERDA: Walter, te is ugy bánsz velem, 
mint egy gyerekkel? 

WALTER: Kérlek . . . ahogy parancsolod . . . 
Amit most mondok, nem csunán diákpletyka. 
Én pozitívumokat tudok. Berninek — szere-
tője van. 

GERDA: Tudom. 
WALTER: Tudod? És neked ez mindegy? 
GERDA: Megváltozhat. 
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WALTER: Bernt? Aki ilyesmire hajlamos, 
nem változik meg soha. 

GERDA: Tényeket akartál mondani. 
WALTER: Csend l . . . A p a i . . . (A folyosó 

felöl lépések.) Később folytatjuk . . . 
3. JELENET 

Bienert, Gerda. Waller. 
B1ENERT (belép): Jónapot! . . . Telefonon 

nem kerestek? 
WALTER: Nem, Apa! 
BIENERT: Te nem tenniszezei? 
GERDA: Éva nem jött értem. 
BIENERT: Félkettökor eszünk! Remek 

idő van. 
GERDA: Jókedved van, apa? 
BIENERT; Jókedvem van! Helyes a meg-

jegyzésed . . . Jókedvem van. Ma ugyanis 
csodálatos, egyáltalán nem mindennapi meg-
lepetés ért. 

WALTER: Meglepetés? A törvényszéken? 
BIENERT: Ott . . . Megtréfálták a ti öreg 

apátokat. Természetesen a legnagyobb tiszte-
let el és a legjobb indulattal! . . . Ide nézze-
tek! . . . (Zebéből papírlapot vesz elő, ame-
lyen nayy betűkkel olvasható a szám: „1000".) 

GERDA: Ezer? . . . Mit jelent ez? 
BIENERT: Ez a Kurzer! . . . Ez az im-

posztor! . . . Ez az ala'tomos fráter! Könyvet 
vezetett az ügyeimről! Meg volt az ezredik 
ügyem. Az ezredik nyomozási (Olvassa) Ti-
zennyolc gyilkosság. Tizenhatot elitéltek. 

WALTER: Szédítő! 
BIENERT: Hogyan? 
WALTER: Ugylálszik büszke vagy erre az 

eredményre? . . . 
BIENERT: Kritika? . . . Az ilyen statisz-

tika persze teljesen felesleges . . . 
WALTER: De azért örömet szerez. 
BIENERT: Miért ne? Mindenesetre iga-

zolja, hogy dolgos és értelmes élelet éltem. 
. WALTER: És eszed!» juttatja, hogy ennyi 

embert sikerült az igazságszolgáltatás háló-
jába kergetned. Szellemes meglepetés! 

GERDA: Waller!! 
BIENERT: CsaJt beszéljen! . . . Beszéljen! 

Érdekes, amikor az embert egy if jú és kezdő 
jogász kritizálja. 

WALTER: Te persze visszautasítod az ilyen 
felfogást. 

BIENERT: Mindenesetre különös felfogás 
egy kezdő jogásztól. Olyan sintérféiének tar-
tod a vizsgálóbirót. 

WALTER: Gusztustalan hasonlat. 
BIENERT: Ugy látszik, nem tudod felérni 

ésszel, hogy a biró csak a kötelességét telje-

siti, a kutyakötelességét! 
WALTER: A kötelességét! De azért a siker 

is jól esik. 
BIENERT: Mit akarsz ezzel mondani? 
WALTER: Azt, hogy kicsit büszke vagy az 

eredményekre. Tizenhat elitéit . . . 
GERDA: Walter — kérlek . . . 
WALTER: Mert azt el kell ismerned, hogy 

némi sportöröm is julotl a számodra. Rekord 
öröm. Tizennyolc gyilkosságban tizenhal Íté-
let! . . . Pompás . . . Szinte elfeledteti az 
emberrel, hogy feladala Csak a vizsgálat és 
nem az ítélkezés. Hogy az ember az igazság 
keresője és nem konok vádló. 

BIENERT: Tulfiatal vagy még és nem ér-
ted, hogy a siker megnyugtató. Azt mutatja, 
hogy helyes utón jártunk. 

WALTER: Az ember, mint fiatal, „kezdő" 
jogász is szeret gondolkodni. Nagyon jól tu-
dod, egy pör kimenetelére mennyire döntő, 
hogy a vizsgálat milyen irányba terelődik. Ha 
ez az irány lèves volt, akkor bűnrészes vagy 
egy tévilélelben, amennyiben ilyenkor „bű-
nösségről" egyáltalán beszélni lehet. 

BIENERT: „Az ember szeret gondolkodni." 
— Nézd csak! . . . Szeret gondolkodni. . . 
Nagyon érdekes!. . . Hát erről egyszer majd 
beszélgetünk. Hogyne! . . . Most azonban 
kissé fáradt vagyok. Ledülök kicsit. Egy óra-
kor ébresszetek fel. (El a szobájába.) 

i. JELENET. 
Walter, Gerda. 

GERDA: Miért ingerled apát? 
WALTER: Mert nem tudom hallgatni! . . . 

Ezredik ügy! Ezer hajsza. Ezer csapda, ezer 
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embertársa a hálóban . Jubileum! 
Pfu j ! . . . 

GERDA: 4t'i> nem tehet — erről a tapin-
lallanságról. 

WALTER: De mulattat ja és büszke rá! 
Rekord! 

GERDA: Beszéljünk az én dolgomról 
Walter. 

WALTER: Hagyj békén! . . . Már meg-
magyaráztam . . . 

GERDA: . . . hogy gyerek vagyok. Hogy 
hagyjam az egészet! Azt mondtad, tényeket 
tudsz. Én is tudni akarom ezeket a tényeket. 

WALTER: Hát jó! . . . Ahogy t e t sz ik ! . . . 
Városszerte tudják, hogy Berninek viszonya 
van egy — egy nem egészen makulátlan nő-
vel. Beéred ezzel? 

GERDA: Nem. 
WALTER: A „hölgy" — egy utcai lány. 
GERDA: Kabisch Irma. 
WALTER: Tudsz róla? 
GERDA: Tudok. Bernt — természetesen, t -

ínindent elmondott. 
WALTER: Finom gyerek. Még henceg 

vele? 
GERDA: Szép tőle, hogy ennyire őszinte 

hozzám. 
WALTER: Ugy? És? 
GERDA: Az a nő szerelj őt! 
WALTER: Ugyan hagyd ezl a romanti-

kát! . . . Az ilyen nők nem szerelnek! . . . 
Nemi rabszolgaság! . . . Ez az igazság Bernt 
esetében 

GERDA: Akkor engem méri szeret? 
WALTER: Mert rendkívül csinos vagy. 

Próbálkozik . . . 
GERDA: Te igy tennél? 
WALTER: Rólam ilt nincs szó! 
GERDA: Igaz!. . . Most pedig segils raj-

tam! 
WALTER: Mil tegyek? 
GERDA: Mindenek előtt beszélj Berntlel. 
WALTER: És azután? 
GERDA: Segítsd, hogy elmehessen innen. 

Hogy szabadulhasson. Ösztöndíjért folyamo-
dott. Másik egyetemre szeretne menni. 

WALTER: Hogy ott tovább zülljön. 

I Világmárkái 
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Kapható mindenütt 

GERDA Neun akarsz -.egiteui'' 
WALTER: Dehogynem! Beszélhetek vele 

egyszer. 
GERDA: Idehívom. Vár, hogy felhívjam. 

Szemközt a virágüzletből telefonálok. Anya 
nincs itthon, apa alszik. 

WALTER: Tehát biztosra vetted, hogy 
melléd állok! . . . Nagyon megtisztelő rám-
nézve. 

GERDA: Mért akarsz mindenáron rosz-
szabbnak mutatkozni, mint amilyen vagy? 
(Walter keze után nyúl.) 

WALTER: Kérlek — csak semmi szavala-
tot! . . . Ezt nem birom. 

GERDA: Rögtön itt vagyok! (Walter oldalt 
feléje nyújtja kezét, Gerda elkapja.) 

5. JELENET. 
Walter, Eva. 

(A színfalak in inj ül hallani Gerda és Éva 
hangját. Üdvözlik egymást. Majd Eva belép.) 

ÉVA: Adj' Isten Waller! . . . Mi baja Ger-
dának? Idegesnek látszik. Tenniszezni sem 
jött. Már azt hittem, beteg. 

WALTER: Adj Isten. 
ÉVA: Te is levertnek látszol. Veszeked-

tetek? 
WALTER (hozzámegy): Mondd te mindig 

őszinte vagy hozzám? 
ÉVA: Hogy érted ezt? 
WALTER: Arra vagyok kíváncsi, hogy 

vannak-e titkaid előttem? 
ÉVA: Szóval Gerda nem tudta tovább ma-

gában tartani a titkot. 
WALTER: Ismered az ügyet? 
ÉVA: Ismerem. 
WALTER: Mit lennél, ha megtudnád, hogy 

hasonló viszonyt folytatok, mint Bernt? 
ÉVA: Kettőtöket nem lehel összehasonlí-

tani. Te sokkal szerencsésebb körülmények 
között élsz. 

WALTER: Ebben igazad van. (Megcsó-
kolja Évát.) 

ÉVA: Vigyázz, az Istenért. (Kiszabadítja 
magát.) 

WALTER: Mióla tart ez a história? 
ÉVA: Nem rég. 
WALTER: Bernt nagyon — nagyon érzéki 

fiú. 
ÉVA: Ez remélhetőleg nem emberi szemre-

hányás részedről. 
WALTER: Nem! . . . Persze hogy nem! . . . 

Csak mondom: Nem fog megszabadulni áltól 
a nőtől, örül i dolgokat mesélnek Berniről. 

ÉVA: Mesélnek! . . . Persze. 
WALTER: Semmiesetre sem a húgomhoz 

való férj. 
ÉVA: Ezl csak a húgod döntheti el. 
WALTER: Ismerem azt a hölgyet. 
ÉVA: Ugy? 
WALTER: Utcai lány! 
ÉVA: Erkölcsbiró leltél? 
WALTER: Éva! 
ÉVA: Felelősségre akarod vonni Bereitet? 

m 



WALTER: Gerda idehívja. Berni akar ve-
lem beszélni. — Mindenesetre alaposan meg 
fogom neki mondani a véleményemet. 

ÉVA: Szóval — össze fogtok veszni. 
WALTER: Becsiileles ember részére itt csak 

egy lehetőség van! Vagy — vagy! 
6. JELENET.' 

Bienert, Walter, Éva. 
B1ENERT (a szobájából): Jónapot, Arndt 

.kisasszony! (Walterliez) Anyád már haza-
jött? 

WALTER: Még nem, apa. 
BIENERT: Hová meni? 
WALTER: Azt hiszem az Albert parkba. 
BIENERT: Elébemegyek. 
WALTER: De hiszen aludni akartál . . . 

BIENERT: Azt hiszem, sejted, inért nem 
tudtam elaludni. 

WALTER: Megint bosszankodtál miattam. 
BIENERT: Indulatos vagy! . . . Meg kell 

tanulnod, liogy uralkodni tudj magadon. Dé-
liât — mindegy! . . . Ha anyát esetleg nem 
találnám félketlőre ebédre okvetlenül haza-
jövök. 

WALTER: Jó. 
BIENERT: Hol van Gerda? Velem jöhe-

tett volna. 
WALTER: Elment itthonról. 
BIENERT: Ti ketten tehát egyedül vagy-

tok? 
WALTER: Ha te is elmégy hazulról: igen, 

akkor egyedül maradunk! 
BIENERT: Talán Arndt kisasszony lesz 

lattanul nagy a különbség, 

ha kemény bőrsarkon vagy 

ruganyos PALMA kaucsuk-

sarkon jár. A legkeményebb 

kövezeten is kellemesen ru-

ganyosak a lépteink PALMA 

kaucsuksarkon. 



olyan kedves, megengedi, hogy elkísérjem. 
ÉVA: Szívesen, bíró ur. Viszontlátásra. 

Walter! 
WALTER: Viszontlátásra, Éva. (Éva el 

Bienerllel.) 
7. JELENET. 
Waller, Gerda. 

WALTER (eyy pillanatra egyedül). 
GERDA (balról). 
WALTER: Találkoztál apával'? 
GERDA: Láttam Évával. A hátsó lépcsőn 

jöttem] fel. 
WALTER: Mondhatom, szépen viselke-

dünk! 
GERDA: Utálatosan! . . . Nem is hiszed, 

mennyire utálom ezt az örökös titkolódzást. 
WALTER: Beszéltél Bernttel? 
GERDA: Azonnal jön. 
WALTER: Éva tud a dologról. 
GERDA: 0 az egyetlen. 
WALTER: JoH>b volna, ha senkise tudna.. 
GERDA: Kell, hogy az ember valakinek 

kiöntse a lelkét. 
WALTER: Fordultál volna azonnal hoz-

zám. 
GERDA: Szégyeltem magam. 
WALTER: Sokat szenvedhettél! 
GERDA: Hálás vagyok neked, Walter. 

(Csengetés a folyosón. Gerda menne ajtót 
nyitni.) 

WALTER: Hagyd k é r l e k . . . Majd én nyi-
tok. (El, majd Bernttel vissza.) 

8. JELENET. 
Gerda, Walter, Frici. 

WALTER: Hogy v a g y ? . . . Megengeded, 

Nem csOhkenlettliK 
a munhabért, 

hanem üzemeinket kellő 
időben racionalizáltuk. 
Ennek folytán 

leszállítottuk az 
összes Kaue-, tea-
es csoholídearahat 

az összes MEINL-fiókokban 
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hogy most is tegezzelek? . . . 
FRICI: Sót: k é r l e k . . . nagyon örülök. Ré-

gen beszéltünk; 
GERDA: Itt maradjak? 
WALTER: Jobb szeretnék előbb négy-

szemközt beszélgetni veled. 
FRICI: Ahogy gondolod. 
GERDA: Beszéljenek csak egész nyíltan 

egymással. (Távozna, habozik, Fricihez 
megy, kezet nyújt, el.) 

9. JELENET. 
Walter, Frici. 

WALTER: Ti nem tegeződtök? 
FRICI: Nem. 
WALTER: Négyszemközt se? 
FRICI: Ha nem hiszel nekem . . . 
WALTER: Kérlek — azért nem kell mind-

járt dühbe gurulni. 
FRICI: Azt hittem, hogy mint barát 

akarsz tárgyalni velem. 
WALTER: Elsősorban, mint a hugoin 

fivére akarok veled beszélni. 
FRICI: Nem szeretem a családi bölcsessé-

geket. 
WALTER: Nem vá l toz t á l . . . 
FRICI: Az ember mindig önmagára van 

utalva . . . (Szünet.) 
WALTER: Hogy ismerkedtél meg Gerdá-

val? 
FRICI: Mi értelme, hogy ezt is elmagya-

rázzam. Megismerkedtünk. Sors. Rendelte-
tés. 

WALTER: Szereted? 
FRICI: Szeretem! 
WALTER: Mit értesz ezalatt? 
FRICI: Hogy a húgod fivére előtt illő pol-

gári mlódon fejezem ki magam — el aka-
rom jegyezni Gerdát. 

WALTER: Miféle következtetéseket von-
tál lc ebből? 

FRICI: Vállalni fogom az összes követ-
kezményeket. 

WALTER: Fogod. Szóval: még egyet se 
vontál le. 

FRICI: Nehéz helyzetben vagyok. 
WALTER: Ezúttal tekintsünk el attól, 

hogy tljcgyzéstek fantasztikum, tegyük fel. 
hogy megvan a lehetősége annak, hogy két-
három év múlva összeházasodjatok; hogyan 
képzeled el ezt a két-három esztendőt? 

FRICI: Hogy érted ezt? 
WALTER: Megszoktál bizonyos dolgokat. 

Bizonyos dolgokban alaposan el lehetsz 
kényeztetve. 

FRICI: Az igaz, és —? . . . 
WALTER: Nem lehet jegyben járni és 

ugvanakkor egy ilyen nőhöz szaladgálni... 
FRICI: Kabischtól feltétlenül szabadul-

nom kell. De hogyan? 
WALTER: Faképnél kell hagynod. 
FRICI: Szeret. 
WALTER: Mesebeszéd. 



FRICI (rövid hallgatás után): Mindent 
megpróbáltam ezért a lányért. Fáradoztam 
az érdekében. Egyedül állt a világon, akár-
csak én. Ez összehozott bennünket. Az eset 
furcsa és nehezen érthető, de ami köztünk 
volt — sohase jelentett üzletet az ő ré-
szére . . . soha. Most velem együtt szeret-
né itthagyni a várost . . . Pénze van. Azt 
hiszem, örököHe. Egzisztenciát akar terem-
teni részemre, valahol odakünn. Azt akar ja , 
hogy külföldre menjek vele. 

WALTER: Te haj landó volnál? 
FRICI: N e m i . . . n e m i . . . Éppen ez az!... 

Szeretnék szabadulni tőle . . . nem akarok 
hozzájárni. Mikor aztán hozzámegyek, hogy 
megértessem vele . . . 

WALTER: Egymás nyakába borultok. 
FRICI (hallgat). 
WALTER : Boldogtalanná fogod tenni 

Gerdát, ha magaddal rántod ebbe a piszok-
ba! J a j neked, ha tönkreteszed. 

FRICI: Mutass egy kiutat ! . . . Megőrülök! 
Már azt sem tudom, mit csinálokl.... Beszélj 
te Irmával. Mondd meg neki, hogy felakasz-
tom magam, ha nem enged — hogy amúgy 
is — mindenképpen el vész i t ! . . . Mondd neki 
— o h ! . . . Én magam se tudom m á r . . . 

WALTER: Megpróbálom! Kezembe veszem 
az ügyet. Beszélek vele. 

FRICI: Te? 
WALTER: Magad nem tudod elintézni, 

látom. Idehallgass. Én régebbről ismerem 
őnagyságát. Nem szeretném, ha látnának 
abban a házban. 

FRICI: Van kulcsom, a kapuhoz és a la-
káshoz is. Este felmehetsz hozzá. Találkoz-
hatunk este valahol, átadhatom a kulcsokat? 

WALTER: Bajosan. Megígértem Gärtner 
Palinak, este elmegyek a doktori lakomá-
jára. Sejtelmem sincs, hogy mikor fogok el-

szabadulni onnan. 
FRICI: Ide figyelj! Odateszem a kulcsokat 

a legfelső lépcsőfokra, a lábtörlő alá. Ott 
megtalálod. 

WALTER: Helyes. 
10. JELENET. 

Walter, Frici, Bienert, Bienertné. 
BIENERT (be): Ebédelünk? 
FRICI: Jónapot kivánok. 
WALTER: Bernt. Talán emlékszel még 

rá. Együtt jár tunk iskolába. 
BIENERT: örvendek. Gerda hol van? 
WALTER: Valószínűleg a szobájában. 
BIENERTNÉ: Mindjárt tálalnak. 
BIENERT (a feleségéhez): Légy szives, 

szólj niajd be. Viszontlátásra, kedves.. 
FRICI: Bernt, biró ur. 
BIENERT: Jónapot, Bernt ur. (El a szo-

bájába.) 
11. JELENET. 

Walter, Frici, Bienertné. 
FRICI: Búcsúzom. . . Ajánlom magam, 

nagyságos asszony. 
BIENERTNÉ: Isten önnel, Bernt ur. 
WALTER: Viszontlátásra! Kikísérlek! (El 

Bernttel.) 
12. JELENET. 

Bienertné, Walter. 
BIENERTNÉ (Walter után néz). 
WALTER (vissza). 
BIENERTNÉ: Rég volt már nálunk. Ha-

ragban voltatok? 
WALTER: Nem. Mért? 
BIENERTNÉ: Mit akart? 
WALTER: Semmit — egyetemi ügy. 
BIENERTNÉ (hosszan nézi Waltert): Mi-

lyen könnyen tudtok hazudni. (El.) 
. Függöny. 

UTÁNOZZA Á TÁVÁSZT! 
Kezdjen ö n is u j életet, mint a természet ! Fogjon 

egy Arnea-kurába s pár hét múlva u j embernek érzi 
majd magát. 

ARNEA 
VITAMINDÚS TAPSZEH 

gyengéket megerősít, vérszegényeket pirospozsgássá 
változtat, lefogyottakat feltáplál, lábadozókat helyre-
állít, fiatalokat megizmosit, időseket megfiatalít. 
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I I . f e l v o n á s 
(Egy szegényes városrész rossz polgári ízlés-
sel berendezett kétszobás lakásának egyik 
szobája. Délelőtt. Balra ajtó az előszobára, 

jobbra a hálószobára.) 
Blau rendőrbiztos, Schneider és Kirbel 
rendőrtisztviselők, egy Rendőrőrmester, egy 

Takarítónő. 
BLAU (Schneiderhez): Igyekezzék a la-

kók közül előkeríteni néhányat. Egyelőre 
mellékes, kit hallgatunk ki. (Kriebelnek): 
Kutassa át az Íróasztalt a szomszéd szobá-
ban és a fehérnemű szekrényt is. Bizonyára 
talál néhány levelet. (Az asszonyhoz): Maga 
pedig mondjon el mindent, amit tud. 

AZ ASSZONY: Nem értem, kérem szépen. 
BLAU: Igyekezzék szép sorjában, okosan 

mindent elmondani. 
AZ ASSZONY: Nem tudok és semmit ké-

rem szépen. Nem is akarom, hogy dolgom 
legyen ezzel az üggyel. 

BLAU: Senkise bántja , ne féljen. Nagyon 
jól tudjuk, hogy Kabisch Irmát nem maga 
ölte meg. 

AZ ASSZONY: Biztos ur kérem, én 
nem hagyom sértegetni magam. Nem ad-
tam én okot erre. 

BLAU: De jó asszony, ki akar ja sérte-
getni magát? . . . Szükségünk van a segít-
ségére, hogy a szörnyű gyilkosság tetteséi 
kézrekerithessük. 

AZ ASSZONY: Hát bizony szörnyű, 
s z ö r n y ű ! . . . Még most is reszket a lábam. 

BLAU: Tehát — meddig tartózkodott 
tegnap itt a lakásban? 

AZ ASSZONY: Körülbelül hétig, öttől 
hétig mindig itt vagyok. A kisasszony ren-
desen dél felé kelt fel az ágyból. Ezért jöt-
tem én délután. Hétkor végzek. Szombat 
délután néha korábban is, de tegnap csak 
kicsivel hét előtt. A péküzlet szemben még 
nyitva volt, vettem is friss fánkot. 

BLAU: Helyes. Nem tünt fel magának teg-
nap, valami látogatója nem volt a kisasz-
szonynak? . . . . És mikor? . . . És, miként 
zajlott le ez a látogatás? 

AZ ASSZONY: Látogatója volt. Igenis!.... 
Délután egy fiatal ur. 

BLAU: Hány órakor? 
AZ ASSZONY: Lehetett ugy hat óra kö-

rül. 
BLAU: Ismerte azt a fiatal urat? 
AZ ASSZONY: Nem. 
BLAU: Azt akarja mondani, hogy nem 

tudja a nevét. 
AZ ASSZONY: Igen, nevét sem tudom. 
BLAU: Ha maga elé állítanám ezt a fia-

talurat, megismerné? 
AZ ASSZONY: Azt hiszem. 

h ' . T . r L ó n u a i n é 
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BLAU: gyakrabban Látta itt? 
AZ ASSZONY: Nem. Délután ritkán jái 

lak ide uraságok. Aztán meg csak tizei: 
négy napja takarítom a lakást. 

BLAU: H e l y e s . . . H e l y e s . . . Hogy vise 
kedett a fiatalúr? Bent voltak a hál< 
szobában? 

AZ ASSZONY: Biztos ur kérem . . . én. 
azt nem . . . 

BLAU: Ide hallgasson jó asszony. 
Ilyen esetben nem szabad kényeskedni! -
Volt a hálószobában a vendég, vagv nei 
vol!? 

AZ ASSZONY: iVolt. Hiszen ott kiabálta 
ntifc veszekedtek. 

BLAU : Ez csak most jut eszébe?. 
Olyan apró civakodás volt ez, amit cs: 
akkor hall az ember, ha kicsit hallgatódz 
az ajtónál? 

AZ ASSZONY: Én hallgatódzni? — Ne 
olyan nő vagyok én, biztos úr! . . . Tetsz 
érteni? Mind a kettő kiabált! 

BLAU: Akkor talán azt is hallotta, ho, 
mit kiabáltak. 

AZ ASSZONY: A lépcsőházban is telsz, 
volna hallani! A kisasszony el akar ! utaz: 
a fiatal ur meg nem akart. Ezért kiabált 
egymással. 

BLAU: Hogy szólította Kabisch kisa 
szony a vendéget? . . . Édesem, szivecské 
Bubikám? . . . vagy valami néven? 

AZ ASSZONY: Nem hallottam semmi i 
vet. 

BLAU: Köszönöm. Egyelőre nincs tová 
szükségem magára. De várakozzon az e 
szobában. Valószínűleg még majd felel 
kell néhány kérdésemre. 

AZ ASSZONY (el az előszobába). 

2. JELENÉT. 
Blau, Schneider, Ziehr Melitta, Scherr An 

SCHNEIDER (bevezeti Ziehrt és Seb 
Antalt. Ziehr Melitta Kabisch Irma albérl 
Scherr Antal alacsony, kissé furcsa öreg 
vatalnok-tipus). Jelentem alássan, kihall 
tásra elővezettem Ziehr Melittát és Sei 
Antalt. 

BLAU: Köszönöm, Schneider! . . . Pat 
csoljanak helyet foglalni! . . . Ne féljen ] 
asszony. A holttestet már elszállitot 
Szükségem lenne néhány felvilágosításra 

SCHERR: Nevem Scherr. Scherr Ar 
Könyvelő a Leidner és Tsa cégnél. Itt 
kom szemközt. Agglegény. Két esztend 
Ugy értem: két esztendeje, hogy szeml 
lakom. 

RLAU: Köszönöm! . . . Ismerte az áldi 
tot közelebbről? 

SCHERR: Nem. A lépcsőházban talál! 
tunk néha. Magunkfajta embernek n 
pénze kérem, ilyen drága mulatságra. 

BLAU: A meggyilkolt drága volt? 
SCHERR: Erről talán a kisasszony 

bővebb felvilágosítást adni. 



BLAU : Kisasszony ... '? 
MELITTA: Ziehr. 
BLAU: Ziehr k i sasszony . . . ö n . . . Hal-

lotta, mit kérdeztem? 
MELITTA: Irmához jó vendégek jártak. 
BL.\U: ö r e g u r a k ? . , . Fiatalemberek? 
MELITTA: Többnyire öregurak. Azon-

kívül fiatalok is. 
BLAU: Tanulók? Diákok? 
MELITTA: Diákok. 
BLAU: A diákoknak ma alig van pénzük. 
MELITTA: A fiatalabbaktól néha nem 

fogadolt el pénzt. 
BLAU: Ugy! Szóval annyit keresett az 

öregurakon, hogy a fiatalokat díjtalanul 
vállalhatta? 

MELITTA: Irma tudott igazán szeretni. 
BLAU (felfigyel): Hallja Ziehr kisasz-

szony, nem azért vagyunk itt, hogy roman-
tikus meséket hallgassunk. 

SCHERR: P a r d o n ! . . . Bocsánat, amiért 
közbeszólok . . . Ez a fiatal hölgy kissé lui-
lelkesen fejezi ki, ami egyébként megfelel a 
valóságnak. Részemről — amennyiben a 
magamfaj ta ember is hall néha ilyen dol-
gokról és miért ne hallana! különösen az 
én koromban, amikor az ember többé-ke-
vésbé már semleges területnek számit, — 
szóval részemről bátorkodom megerősíteni 
a kisasszony véleményét, — anélkül, hogy 
abba a gyanúba essem, hogy netán jóma-
gam is romantikus vagyok. Mesélik a ház-
ban — mint ahogyan az ilyen házban min-
denki mindig mesél egymásról. Ilyen ház: 
ez kérem minden ellenségeskedés és lépcső-
házi traccs ellenére, hogy ugy mondjam: 
egy szerves valami, egy élettani s e j t . . . de 
bocsánat, ez tulmesszirc vezetne. 

BLAU: Ha jól értem, Scherr ur tehál 
szintén azon a véleményen van, hogy a 
meggyilkolt valóban szereteti önzetlenül is. 

SCHERR: Feltétlenül. 
BLAU: Ha tehát — hogy ugymondjam 

— a magasabbrendü szerelemnek ez a vo-
nása ilyen szemmelláthatóan mutatkozott a 
meggyilkoltban, jogosan feltételezhelő, hogy 
•a szerelem tárgya nem tulgyakran válto-
zott. 

SCHERR: Nagyon he lyes ! . . . Ez önmagá-
nak mondana ellent. A magasabbrendü sze-
relem formája — hogy a biztos ur éles meg-
határozását alkalmazzam, — megköveteli az 
állhatatosságot, sőt ideális esetekben a 
szerelem tárgyának örökkévalóságát. 

BLAU: Ha a ház ilyen jól lud mindent, 
bizonyára azt is tudja, hogy ki volt az 
illető, akit Kabisch Irma magasabbrendü 
szerelmével megajándékozott? 

MELITTA: Diák volt. 
BLAU: Tudja a nevét? 
MELITTA: Azt nem tudom. 
BLAU: És ön, Sclierr ur? 
SCHERR: Én sem. De a portás talán 

tudja, ö tartózkodik a kapunál és bizo-
nyára ismeri az embereket, akik itt ki-be-
járnak. Kérem, egy ilyen p o r t á s . . . ! És az 
ilyen házban folyton jönnek, mennek — 
lépcsőn le, lépcsőn f e l . . . 

BLAU (a rendőrőrmesternek): Hivja fel a 
portást! 

SCHNEIDER: Itt ül az előszobában, ön -
ként jelentkezett. 

BLAU: He lyes ! . . , Kéretem. (Schneider 
el.) 

3. JELENET. 
Blau, Scherr, Ziehr Melitta, Kriebel. 

KRIEBEL f a hálószobából levelekkel): 
Ugy látszik, ez minden. Néhány magán-
levél. Valószínűleg rokontól. 

BLAU: Pénz? 
KRIEBEL: Néhány bankjegy és aprópénz. 

Körülbelül hetven márka. 
BLAU: Ékszerek? 
KRIEBEL: Nem sok. 
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BLAU: Ugyiátszik, nem rablógyilkosság. 
Ha ugyan a gyilkos ravaszságból csupán 
azért nem nyull az ékszerekhez, hogy hamis 
nyomra vezessen bennünket. 

4. JELENET. 
Blau, Schneider, Schert, Ziehr Melitta, 

Kriebel, Zülke. 
SCHNEIDER (beengedi Zülkét). 
BLAU: Maga a portás? 
ZÜLKE: Házgondnok, biztos ur. 
BLAU: Bocsánat, nekem azt mondták, 

hogy maga portás, izé . . . 
ZÜLKE: Zülke, biztos ur. 
BLAU: Nagyon derék magától Zülke, 

hogy önként rendelkezésünkre bocsátja ma-
gát. 

ZÜLKE: Kötelességem, biztos ur. 
BLAU: Ezzel mindenesetre sok mindent 

niegkönnyit nekünk. Jól figyeljen, kérem.... 
Eddig a kővetkezőket állapitoltam meg. 
Tegnap este hat óra körül ilt heves össze-
koccanás zajlott le a meggyilkolt és egyik 
látogatója között. Megtudtam azt is, hogy 
Kabisch Irma hosszabb idő óta viszonyt 
folytatott egy diákkal. Nyilvánvaló, hogy 
ez az összekoccanás nem Kabisch Irma és 
valamelyik futó vendége között zajlott le, 
hanem közte és említett szerelmese közölt. 
Feltételezem, hogy kegyednek ludnia kell, 
kik közlekedtek rendszeresen ebben a ház-
ban. 

ZÜLKE: Tudom. Egy diák. 
BLAU: Tudja, hogy hívják? 
ZÜLKE: Tudom. Berni. 
BLAU: Remek!... Ugy látszik sima a dolog. 

(Schneidernek) Schneider, hivja fel az egye-
temei. Igyekezzék megtudni a cimlct. Aztán 
hozza ide a fiatalembert. Kriebelt magával 
viszi. Közben eselleg körülnézhet a fiatal-
ember lakásán. Talán még nem lüntetett el 
mindent. 

SCHNEIDER (Kriebellel el). 
BLAU (Scherrhez és Melittáboz): Egyelőre 

nincs szükségem önökre. De kérem, marad-
janak az előszobában. A vizsgálóbíró ur 
minden pillanatban itt lehet. Valószínű, hogy 
még lesz néhány kérdésünk Önökhöz. 

{Scherr, Ziehr Melittával cl.) 
5. JELENET. 
Blau, Zülke. 

BLAU: Üljön le, Zülke. Cigarettái? 
ZÜLKE: Köszönöm. Nem dohányzok. 
BLAU: Maga közelebbről is ismerte • Ka-

bisch Irmát? 
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ZÜLKE: Többé-kevésbé. Igen. Néha elin-
téztem az üzleti dolgait. 

BLAU: Miféle üzletei voltak? 
ZÜLKE: Pénzügyek. 
BLAU: Maga ért a pénzügyekhez? 
ZÜLKE: Régebben a bankszakmánál vol-

tam. 
BLAU: Leépítették? 
ZÜLKE: Infláció után. 
BLAU: A házal önállóan kezeli? 
ZÜLKE: Igenis. A tulajdonos spanyol. In-

fláció idején vette a házat. 
BLAU: A kapunál maga tartózkodik? 
ZÜLKE: Sajnos, a ház nem hoz annyit, 

hogy külön portási fogadhassak. 
BLAU: Tudja, ki járt tegnap hat óra 

körül Kabisch Irmánál? 
ZÜLKE: Nem. A kapu napközijén tárva-

nyitva áll. Nem ülhetek egész nap a portás-
fülkében. Legényember vagyok. Esle nyolc-
kor zárom a kaput. Tizig magam nyitok. 

BLAU: Szóval nem tudja, hogy a botrány-
okozó az a diák volt-e, akit emiitett? 

ZÜLKE: Nem tudom, biztos ur. 
BLAU: Hét órakor még itt tartózkodott a 

lakásban. A takarilóné akkor ment el. Ha 
az a fiatalember nyolc óra után hagyta vol-
na el a házat, vagy Kabisch Irmának kellett 
volna kiengedni őt, vagy maga nyitott vol-
na kaput. Bizlos, hogy a kaput lezárta? 

ZÜLKE: Biztos. Röviddel nyolc után. Mint 
mindig. De van még egy harmadik lehető-
ség is, biztos ur. Berntnek kulcsa vani a ka-
puhoz is, meg a lakáshoz is. 

BLAU (a fogai között füttyent): Zülkel — 
Maga aranyat ér. Honnan tudja ezl? 

ZÜLKE: TöHbizben szemrehányást tettem 
emialt a lánynak. Nem jár ja , hogy egy ide-
gennek kulcsa legyen a házhoz! 

BLAU: Ez a Berni tehát éjjel-nappal ki-
bejárhalolt a házban. 

ZÜLKE: Igenis. Hiába tiltakoztam, a Ka-
bisch mégis nála hagyla a kulcsokat. 

BLAU: Mások nem részesültek ilyen ked-
vezménybon? 

ZÜLKE: Nem tudok róla. 
BLAU: A diákot látta jönni? 
ZÜLKE: Igenis. 
BLAU: HmS — és wiondja: mii gondol, 

mikor történt a gyilkosság? 
ZÜLKE: Sejlelmem sincs. 
BLAU: Nyolc és tiz között senkit se en-

gedett fel a leányhoz? 
ZÜLKE: Senkit. 
BLAU: Biztosan tudja? 
ZÜLKE: Tegnap este volt. Akár megeskü-

szöm rá. 
BLAU: Tehát azt állítja, hogy Bernt a 

gyilkos? 
ZÜLKE: Ezt nem állítottam. Ezt a bizlos 

u r következtetheti. Lehel, hogy a lány más 
látogatót is fogadott, elment és az ulcáról 
hozott fel valakit. 

BLAU: Tett ilyet máskor is? 
ZÜLKE: Tulajdonképpen nean. Állandó 



vendégei voltak. 
BLAU: Természetesen erre a lehetőségre 

is gondolnunk kell. Mindenekelőtt azonban 
itt van ez a Bernt. És itt van a délutáni 
csetepáté. És itt vannak a kulcsok, amelyek 
a fiatalembernél vannak, vagy voltak. Ugy 
értem, hogy ezek mind súlyosan terhelő 
t énykörü lmények . . . 

(Csengetés az előszobában.) 
ZÜLKE: Megyek ajtót nyitni. 
BLAU: Maradjon fent a lakásban. Való-

színűleg a vizsgálóbíró ur. (Zülke el.) 
6. JELENET. 
Blau, Bienert. 

BIENERT: Jó estét, Blau ur. Bocsánat, 
hogy ennyire megvárakoztattam. 

BLAU: ön , biró u r î 
BIENERT: Heller biró ur, aki soros nincs 

a városban. Kénytelenek voltak engem elő-
szedni. De talán jobb is, hogy mindjárt az 
elején megismerkedem az üggyel. Amúgy is 
én vezetném! a nyomozást — feltéve, ha ö n 
elfogja a tet'test. 

BLAU: A rendőrorvos-szakértő, sajnos, 
nem várhatott tovább. A leletet jegyző-
könyvbe vettük. 

BIENERT: Köszönöml És? 
BLAU: A halál oka kétségen kivül 

fojtogalás. A harc gyilkos és az áldozat kö-
zött alighanem csak rövid ideig tartott. A 
pizsama csaknem sértetlen. Figyelemremél-
tó, hogy a bün'tetl színhelye a kis előszoba. 
Feltehető tehát, hogy a gyilkos hirtelen ve-
tette magát áldozatára. A lány alig véde-
kezhetett. A gyilkos hátulról ragadta meg 
a lányt. Valószínűleg, hogy azonnal meg-
fulladt. 

BIENERT: Tehát előre megfontolt szán-
d é k ! . . . Rablógyilkosság? 

BLAU: Ezt egyelőre nem lehet megállapí-
tani. Fel nem törtek semmit. Valami pénz 
— hetven márka — és néhány ékszerdarab 
érintetlenül maradt. 

BIENERT: Ezeket az embereket az elő-
szobában kihallgatta már? 

BLAU: Részben. 
BIENERT: Akkor folytassa k é r e m ! . . . 
BLAU: Köszönöm, biró ur. Egyelőre be-

szüntetném a kihallgatást. 
BIENERT: Ez ugy hangzik, mintha már 

nyomon lenne? 
BLAU: Ugy van. Nyomon vagyok, biró 

ur. A gyanú meglehetős pontossággal egy 
diákra összpontosul. A neve: Bernt Frigyes? 

BIENERT: Bernt! A fiamnak egyik régi 
osztálytársát hivják igy . . . Mi köze Bernt-
nek ehhez az ügyhöz? 

BLAU: Az áldozat meghitt viszonyt foly-
tatott Bernttel. Bernt tegnap itt járt. A ta-
karitóné este hat órakor beves szóváltásra 
lett figyelmes, mely a leány és a fiatalember 
között zajlott le. Bizonyosra veszem, hogy 
a fiatalember Bernt volt. Schneidert és Krie-
belt imár elküldtem Berntért. 

BIENERT: A dolog tulegyszerüen hang-
zik. 

BLAU: Nem hiányoznak a nehézségek se. 
Egy dolog azonban biztos. Bernt tulajdoná-
ban van, vagy volt — mert időközben bizo-
nyára szabadulni igyekezett tőlük — a kapu 
kulcsa és a lakásé. 

BIENERT: Gratulálok. Talált még egyéb 
anyagot is? 

BLAU: Pár levelet. Még nem nézhettem 
át pontosan őket. Valószínűleg az áldozat 
egyik nővérétől valók. 

BIENERT: Megnézhetem? 
BLAU: K é r e m ! . . . (A levelekbe merül-

nek.) 
BIENERT: Családi ügyek. 
BLAU: A nővér, aki megfogadhatja az el-

hunyttal, hogy visszatér a tisztesség útjára. 
(Csengetés a folyosón.) Talán — — — 
(Gyorsan az előszobaajtóhoz megy és visz-
sza.) Elfogta. De előbb talán hallgassuk meg 
Schneidert egyedül. 

BIENERT: Nehogy a fiatalember közben 
valami ostobaságokat kövessen ell 

BLAU: Megmotoztatom. (El, majd vissza 
Schneiderrel.) 

7. JELENET. 
Bienert, Blau, Schneider. 

BLAU: Nos ? 
SCHNEIDER: Otthon volt. Bútorozott 

szoba. 
BLAU: Hogy viselkedett? 
SCHNEIDER: Megijedt. 
BIENERT: Lehet, hogy csak meglepődött 

— ugy értem, hogy meglepődött, mint aho-
gyan mindenki más meglepődhetett volna? 

SCHNEIDER: Amikor közöltem vele, hogy 
Kabisch Irmát meggyilkolták. Teljesen el-
vesztette önuralmát és folyton ezt hangoz-
tatta: „ez szörnyű, ez szörnyül" 

BIENERT: Védekezett? 
SCHNEIDER: Nem. Az akaratereje telje-

sen elhagyta. Kriebel még ott van. 

A mult eseményeit csak a film 
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BLAU: He lyes ! . . . Hát a k k o r i . . . Nine« 
kifogása biró urnák, hogy a kihallgatást itt 
folytassam? Vagy óhaj t ja biró ur itt rögtön 
kezébe venni az ügyet? — — Jó ég tudja, 
ránk egyszerű igazságügyi napszámosokra 
talán már nincs is szükség itten. 

BIENERT: Ha megengedi, biztos ur. 
BLAU (Schneidernek): Tud gyorsírást? 
SCHNEIDER: Tudok. 
BLAU: Akkor vezesse a jegyzőkönyvet 1 

Hozza be a fiatalembert. 
8. JELENET. 

Előbbiek, Bernt. 
BERNT (Schneider bevezeti. Nagyon sá-

padt, eleinte tulfélszeg és zavart). 
BIENERT: Bernt Frigyes, egyetemi hall-

gató? 
BERNT: Oh — ön, vizsgálóbíró ur! 

Ô, Istenem — kő esett le a szivemről! 
biró szépen kérem, magyarázza 
meg nekem, hogyan * — 

BIENERT: Maga Bernt Frigyes, egyetemi 
hallgató? 

BERNT: Nem emlékszik biró ur? — — 
Tegnap a fiánál voltam — 

BIENERT: Maga Bernt Frigyes, egyetemi 
hallgató? 

BERNT: Én vagyok. 
BIENERT: A rendőrtisztviselő közölte 

m á r magával, hogy Kabisch Irmát megöl-
ték. 

BERNT: Igenis. Borzalmas! 
BIENERT: Idehivattuk, mert véleményünk 

szerint szolgálatunkra lehet a gyilkosság 
felderítésében. 

BERNT: Semmitse tudok. 
BIENERT: Akkor mi többet tudunk, mint 

maga. Mi például tudjuk, hogy maga oh, 
Bernt ur, tegnap este hat órakor, ott, a 
hálószobában 'hevesen összetűzött Kabiseh 
Irmával. 

BERNT: Az igaz 
BIENERT: Bevallja? . . . Akkor tehát feles-

leges, hogy a takarítónővel szembesítsem. 
BERNT: Nincs okom, amiért letagadjam. 
BIENERT: Mikor hagyta el a lányt? 
BERNT: Azt hiszem . . . 
BIENERT: Semmi „azt hiszem"! 
BERNT: Lehetett közel nyolc óra. Igen, rö. 

viddel kapuzárás előtt. Még gondoltam is, 
sietnem kell, hogy még kapuzárás előtt kijus-
sak a házból.? 

BIENERT: Aha! . . . Gondolta, sietnie kell, 
hogy még kapuzárás előtt kijusson a házból? 

BERNT: Igenis. 
BIENERT: Pontosan emlékszik erre? 
BERNT: A legpontosabban. 
BIENERT: Nem Kabisch Irmával távozott? 
BRNT: Nem. Egyedül mentem. 

Pension Casa Bella Vista 
PaTorn« St.-Molo gyönyörű fekvéssel. — Hölgyek 

ás fiatal leányok részére ellátás. 

BIENERT (gyorsan): Es mikor jött vissza? 
BERNT:' Nem jöttem vissza. 
BIENERT: Erre pontosan emlékszik? 
BERNT: Nem jöttein vissza. 
BIENERT: Szóva l . . . Röviddel nyolc előtt 

távozott. Nyolctól kezdve a kapu zárva. Az-
után, természetesen, nem jött vissza, igaz? 

BERNT (habozott): Néha a kapu nyolc 
után is nyitva volt. 

BIENERT: A nyitott kaput többször is 
igénybe vette nyolc után? 

BERNT: Igen. Gyakran jártam este Kubisch 
Irmához. 

BLAU: Egy pillanat! (Az előszobaajtóhoz 
siet.) Zülke . . . kérem egy pillanatra! 

9. JELENET 
Előbbiek, Zülke. 

ZÜLKE: Parancsára, biztos ur. 
BLAU (Bienertnek): A házgondnok! . . . 

Zülke: maga imént kijelentette, hogy a kaput 
rendszerint este nyolc órakor zárja. így van? 

ZÜLKE: Igenis, biztos ur. 
BLAU: Ez a fiatalúr most azt állítja, hogy 

több ízben este is nyitva találta a kaput. 
ZÜLKE: Részemről soha, biztos ur. 
BLAU: Köszönöm, Zülke, elmehet. (Zülke 

el.) 
10. JELENET 

Bienert, Blau, Bernt. Schneider. 
BIENERT: Köszönöm, biztos ur! . . . Azt 

hiszem, ez a rész t i sz tázódot t . . . (Éles meg-
rohanással.) De mi van a kulcsokkal, melye-
ket a kapuhoz és lakáshoz magánál hord, 
vagy hordott? 

BERNT: Kulcsokkal? 
BIENERT: Ne t a g a d j o n . . . 
BERNT: Nincs okom, amiért tagadjam. 
BIENERT: U g y ? , . . Nincs oka, amiért ta-

gadja? De arra, hogy a szemembe hazudjon, 
van okai 

BERNT: Nem hazudtam. 
BIENERT: Mért adta elő azt a mesét imént, 

hogy tegnap, amikor távozott innen, a lép-
csőházban arra gondolt, hogy sietnie kell, 
mivel gyorsan akart kijutni a házból . . . 
Akinek kulcsa van, nem félhet attól, hogy 
bezárják a kaput. 

BERNT: Nem mondtam, hogy féltem. Csak 
azt hittem . . . 

BIENERT: Csak azt hitte, hogy nem tudjuk, 
hogy kapukulcsai vannak. 

BERNT: Tegnap nem használtam a kulcso-
dat. I g e n . . . most már emlékszem! . . . Teg-
nap elfelejtettem a zsebembe tenni. És ezért 
akartam kapuzárás előtt távozni a házból. 

BIENERT: Azután hazament a kulcsokért 
és visszajött. 

BERNT: Nem. Nem jöttem vissza. 
BIENERT: Hol szokta tartani a kulcsokat? 
BERNT: Nincs külön helyük. 
BIENERT: Azt akar ja ezzel mondani, hogy 

magával szokla hordani? 
BERNT: Igen. 
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BIENERT: Akkor falán most is magánál ' 
vannak. Adja ide. 

BERNT: Nincsenek nálam. 
BIENERT: Hol találhatjuk meg a lakásán? 
BERNT: Kérem szépen, ne tartsanak ház-

kutatást nálam. Az égre kérem, kíméljenek 
meg ettől a botránytól! 

BIENERT: Szívesen, ha megjelöli a helyet, 
ahol a kulcsokat tartja. Adjon irásos felha-
talmazást, rendőrt küldök polgári ruhában, 
hogy a kulcsokat elhozza. 

BERNT (habozva): Ha becsületszóra sza-
badon enged, egy órán belül elhozom a kul-
csokat. 

BIENERT: Nem dolgozhatom becsületsza-
vakkal. Legkevésbé most, amikor azt látom, 
takargatni akar valamit előttem. 

BERNT: Én semmit se akarok takargatni. 
BIENERT: Ezt legegyszerűbben azzal bizo-

nyíthatja, ha ideadja a kulcsokat, vagy meg-
mondja, hol vannak. 

BERNT: Nem tehetem. Nem akarom meg-
mondani. Nem fogom megmondani! 

BIENERT: Akkor kénytelen lesz belenyu-
godni a nyomozóhatóság feltevésébe. Abba, 
hogy a tett elkövetése után eltüntette a kul-
csokat. Eltüntette azért, hogy a gyanuokokat 
elhárítsa az útból. 

BERNT (rövid habozás után): Nem mond-
hatom meg, nem akarok mást is ebbe a bot-
rányba keverni. 

BIENERT: A nagy Ismeretlen! A kulcsok 
másvalakinél vannak. Nagyon é rdekes ! . . . ö t 
nem akar ja a botrányba keverni. Megérte-
ném, ha a botránynál maradnánk. De itt 
többről van szó, B e r n t . . . talán a fejéről. 

BERNT (határozottan): Még akkor se! 
BIENERT: Nem akar ja megnevezni a nagy 

Ismeretlent? 
BERNT: Az illető nem nagy Ismeretlen. Az 

illető — van! 
BIENERT: Egy pillanatig se kételkedem to-

vább, ha az illető ide áll elém. Mért lenne 
másvalakinél a kulcs, amelyet különös biza-
lommal önre bizlak? 

BERNT: Mert az illető ebben az ügyben 
teljes mértékben rászolgált a bizalmamra. 

BIENERT: A Kabisch Irma megőletésének 
ügyében! 

BERNT: Biró ur kiforgatja a szavaimat. 
BIENERT: Én csupán logikus értelmet 

adok szavainak. De legalább azt mondja meg: 
mikor adta át a kulcsokat ismeretlen bizal-
masának? 

BERNT: Tegnap este. Kabisch Irmánál tett 
látogatásom után átadtam a kulcsokat egyik 
jótakaró barátomnak. Azzal a céllal adtam, 
amelyet m< nevezni nem akarok és nem fo-
goki Az ő keze olyan tiszta, mint az enyém. 
Semmi dolga ezzel az üggyel! 

BIENERT: Tehát a legfontosabb, talán 
egyetlen alibitanuját is akivel rendelkezik, el-
hallgatja előttünk, Ez valóban hősi cselekedet, 
Bernt ur! 

BERNT: Nevezze, amilyennek akarja. 

B l E N Ê R T : És. tegnap este nem találkozóit 
már ezzel az ismerősével? 

BERNT: Nem. 
BIENERT: Hol tartózkodott? 
BERNT: Sétáltam, összetűzésein Kabisch 

Irinával annyira felizgatott, amúgy sem tud-
tam volna aludni. (Kopogás.) 

11. JELENET 
Előbbiek, Kriebel. 

RLAU: Szabad! 
KRIEBEL: Jelenlem alássan, megjöttem. 
BLAU: Legyen szíves, őrmester ur, vezesse 

Bernt urat az előszobába. 
SCHNEIDER (Berntnek): Legyen szíves . . . 

(Maga előtt kiengedi Bernt-et az előszobába.) 
12. JELENET 

Bienert, Blau, Kriebel. 
RLAU: Nos? Talált valamit? Éksze r t ? . . . 

Pénzt? . . . 
KRIEBEL: Mindössze néhány levelet. Az 

üggyel kapcsolatosan talán ez a legfontosabb. 
BLAU (elolvassa. Aztán tovább adja Bie-

nert nek). 
BIENERT (olvas. Aztán Blaura emeli tekin-

tetét): Meg akarta zsarolni. Ez nyilvánvaló. 
BLAU: Szerencsétlen f l ó t á s ! . . . 
BIENERT: Tartóztassuk le a flul! 

Függöny. 
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III. felvonás 
(Bienert vizsgálóbíró irodája. Két ajtó, me-

lyek közül egyik az előszobába nyilik.) 

1. JELENET. 
Bienert, Blau. 

BLAU: Jól tenné bíró ur, ha néhány napig 
pihenne. Rossz színben van. Ez a Berni-ügy 
tönkreteszi. 

BIENERT: Ördög tudja — magam se ér-
tem. Eléggé .megszokhattam ezeket a dolgo-
kat. A tizenkilencedik gyilkosság, amelyet fel 
kell derítenem . . . igazán megedződhettem 
volna. De ez (az aktákra üt) az idegeimre 
megy, — hogy ne mondjam, a vesémre. Ilyen 
fiatalember — tehetséges, rendkívül tehetsé-
ges — és olyan züllött. Lehet, hogy azért is 
izgat annyira, mert nekem is van fiam, 
ugyanebben a korban. Az ember akarat lanul 
összehasonlításokat tesz. Milyen nehéz egye-
seknek. És milyen, könnyű másoknak. 

BLAU: Bernt a biró ur fiának osztálytársa 
volt? 

BIENERT: Igen. A gimnáziumban voltak 
jóbarátok. Később nem is érintkeztek. 

BLAU: Súlyosnak tar t ja biró ur a vád-
anyagot? 

BIENERT: A lánynál talált levelek bizo-
nyít ják, hogy a flu szakítani akart és, hogy 
a lány erre az esetre a legelszántabb zsaro-
lásra készült. Berni tudta ezt. A lanuk is, 
akiket Kabisch Irina környezetéből kihall-
gattam tegnap, ebiben az értelemben vallot-
tak. 

BLAU: Nem sokat érnek az ilyen, tanuk. 
iBIENERT: Eskü alatt vallottak. Legoko-

sabb lenne persze, ha Bernt is vallana. Ép-
pen ebben az esetben érzem először tisztán, 
hogy a lelkiismeretem megkönnyitése miatt, 
milyen szükségem lenne erre a vallomásra. 
Nincs szörnyűbb gondolat, mint az, hogy 
esetleg hetekig tartunk fogva valakit, aki ár-
tatlan. Bernt helyzetében pedig — a vallomás 
az ö lelkiismeretén is könnyítene és biztosí-
taná részére a biró elnézését. — Elvégre 
mégse köthetek szerződést vele: „Ha beval-
lód bűnödet, biztosítom szabadlábra helye-
zésedet". De lássunk munkához! . . . Fel-
hajszolta azt a Klattet? Bernt nagy súlyt he-
lyez tanúvallomására. Mit tart róla, mint 
tanúról? 

BLAU: Nem sokat. Nem sokat fog hasz-
nálni Bernt urnák. 

BIENERT: Biztosan nem! . . . Ha Bernt 
a gyilkosságot követő esle tizenegytől tizen-
kettőig vele töltötte az időt, még mindig kér- 1  

dés: hol j á r t kilenctől tizenegyig és tízenket-
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tőtől kettőig? Ezen a ponton semmiféle 
Klatte nem segíthet ra j ta . Lehetségesnek 
tartja, hogy Klatte lenne az a titokzatos is-
meretlen, akinek Berni a kulcsait á tadta? 

BLAU: Mi ju t eszébe biró ur! 
BIENERT: Az embernek néha eszébe jut 

egy és más. (A főfoglárnak.) Klatte tanút ké-
retem! Zülke tanú még vár jon. (A fő foglár 
el. Blaunak.) Én különben ezt a nagy Isme-
retlent egyszerű kitalálásnak tar tom. Nem 
értem, hogy egy ember, aki olyan veszede-
lembe sodródott, mint Bernt, mért nem je-
lenti ki egyszerűen: nem én vagyok a gyil-
kos, a kulcsokat átadtam egy barátomnak, 
aki aznap este meglátogatta Kabisch Irmát 
és — ki tudja miért? — megölte. 

BLAU: Lenne egy ok. Barátság. 
BIENERT: Ilyen barátság: őrültség. Téboly 

és a legnagyohfo mértékben antiszociális. Az 
ember nem vesz védelmébe egy gyilkost, 
még akkor se, ha a legjobb bará t ja . Ez üres 
romantika. 

BLAU: Mindenesetre ineg kell hallgatni 
Bernt közelebbi ismerőseit is. Ha másért 
nem: azért, hogy — egy negativ eredmény-
ből — a gyanuokok láncolatát lezárhassuk a 
flu körül. 

BIENERT: Köszönöm, biztos ur! . . . Re-
mélem, ana sok mindent tisztábban fogok 
látni. Viszontlátásra! 

2. JELENET. 
Bienert, Klatte, Jegyzőkönyvvezető, Főfoglár. 

KLATTE (belép). 
BIENERT: Klatte Brúnó? . . . Előadó és 

kabarészinész? . . . Huszonnyolc éves? 
KLATTE: El tetszett találni. 
BIENERT: Mindenekelőtt néhány felvilá-

gosításra lenne szükségem. Mit tud az ügy-
ről? 

KLATTE: Kabisch Irma meggyilkolásáról 
nem tudok semmit. Az újságokból értesüllem, 
hogy Kabíscht, akivel jóbarátságban voltam, 
megölték. Sajnálom szegény leányt. Jó gye-
rek volt. 

BIENERT: Többet nem tud? 
KLATTE: Nem. 
BIENERT: Azt se, hogy Bernt ellen, akivel 

maga, Klatte a gyilkosságot követő este 
együtt volt, az a gyanú merül i fel, hogy ő a 
tettes? 

KLATTE: Hogyne tudnám. Ez is a lapok-
ban volt. 

BIENERT: Akkor tehát mégis többet tud 
a semminél. És el ludja képzelni, hogy ta-
lálkozása Bernttel a gyilkosság után, ben-
nünke t mód felett érdekel. Tula jdonképpen 
önként jelentkezhetett volna a nyomozó ha-
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lóság elő»! Tehát kérem: ne akarja , hogy 
darabonként szedjem ki magából a tanúval-
lomást. 

KLATTE: Nem ismerem a biró ur rend-
szerét. Hála Istennek, eddig még nem volt 
dolgom a törvényszékkel. Ha meg akar 
tudni tőlem valamit, tegye meg azt a szíves-
séget és kérdezzen. 

BIENERT: Polgári .kötelessége, hogy amit 
az ügyről tud, magától előadja. 

KLATTE: Az ügyről nem tudok egyebet, 
mint amit az újságokban olvastam. Fogal-
mam sincs, mi köze az ügynek ahhoz, hogy 
a gyilkosság éjszakáján Bernttel találkoztam. 
Azt se tudom, előbb, vagy utóhb gyilkolták-e 
meg a leányt. Nem láttam vért Bernt ujjain 
és egy szóval se mondta el nekem, hogy meg 
akar ölni valakit. 

BIENERT: Az eset sokkal komolyabb, 
semhogy tréfát iizzön belőle! Egyébként a 
gyilkosok nem szokták ilyen otrombán el-
árulni magukat. 

KLATTE: Nem ismerem a gyilkos urak 
szokásait. En más szakmában dolgozom. 
Egyébként pedig holtbiztos vagyok, hogy 
Bernt nem gyilkos. 

BIENERT: A véleménye érdekel. Tudni 
akarom, mi az, amit megfigyelt? 

KLATTE: Nem figyeltem meg semmit. 
Amikor a pályaudvarról jöttem, láttam, hogy 
Bernt a menetrend előtt áll és a vonatokat 
tanulmányozza. 

BIENERT: No látja: máris egy nagyon 
érdekes megfigyelés. Aki vonatokat tanulmá-
nyoz, bizonyára azért teszi, mert el akar 
utazni. Vagy, mert — szökni akar? Mikor 
jött ki a pályaudvarról? 

KLATTE: Tizenegy órakor. 
BIENERT: Lenne szives találkozását vala-

mivel pontosabban leirni. 
KLATTE: Mit kell ezen pontosabban le-

irni?! . . . Odamentem Bernihez, a vállára 
ütöttem és megkérdeztem: Amerikába? . . . 
Mire 6 azt felelte: nem, Bonnba. Tovább ta-
nulni. Ezért tanulmányozom itt előbb a vo-
natokat. 

BIENERT: És maga ezt elhitte? . . . Este 
tizenegy órakor, az egyetemi félév kellő .kö-
zepén, egy diák azzal áll elő, hogy vonatokat 
tanulmányoz azért, mert Bonnban akar ja 
folytatni tanulmányait?! . . . ,No, hallja! . . . 
Egyebet nem 'beszéllek? 

KLATTE: Hogyne! Bernt megkérdezte, hogy 
vagyok, mire én megmondtam, hogy vagyok. 
Azután én kérdeztem tőle, hogy van, mire ő 
is megmondta, hogy van. Végül együttesen 
megállapítottuk, hogy elég gyengén vagyunk. 

BIENERT: Ez nem érdekel. 

KLATTE: Nem tudhatom, mi érdekli biró 
urat. 

BIENERT: Nem mondta el Bernt, hogy 
mit csinált este, mielőtt magával találkozott? 

KLATTE: Nem. 
BIENERT: Azután elbúcsúzott magától? 
KLATTE: Nem. Ellenkezőleg. Én akartam 

menni. Szerettem volna felkeresni az Irmát. 
BIENERT: Aha! . . . És mit mondott erre 

Bernt? 
KLATTE: Kért, hogy még maradjak vele. 
BIENERT: Nem tűnt ez fel magának? 
KLATTE: Nem. 
BIENERT: Tizenegy órakor este, hogyan 

jutott volna be a házba, Kabisch Irmához? 
Kulcsa volt? 

KLATTE: K u l c s o m ? . . . Honnan lenne 
k u l c s o m ? . . . Tisztességes borravalóért Zül-
ke éjszaka is szívesen nyitóit kaput. 

BIENERT: Tehát nem ment a lányhoz? 
KLATTE: Nem. Bernt tudta, hogy isme-

rős vagyok Bonnban. Kért, hogy lakást 
a jánl jak neki és igy tovább. Jó, mondtam, 
iszunk egy csésze kávét. Közben belejöttünk 
a társalgásija. Hirtelen észrevettem, hogy éj-
félre jár. Fáradt voltam. És ha én fáradt 
vagyok, le kell feküdnóml 

BIENERT: És nem tűnt fel, hogy Bernt 
olyan sokáig tartóztatta? . . . Szándékosan 
tartóztatta? 

KLATTE: Nem. 
BIENERT: És ha én erre azt felelem, 

hogy Berntnek elemi érdekében .állott, hogy 
a bűntettnek még aznap este való felfedezé-
sét meggátolja, azért nem engedte magát a 
lányhoz? 

KLATTE: Erről az a véleményem, hogy 
vádjának felépítése tökéletes, amennyiben 
Bernt a tettes, de az egész vádfelépités egy 
hají tófát se ér, ha nem Bernt a tettes. 

BIENERT: Azt hiszem, ez minden vádf'jl-
épilésre áll. 

KLATTE: Amiből arra kellene következ-
tetni, hogy puszta vádfelépitésekkel nem le-
het egy ember bűnösségét megállapítani. 

BIENERT: Nyugodt lehet, nyomozásunk 
az igazsághoz vezet. 

KLATTE: A tiszta aranyhoz. Az alkimis-
ták azt hitték, hogy lombikból is elővará-
zsolhatják. 

BIENERT: Különösebb rokonszenvet nem 
érez Bernt iránt? 

KLATTE: Nem! De Bernt ártatlan, lova-
gias flu, aki sohase tudna egy nőt megbán-
tani. 

BIENERT: Honnan ismeri Bernt-et? 
KLATTE: Kabisch Irma társaságában is-

merkedtem meg vele. 

• n i n i V l u m m i k Egyetlen magyar ház közvetlenül a tenger par t ján, 
g j I l i i g I I I B ' l ' H i l i l a játékkaszinó közeiében. Folyóvíz (hideg-meleg). 
• • ^ P B ^ P B • • • • Kitűnő magyar és francia konyha. Magyar levelezés. 
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BIENERT: Ës honnan i-srneri a jellemét 
— ilyen pontosan? 

KLATTE: Érzem. 
BIENERT: Akkor, hogy én is véleményt 

alkothassak a maga jelleméről, nem enged-
hetem el a kérdést: magn is ama fiatalem-
berek közé tartozott, akiktől a tneggyilkoR 
nem fogadott el pénzt? 

KLATTE: Nem értem, mennyiben függ 
össze ez a kérdés azzal az estével, amelyen 
Bernttel találkoztam. 

BIENERT: Kegyeskedjék ez't rám bizni. 
Azt kérdem: nemcsak, hogy nem fizetett, de 
talán ajándékokat is elfogadott Kabisch ir-
mától? 

KLATTE: Még mindig nem értem, mi 
szükség erre a vallomásra? 

BIENERT: Ugy látszik, röstel erre a kér-
désre felelni. Figyelmeztetem, a főtárgyalá-
son újból felteszik a kérdést. Oil kénytelen 
lesz eskü alatt válaszolni. 

KLATTE: Hát igen. Néha kaptam valamit 
a lánytól. Nagyon bőkezű volt. 

BIENERT: Pénz-t is? 
KLATTE: Időnkónt nagy nyomorban 

vollam. Kávéházakban szólam fellépni. Nyá-
ron holtszezon van. Ilyenkor kisegített. Jó 
szive volt! Régebben, amikor nekem ment 
jól, én adtam neki. Nem szoktunk elszá-
molni. 

BIENERT: Bizonyára nem érdekli, hogy 
mi jogászok, hogy nevezzük az ilyet? 

KLATTE: Talán meg se érteném. 
BIENERT: Mindenesetre remélem, ihogy 

olyan ember, aki egy prostituálllól — aho-
gyan maga nevezi, — „kisegitteli" magát, 
nem várja tőlem, hogy vallomását bizonyító 
erejűnek fogadjam el. 

KLATTE: Nein, a biró úrtól én semflriit 
se várok. Mehetek? 

BIENERT: Még egy kérdést. Voll magá-
nak lakáskulcsa annak idején, amikor Ka-
bisch Irmával érintkezett? 

KLATTE: Ezt Ziilkétől tudja! 
BIENERT: Tehát beismeri?! Visszaadta a 

kulcsokat, amikor a lánnyal szakitól'!? 
KLATTE: Vissza. 
BIENERT: Tudja bizonyítani? 
KLATTE: Nem. Annak közel három esz-

tendeje. 
BIENERT: Tudja, hogy a kulcsok, ha a 

birtokában vannak, könnyen magára terel-
hetik a gyanút? 

KLATTE: El vagyok készülve erre is. 
BIENERT: Ez nem ok, hogy a gyanúnak 

kifejezést ne adjak. 
KLATTE: Ebhez biró ur túlságosan meg 

van győződve arról, hogy Bernt a gyilkos. 

ESátori bélyegház 
dobat albumon Kiadoia 
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Telefon: Automata 897—33. 

BIENERT (szándékolt felületességgel) : 
Bernt feltűnően ideges volt akkor este ? 
Miről beszéltek? 

KLATTE: Azt is mondta, hogy sohase 
fogja viszontlátni a lányt. Egyik bal-álja 
végérvényesen rendezni fogja az ügyét n 
nővel. 

BIENERT: Ezt mondta? . . . Nem téved? 
KLATTE: Nem tévedek. 
BIENERT: Megnevezte Bernt ezt a barát-

ját? 
KLATTE: Nem. 
BIENERT: Biztosan nem? 
ÍKLATTE: Ugy látszik, tanúvallomásom 

hirtelen érdekelni kezdi a biró urat. Bizo 
nyárn azért, mert könnyen felhasználható 
szegény fiu ellen — nemdebár? 

BIENERT: Kikérem magamnak ezt a han-
got! 

KLATTE (felindultan): Egyszerűen nevet-
séges, hogy Bernt gyilkolt! . . . Én csak isme-
rem! . . . Kizárt dolog, Bernt nen< gyilkos!... 

BIENERT: Ne komédiázzon! Nem azért 
van itt, hogy érzelmeit előadja! 

KLATTE: Az érzelem minden, mondta egy 
nem egészen ismeretlen költő. 

BIENERT (kurtán): Hová ment Bernt, 
amikor magától elvált? 

KLATTE: Azt nem tudom. (Szünet.) 
BIENERT: Maga most a városban marad? 
KLATTE: Itt maradok. 
BIENERT: Hagyja meg a cimét, amelyen 

megtalálhatjuk. 
KLATTE: Meinert-utca 18, harmadik lép-

cső, Kleinéknál. 
BIENERT: Köszönöm. 
KLATTE: Szívesen. 
BIENERT: Elmehet! 
:KLATTE: Sok szerencsét, biró ur. (El.) 
PÖFOGLÁR: Erre kérem. (Balra kiengedi 

Klattet.) 
BIENERT: Kéretem Ziilke házfelügyelőt. 

3. JELENET. 
Binert, Jegyzőkönyvvezető, Zülke, Főfoglár. 

flö FOGLÁR (beengedi Z ül két). 
BIENERT: Jónapot, Zülkel Üljön le! 
ZÜLKE (leül): Köszönöm! 
BIENERT: Újból idekérettem. Egy u j 

tanú jegyzőkönyvbe mondta, hogy Bernt 
közölte vele, miszerint egyik barát ja vál-
lalta a feladatot, hogy kettőjük összekocca-
nása után végérvényesen felszámitoltatja 
viszonyukat. Tud róla? Egyáltalán létezeit 
ez a „barát"? 

ZÜLKE: Nem tudok róla. Mindig egyedül 
láttam Bernlet. 

BIENERT: Tehát azt hiszi, hogy ez a „ba-
rát" kitalálás? 

ZÜLKE: Art hiszem — — nem ismerem 
Bernt urnák ezt a barát ját . 

BIENERT: He lyes ! . . . És most egy másik 
kérdés. Nem beszélt a lány magával arról, 
mért akart Bernt olyan hirtelen szakítani 
vele? 
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ZÜLKE: Ezen gbndolköinotn kell. 
BIENERT: Feltesszük, hogy Bernt akko-

rában u j szeretőt szerzett. Nem beszélt erről 
a lány? 

ZÜLKE: De. Lehet. 
BIENERT: Valószínűleg ő maga se tudta 

az uj nő nevét. Vagy tudta? Erőltesse meg 
a fejét Zülkel 

ZÜLKE: Uj sze re tő t? . . . Aki miatt Bernt 
szakítani akart Kabisch Irmával? 

BIENERT: Igen. 
ZÜLKE: Persze. Hogyne. Kabisch szitko-

zódott Bernt hálátlansága miatt. 
BIENERT: A hálátlansága miatt — és ta-

lán a hűtlensége miatt is? 
ZÜLKE: Lehet. 
BIENERT: No látjal . . . Ugy látszik, 

Bernt egy másik nő után szaladt. Tud erről 
a másik nőről? 

ZÜLKE: Semmit. 
BIENERT: Kár. Maga már sok jó szolgá-

latot telt nekünk. 
ZÜLKE: Igyekezni fogok, hogy továbbra 

is hasznára legyek a biró urnák. 
BIENERT: Mindenkor megtalálhat itt. Vi-

szontlátásra! 
ZÜLKE: Ajánlom magam, bíró ur! (El.) 
BIENERT: Bernt Ht van már? 
PŐFOGLAR: Igenis, biró ur. 
BIENERT: Akkor hát kéretem! . . . Azaz: 

egy pillanat! . . . Majd csengetek. 
PŐFOGLAR (el). 

4. JELENET 
Bienert, Jegyzőkönyvvezető. 

BIENERT: Ugyan, kérem, lenne szíves ma-
gamra hagyni egy pillanatra. (Néhány perc 
szünet.) 

JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ (El). 
BIENERT (gondolkodva néhányszor fel-alá 

méri a szobát. Aztán a telefonhoz): Köz-
pont? . . . Kérem 362—60 . . . Hallói . . . 
E m m a ? . . . A feleségem otthon v a n ? . . . 
Nem . . . A fiam? . . . O h ! . . . szervusz, Ger-
da!. . . Nem — szeretem volna Walterrel be-
szélni. P e r s z e . . . az egyetemen. Nem, nem 
szükséges. De n e m ! . . . Nem fontosl . . . Kö-
szönöm, k ics ikém! . . . Köszönöm! . . . Viszont-
l á t á s r a ! . . . (Rövid szünet után önmagának.) 
Jobb, hogy nem volt otthon! Az embernek 
néha furcsa ötletei támadnak . . . (Csenget.) 

5. JELENET 
Bienert, Bernt, Jegyzőkönyvvezető, Főfoglár. 

BERNT (a főfoglárral és jegyzőkönyvveze-
tővel). 

BIENERT: Foglaljon helyet, Bernt. 
BERNT: Köszönöm. 
BIENERT: Végre sikerült előkerítenünk 

Klattet, hőn óhajtott alibitanuját. Épp imént 
hallgattuk ki. 

BERNT: N o . . . é s ? . . . Ugy-e, minden 
egyezik? 

BIENERT: Mondhatom, furcsa alibitanut 
keresett ki magának. 

BERNT: Én nem kerestem ki senkit. Vélet 

lenül találkoztam vele akkor este. 
BIENERT: Klatte — ha szabad igy kifejez-

nem magam — egyik elődje volt Kabisch Ir-
mánál. 

BERNT: Megerősítette va l lomásomat? . . . 
Ne kínozzon, leérem! 

BIENERT: Megerősítette, hogy tizenegytől 
tizenkét óráig együtt voltak. 

BERNT: Látja, igazat mondtam. 
BIENERT: De aztán egyebet is vallott. 

Maga közölte vele, hogy végzett Kabisch Ir-
mával. 

BERNT: Én közöltem vele? . . . Ezt az ár-
tatlan kifejezést most fel akarta használni el-
lenem? 

BIENERT: Tehát beismeri, hogy használta 
ezt a kifejezést? 

BERNT: Beismerem. Ebből is láthatja, hogy 
valóban szakítottam Kabisch Irmával. Az em-
ber nem mond ilyet, ha az illetőt megölte! 

BIENERT: Akkor mért tartotta vissza Klat-
tet, aki fel akarta keresni a lányt? 

BERNT: Erre . . . erre nem emlékszem. . . 
Én nem tartoltam vissza. Utolsó összetűzé-
sünk után a lánnyal — este nagyon ideges 
voltam. Társaságot akartam — semmi egye-
bet. 

BIENERT: Akkor valószínűleg arra se em-
lékszik, amit Klatte-nak mondott. Hogy egyik 
barátja végleg elintézi ügyét a lánnyal. 

BERNT: N e m . . . nem emlékszem. . . 
BIENERT: Ide figyeljen, Bemt. Semmi bi-

zalmam Klatte úrhoz. 0 maga beismerte, hogy 
n lány, igaz, hogy csak alkalomadtán, kitar-
totta őt. Egy „kitartott" mentalitását, mint fő-
tényezfl, nem a becsületesség szokta irányí-
tani. Viszont Klatte vallomása megerősíti a 
maga célzását az Ismeretlenre, akinek a kul-
csokat átadta és akinek a nevét nem hajlandó 
elárulni. Tudom, azt hiszi, hogy én a modern 
szókinzásnak valamennyi eszközét alkalmazni 
akarom magánál. Nagyon szerelném, ha ezt 
az értelmetlen érzést feladná. Én csak ezt a 
gyilkosságot akarom felderíteni. Semmi egye-
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bet. Futok az Ismeretlen és állítólagos kulcs-
tulajdonos után, mert szent meggyőződésem, 
hogy ezzel a szabadulás útját egyengetem a 
maga részére. Az a személy, akiről Klattenak 
emlitést tett, ugyanaz, mint akinek a kulcso-
kat adta, vagy adni akarta? 

BERNT: Semmiféle második személyről 
nem beszéltem Klattevel. 

BIENERT: Bernt ur — már megint hazu-
dik! Klatte esküt fog erre tenni ! 

BERNT: Klatte téved. Második személy 
nincs! 

BIENERT: Mi ez? . . . Nem értem! Az a má-
sodik személy nincs, akiről Klatte akar tud-
ni . . .vagy egyáltalában nincs második sze-
mély . . . 

BERNT: Egyáltalán nincs második sze-
mély . . . 

BIENERT: Bernt! . . . Visszavonja, amit 
két hétig fenntartott?! . . . Mondja, mit hi-
hetek ezután még magának? . . . 

BERNT: Nincs második személyi 
BIENERT: És a kulcsok? . . . Amelyeket ál-

lítólag neki adott? . . . 
BERNT: A k u l c s o k ? . . . A kulcsokat eldob-

tam . . . 
BIENERT: . . . Először azt állította, hogy 

egyáltalán nem voltak kulcsai. Később azt 
állította, hogy a kulcsok nem voltak magánál. 
Azután azt állította, hogy titokzatos céllal 
egyik barátjára — erre a második ismeret-
len személyre bizta. Most pedig azt állit ja, 
hogy ez a második személy nincs és hogy el-
dobta a ku lc soka t ! . . . Hol vannak a kul-
csok? 

BERNT: A tóba dobtam. 
BIENERT (hosszan nézi): Üljön le! Még-

egyszer összefoglalom az eddigieket. Szakí-
tani akart Kabisch Irmával, mert más nőt 
talált — talán tisztességes asszonyt, vagy 
tisztességes lányt. Uj életet látott maga előtt 
— talán becsületes, tiszta életet. És a Kabisch-
lány kézzel-lábbal kezdett védekezni az ellen, 
hogy elhasvja őt. Kabisch könyörgött, hogy 
maradjon. Felajánlotta megtakarított pénzecs-
kéjét. Amikor ez se hatott, igyekezett megzsa-
rolni magát, hogy külföldre meneküljön vele, 
vagy máshová. Maga egész erejét latba ve-
tette, hogy szabaduljon a lánytól — és ami-
kor Kabisch Irma azután újból sexuális bű-
vészkedéshez fogott, maga pedig megérezte, 
hogy érzékei ismét az értelme fölé kereked-
nek: gyorsan menekülni akart a lakásból. 
Már elérte a kis előszobát — és ott aztán, 
amikor a nyakába csimpaszkodott, nem tu-
dott másként segíteni magán — megszorította 
a gégéjét. Tegyen vallomást, Remt ! 

BERNT: Nem! . . . N e m ! . . . Hazugság . . . 
Nem vagyok gyilkos! Ne kínozzon ilyen ször-
nyűségekkel! . . . Ne csináljon gyilkost belő-
lem 

BIENERT (az akták közül hirtelen kikere-
sett egy fényképet): Itt a meggyilkolt fény-

képe, Bernt! Abbau a helyzetben, ahogyan 
maga akkor este ott hagyta! 

BERNT (a falhoz hátrál); Nem! Nem! Nem 
akarom l á t n i ! . . . Semmi dolgom azzal a kép-
pel! . . . Felakasztom magam, ha tovább ki-
jioz! 

BIENERT: Tegyen őszinte vallomást, 
Bernt! 

BERNT (térdre rogy): Igen, i g e n ! . . . Min-
den igaz! Minden helyes! A biró urnák igaza 
van. Megismert e n g e m ! . . . Minden egyezikl 
(A néma kétségbeesés egy pillanata után.) De 
a lányt nem én öltem meg. Nem én öltem 
m e g . . . 

BIENERT: Könnyítsen a lelkiismeretén, 
Bernt! 

BERNT: Vezettessen vissza a fogházba! . . . 
Kérem, legyen emberséges h o z z á m l . . . Nem 
birom t o v á b b i . . . 

BIENERT: Nem. Nem vezettetem vissza. 
Itt marad. Folytatjuk a kihallgatást! Ezt a 
kulcsaITért pedig tisztázni fogja előttem . . . 
(Kopogás. A föfoglár az ajtóhoz megy.) 

FöFOGLÁR: Schreiner ügyvéd ur kíván be-
szélni a biró úrral. 

BIENERT: J ó l . . . Kére tem! . . . 

6. JELENET 
Bienert, Bernt, Schreiner, Jegyzőkönyvvezető, 

Föfoglár. 
FÖFOGLÁR (bebocsátja Schreinert). 
SCHREINER: Jónapot biró ur. Jónapot, 

Bernt 1 
BIENERT: Jónapot, ügyvéd ur. Nyilván be-

szélni óhajt védencével? 
SCHREINER: Ha megenged i . . . 
BIENERT: Természetesen. Itt beszélhet 

Bernttel. A szobát rendelkezésére bocsátom. 
Amugyis az ügyészségre kell mennem. 

SCHREINER: Köszönöm biró ur és ha 
szabad megismételnem személyes kérésemet 
— engedje meg, hogy a periratokba bete-
kinthessek. 

BIENERT: A jegyzőkönyv, ügyfele vallo-
másával, természetesen rendelkezésére áll. 
Szabad betekintést az aktákba azonban e 
pillanatban nem engedélyezhetek. Ne vegye 
személyes bizalmatlanságnak. De ez az el-
veim ellen volna. 

SCHREINER: Sajnos, akkor sötétben 
kell tapogatódznom. Kár. Én csak az «set 
tisztázásának érdekében kértem . . . 

BIENERT: Biztosítom, hogy kötelessé-
gemhez mérten igyekszem mindent felderí-
teni, ami ügyfele javára szolgálhat. 

SCHREINER: Nem kételkedem jószándé-
kában. 

BIENERT: Remélem, néhány nap múlva 
ott tartunk, hogy a periratokat rendelkezé-
sére bocsáthatom. 

SCHREINER: Akkor hát vátnom kell tü-
relemmel. 

BIENERT (a jegyzőkönyvvezetőnek 6$ 
foglárnak): Hagyják az ügyvéd urat és a 
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vizsgálati foglyot magukra. (El. A jegyző-
könyvvezető és a foglár utána.) 

7. JELENET. 
Schreiner, Bernt. 

l iERNT: Nagyon szépen köszönöm, ügy-
ved ur, hogy e l j ö t t ! . . . (Majdnem sirva fa-
kad.) 

SCHREINER: Nono B e r n t ! . . . Fel a fej-
jel! . . . Nem kell c s ü g g e d n i ! . . . 

BERNT: Halálra kinoz! 
SCHREINER: Ez a kö te l e s sége ! . . . Nem 

szabad személyeskedni. Maga Bienert dok-
tort eleve bizalmatlansággal fogadia, csu-
pán azért, mert ö a vizsgálóbíró. 

BERNT: Nem, nem hiszem. Tanulmá-
nyoztam ezt az arcot, mint soha egy arcol 
se. Minden tekintetéi ismerem. Csak akkor 
derül fel, amikor olyan feleletre les, amely-
től reméli, hogy közelebb viszi céljához. 

SCHREINER: De ez a cél az i g a z s á g . . . 
amilyennek ő látja. 

BERNT: Amilyennek ő l á t j a . . . Mért kell 
akkor még mindig itt ü lnöm? 

SCHREINER: Mert a gyanuokok maga 
elleh szólnak. 

BERNT: Mondja ügyvéd ur, az égre ké-
rem: hál cl lehet ilélni valakit, aki nem kö-
vetett el semmit? 

SCHREINER: Sajnos, kénytelen vagyok 
er re a kérdésre egy rideg igennel felelni, 
ö r e g ember vagyok Bernt. Rég nem foglal-
koztam büniigyekkel. Ott hagytam az egé-
szet, inert lá tnom kellett, hogy nyakra fő rc 
elitéltek ár ta t lan embereket semmiért — 
mert a látszat ellenük szólt. 

BERNT: De hiszen ez b o r z a l m a s t . , . hát 
az nem számil, hogy mielőtt az ember ilyen 
szörhyü gyanúba keveredett, a legkisebb 
rosszat se követte el? . . . Tiszta őrület , hogy 
egyszerre nem hisznek az embernek. Csu-
pán azért, mer t t i lokzatos összefüggések 
a lap ján ilyen gvanuba keveredett! 

SCHREINER: Hátborzongató! De igy 
van! A gyanúsítottnak nem hisznek. Egy-
szerre nem hisznek neki! Mindig igy volt. 
Egyet mondok magának fiatal ba rá tom: 
aki a bíróság előtt áll. Isten kezében van. A 
maga esetében jórészt a sa já t hibájából . Ne 
hazudott volna. Tiszta igazat kellett volna 
vallania kezdetétől fogva. Az a hazugság a 
kulcsokkal, kiinduló pon t j a minden bizal-
mat lanságnak. 

BERNT: Teremtőm, de hiszen ár ta t lan 
vagyok. Ártat lannak éreztem m a g a m ! . . . 
Mit tettem? . . . Nem akar tam u j a b b gyanu-
okot teremteni sa já t magam ellen! 

SCHREINER: Értem. A biróság vélemé-
nye, hogy ezzel csak a nyomokat akar ta el-
tüntetni az útból. 

BERNT: Mert mindent fordítva csinál-
nak . Én bizonyítsam az ár ta t lanságomat . 
Holott a biróság kötelessége lenne a bűnös-
ségemet bizonyítani. 

SCHREINER: L'gyan Bern! Elméleti 
BERNT: Én bizonyítsam az ártat lansá-

gomat! De hogyan b i z o n y í t s a m ? . . . Be va-
gyok ide zárva! Hiába kiáltok segítségért! 
Innen soha többé nem lehet k i j u t n i . . . 

SCHREINER: Ne legyen ilyen kishitű! 
Miért nem őszinte hozzám?! Mondja cl ne-
kem azokat a dolgokat is, amelyek inaga 
ellen szólnak és maga ellen szólhatnak. 

fiERNT: De hiszen mindent e lmondtam! 
Ártatlan vagyok. 

SCHREINER: Állításokkal semmit se 
tudok elintézni. T u d n o m kell, miért hazu-
dott. 

BERNT: Én nem . . . 
SCHREINER: K é r e m ! . . . Hallgasson 

i d e ! . . . Első i jedtében letagadta a kulcso-
kat : ezt meg tudom érteni. Meg tud ja érteni 
a biró is. De, hogy azután azt a második 
személyt is kitalál ta , akinek állítólag a 
kulcsokat á tadla : az már tudatos hazug-
ság. Meg kell mondan ia az igazat Bernt! 
Ez a második személy van, vagy nincs? 

BERNT (habozva): N i n c s . . . 
SCHREINER: M i ? . . . N i n c s ? . . . Tehát 

a kulcsokat se adta neki? 
BERNT: A kulcsokat — eldobtam. 
SCHREINER: Ezt mondta a vizsgálóbíró 

előtt is? 
BERNT: Ezt. Épp az imént. 
SCHREINER (hosszan nézi a fiút): 

Hall ja Bernt, most tu la jdonképpen ezt kel-
lene moandanom: védje sa já t magát ! Ilyen 
őrültségekre nem vagyok kapható . De nem 
hiszek magának. Bernt: ez a második sze-
mély igenis létezik. Letagadja , mert sze-
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retné megmenteni, — mert sejti, vagv tudja, 
hogy ö ölte meg Kabisch Irmát. 

BERNT (lassan): Ha ez a valaki a vilá-
gon van, akkor föltétlenül ő a gyilkos, meri 
a kulcsok nála voltak. Ennélfogva én el se 
követhettem a gyilkosságot. 

SCHREINER: Tehát él ez a második sze-
mély? 

BERNT: Él. 
SCHREINER: És maga tudja, hogy 6 az, 

aki Kabisch Irmát megölte? 
BERNT: Nem tudom. De lehet. 
SCHREINER: Ki az? 
BERNT (nem felel). 
SCHREINER: őrültség! 
BERNT: Nem mondhatom meg. Soha! 

S o h a ! . . . (Esztelenül kiabálva.) Soha! Soha! 
(Zokogásban tőr ki.) 

SCHREINER: Bernt — nyugodjék meg! 
BERNT: Most még maga is kinoz! 
SCHREINER: Dehogy is kínozom! — 

Dehogyis kínozom! Csillapodjon! 
BERNT: Ugy félek! Olyan szörnyen 

félek 
SCHREINER: A — másik miatt? 
BERNT: Igen . . . (Hangtalanul mondta.) 
SCHREINER: Tehát barát ja! 
BERNT: Barátom? . . . Hogyhogy? . . . 

Honnan veszi ezt? . . . Nem barátom . . . . 
Nem mondtam, hogy b a r á t o m . . . Én ezt 
liem mondtam . . . nem mondtam . . • Meg-
őrülök! . . . Biztosan megörü lök . . . 

SCHREINER: B e r n t ! . . . B e r n t ! . . . 
BERNT (kiabál): Megőrü lök! . . . Meg-

ő r ü l ö k ! . . . 

8. JELENET. 
Bernt, Schreiner, Főfoglár. 

FÖFOGLÄR (gyorsan be): Ügyvéd ur! 
SCHREINER (Berntet támogatva): Vizet! 
FÖFOGLAR (pohár vizet hoz az asztal-

ról). 
SCHREINER (inni ad Berntnek): Nyuga-

lom Bernt! . . . Ugy — igyon! . . . Ugy . . . és 
most maradjon szép csendben . . . érti? . . . . 
Szép csendben ! . . . 

9. JELENET. 
Bernt, Schreiner, Főfoglár, Bienert. 

BIENERT (besiet): Mi történt? 
SCHREINER (leinti). 
BERNT (feltápászkodik). 
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Kor és nem közlését kérjük. 

BIENERT: Maradjon ülve Bernt! 
BERNT (feláll): Kérem szépen, vigyenek 

vissza a fogházba. 
BIENERT: Ahogy a k a r j a . . . 
SCHREINER: Azonnal felkeresem Bernt. 

Fel a f e j j e l ! . . . Megértette? . . . 
BERNT: Igenis ügyvéd ur. Nagyon szépen 

köszönöm. (Az ajtó felé imbolyog.) 
FÖFOGLAR: Erre kérem. (Elvezeti 

Berntet.) 

10. JELENET. 
Bienert, Schreiner. 

BIENERT: Összeomlás? 
SCHREINER: Az első. 
BIENERT: Mi ez? Szemrehányás? 
SCHREINER: P a r d o n ! . . . N e m i . . . 
BIENERT: Ujabb kísérlet arra, hogy a 

szabadlábra való helyezést kieszközölje? 
SCHREINER: Ugy van! Miután szökés le-

hetősége nem forog femn. 
BIENERT: Ezt az ügyvéd ur mondja. De, 

ha ulóibb mégis megszökik: az egész sajtó 
felzudul. Akkor én voltam a könnyelmű, aki 
a gyilkost elszalasztottam. 

SCHREINER: A túlságos jóindulat rrtég 
mindig emberibb, mint a túlságos szigorú-
ság. 

BIENERT: Ügyvéd ur régóta nem foglal-
kozik már bünügyekke l . . . 

SCHEINER: Azt akar ja ezzel mondani , 
hogy ma már csak műkedvelő vagyok. 

BIENERT: Az eset túlságosan hat önben 
a magánemberre. 

SCHREINER: Bernt védelmét csakugyan 
azért vállaltam, mert az ügy, mint magán-
embert is érdekelt. Ezt a bűnügyet épp ugy 
visszautasíthattam volna, mint esztendők 
óta a többit, — amióla meginogtam az egész 
büntető el járás helyes voltában vetett hi-
temben. A polgári pör: világos, kiegyensú-
lyozott valami. Két párt — közöltük a biró. 
De a büntető ü g y e k . . . az itélőbirónak a 
kétségtelenül jóindulalu, de mégis hamis 
tá rgyi lagossága . . . a vádlott tervszerű be-
kerítése, az ellene szóló bizonyítékok ügyes 
feltárása: már nem nekem való. 

BIENERT: Ezúttal mégis v á l l a l t a . . . 
SHCREINER: Az eset megfogott. Sors-

szaga van. 
BIENERT: Sors: megmagyarázhatatlan 

szó! 
SCHREINER: Nem is olyan megmagya-

rázhatatlan. Sors: az élet zűrzavara a szo-
ciális rend szemszögéből nézve. 

BIENERT: Mi azért vagyunk itt, hogy a 
szociális rendet fentartsuk. 

SCHREINER: Melynek sem megköve-
sednie, sem elkorhadnia nem szabad. Min-
den ember haj lamos arra, hogy valamilyen 
sorsba belesodródjon. Legtöbben persze 
annyira megszokták a szociális korlátokat, 
hogy vérmérsékletük, szenvedélyük sem ki-
robbanni nem lud, sem a szociális koriáto-
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kat lerombolni nem birja. Ámde nem min-
denki szociális birka. 

BIENERT: A kullura nem maradhatna 
meg, ha a jogrend megtűrné ezeket az át-
töréseket. 

SCHREINER: Igaz. De az egyéni sors 
megértését és egyúttal az egyéni igazság-
szolgálatatás jogos követelményét mégse 
szabad szem elől téveszteni. 

BIENERT: Ezen az alapon pérsze minden 
jó és minden rossz megérthető. 

SCHREINER: A bíráskodásnak talán ez 
is a végcélja: — megérteni, mit miért tet-
tünk. 

BIENERT: Megérteni. És megbocsátani? 
Fölmenteni? . . . Mi? 

SCHREINED: Ahol igazán a sorsnak van 
szerepe, ahol a körülmények végzetes lán-
colatával állunk szemben: ott igen. 

BIENERT: És a Bernt-esetnek vannak 
ilyen végzetes bonyodalmai? 

SCHREINER (hosszan nézi): ön fantasz-
tikusan ügyes, biró u r l . . . Mellesleg azt sze-
rette volna most kiszedni belőlem, hogy 
bűnösnek hiszem-e Berntet? 

BIENERT: Ártatlannak hiszi? Egy hazu-
got? 

SCHREINER: Tökéletesen ártatlannak! 
(Kopogás.) 

BIENERT: Szabad! 
Rienert, Schreiner, Főfoglár 

FÖFOGLÁR: Kedves fia szeretne beszélni 
a biró úrral. 

BIENERT: A f i a m ? . . . Mit akar? 
FÖFOGLÁR: Azt mondja, hogy biró ur 

kereste telefonon. 
BIENERT: Én? . . . Vagy ugy, — perszel 

Egy pillanatra ügyvéd url Kéretem. (A fő-
foglár hebocsátja Waltert.) 

12. JELENET. 
Bienert, Schreiner, Walter. 

WALTER: Jónapot a p a ! . . . Jónapot ügy-
véd u r ! . . . Kerestél? 

BIENERT: I g e n ! . . . Felhívtam a lakást. 
De igazán fölösleges volt idejönnöd. 

WALTER: Azt hittem, s ü r g ő s . . . 
BIENERT: Sürgős? Mi jut eszedbe? 
WALTER: Gerda azt gondolta . . . 
BIENERT: Ugyan — sürgős! Arról van 

szó, elhozhatsz-e egy-két könyvet az egye-
temi könyvtárból? 

WALTÈR: H o g y n e . . . A cédulák nálad 
vannak? 

BIENERT (az Íróasztalon keresgél): A 
cédulák? . . . itt kellene lenniök . . . Sebaj, — 
még egyszer felirom. Majd délután. 

WALTER: Akkor — viszont lá tásra! . . . 
Ajánlom magamat ügyvéd ur. (El.) 

13. JELENET. 
Bienert, Schreiner. 

SCHREINER: Beszélt már a fiával Bernt-
ről? 

BIENERT: A f i a m m a l ? . . . Berntröl? 

SCHREINER: Kollégák sok mindent tud-
nak egymásról. 

BIENERT: Én azt az elvet vallom, hogy 
a vádlottra vonatkozó magánértesülések mel-
lőzendők. Ez mindig bevált. 

SCHREINER: Ha az ember jellemének 
tökéletes ismeretére van szükségünk, minden 
eszközt fel kell használnunk arra, hogy en-
nek a jellemnek a mélyére hatolhassunk. Biró 
ur alkalmasint azt hiszi, hogy kiderítette már 
az igazat: Bernt a gyilkos. De ön nem az iga-
zat akarja bebizonyítani, — mely esetleg 
egészen más — hanem ezt a meggyőződését: 
Berni a bűnös. 

iBIENERT: Nem tehetek arról, hogy a gya-
nú minden szála Bernthez vezet. Én nem hi-
szek az ártatlanságában. 

SCHREINER: Én pedig meg vagyok róla 
győződve. 

BIENERT: A vádlott vallomása nem szent-
írás. 

SCHREINER: Mért szentírás az, hogy ön 
ki tudja deríteni az igazat? A biró akkor 
legbecsületesebb, amikor beismeri, hogy nem 
tudta kideríteni az igazat. 

BIENERT: A biró is emher, tévedhet. De 
megalkudnia nem szabad. Én különben sem 
Ítélek. Én csak a főtárgyalás anyagát készí-
tem elő. 

SCHREINER: Ugy, hogy az államügyészsé-
get is, az itélőbirákat is eleve Bernt ellen 
hangolja. Számukra csak az jelent értéket, 
amivel az ön álláspontját alátámasztani tud-
ják. Hiába: gondolatainak a szekerét biró ur 
se tudja egyszerre két különböző irányba te-
relni. 

BIENERT (feláll): Meglehetősen szokatlan 
figyelmeztetés — ebben a szobában. Fölösle-
ges volt. Az ügyvéd u r harca ott kezdődik, 
ahol én az ügyből kilépek. Ügyvéd ur rnesz-
szebb kiséri Berntet, mit én — a főtárgyalá-
sig — elitéltetéséig, vagy — fölmentéséig. 
Ennyivel különb az ön helyzete mint az 
enyém. Amint látja, elég szerény vagyok, 
nem becsülöm tul szerepemet. 

SCHREINER (Bienerttel együtt feláll): 
Gratulálok —- ehhez a szerénységhez! 

BIENERT (kimért meghajlással): Isten ön-
nel ügyvéd ur! 

Függöny. 
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IV. felvonás 
(Szin ugyanaz, mint az I. felvonásban. Este.) 

1. JELENET. 
Walter, Eva. 

WALTER: Csak folytasd! Nagyon logikus. 
Még majd kitudódik, hogy én, Bienert Wal-
ter, joghallgató, Bienert Konrád, vizsgálóbíró 
fia, megöltem Kabisch Irmát. Abban a pilla-
natban, amikor Bernt bevallja, hogy a kul-
csokat nekem adta, épp olyan joggal gyanú-
síthatnak, mint őt. Csak egy szót ejtsen, el 
abból, amit beszéltünk — mit tudom én, mit 
mondtam? . . . talán mondtam, hogy le kéne 
bunkózni az ilyet — és már benne vagyok 
nyakig. 

ÉVA: De hiszen te nem voltál annál a nő-
nél! . . . Hozzá se nyúltál a ku lc sokhoz . . . 

WALTER: Ki fogja ezt elhinni nekem? 
ÉVA: Mégis közölnöd kellett volna apád-

dal, hogy a kulcsokat odatette Bernt a lép-
csőre. 

WALTER: Azt se tudom, hogy lényeges-e 
a kulcs-eset a vád szempontjából. Az előze-
tes eljárás titokzatos irathalmazába betekin-
teni nem lehet. Senki se tudhat ja , hogy mi 
terheli leginkább a gyanúsítottat. Azt az egyel 
mindenesetre tudom, hogy .Bernt akkor este 
meglátogatta a lányt és összeveszett vele. Vi-
szont nem tudom, használ-e Berninek, ha 
kiderül, hogy én is meglátogathattam volna 
akkor este Irmát. Attól, hogy Bernt a kul-
csokat számomra a kapu elé tette, még fel-
mehetett ő is. 

ÉVA: Nem akarlak faggatni. De mégis rej-
télyesnek tartom és nem megy a fejembe, 
mért nem értesíted apádat akár közvetlenül, 
akár az ügyvéd utján, akit nyugodtan felke-
reshetnél, — hogy a kulcsokról tudsz. 

WALTER: Mert semmi értelme! . . .Bernt 
nyilván nem akarja , hogy én és fe beleke-
veredjünk az ügybe. Különben rég meg-
mondta volna, hogy mi történt? 

ÉVA: És, ha csak azért nem szól, mert lé-
ged tart a gyilkosnak? . . . 

WALTER (zavartan és irtózattal)• Ugyan, 
micsoda ostobaság! . . . Ilyen őrültségre nem 
gondolhat! 

ÉVA: Keresd fel az ügyvédet! Beszélj vele 
nyíltan! 

WALTER: Nem intrikálhatok apa elleni 
Bevárjuk a fő tá rgya lá s t . . . Akkorára apa 
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tovább adja az ügyet, akkor jelentkezhe-
tünk. 

ÉVA: És mit fog szólni apád ehhez az utó-
lagos jelentkezéshez? 

WALTER: A vádlott hallgatott. Mii tehet 
erről a vizsgálóbíró? 

ÉVA: A fia pedig hagyta, hogy apja hamis 
nyomon botorkáljon. 

WALTER: Csakugyan. Lehetetlen helyzetbe 
kerültem! . . . Amellett az az érzésom, hogy 
apa legalább is sejt v a l a m i t . . . Az u telefon-
hívás tegnap! . . . És az a furcsa izgalom, 
amikor felkerestem . . . 

ÉVA: Én. minden esetre beszélnék vele 
egyszer. Nyugodtan megleheted. Joghallgató 
vagy és Bernt kollégája. . . Nem veheti rossz 
néven, ha érdekel az eset. 

WALTER: Megpróbálom, igy úgysem megy 
tovább. 

2. JELENET. 
Walter, Éva, Gerda. 

GERDA (a szomszéd szobából): Valami 
Scherr ur kéret a telefonhoz. 

WALTER: S c h e r r ? . . . Nem ismerem. (El.) 
3. JELENET. 
El>a, Gerda. 

ÉVA: Elkísérsz egy kicsit? . . . 
GERDA: El. Szívesen. Itt már amugyse bí-

rom. Nem lehet egész nap komédiázni. 
ÉVA: Szegény Gerda, ezek nehéz hetek. 

De nem szabad csüggedni. 
GERDA: Ha legalább láthatnám egyszeri . . . 

Ha egyszer beszélhetnék velel . . . Minden 
jóra tordulna. Nekem bizonyára nem ha-
zudna! 

ÉVA: Nem ő volt Gerda. Nem szabad ké-
telkedned ibenne. Neked nemi 

GERDA: De, ha mégis ő volt: én vagyok 
a hibás. 

ÉVA: Te nem lehelsz hibás. 
GERDA: Csak én! Akkor az én bűnöm sú-

lyos és jóvátehetetlen. Nem birom további . . . 
ÉVA: Szedd össze magadl . . . Ha anyád 

jön! . . . 
GERDA: Anyámnak tudnia kell erről! . . . 

Hadd jöjjön! . . . A szemükbe akarom kiál-
tani, hogy szeretem Bern!e!l . . . Hadd tud-
ják! Hadd tudják, hogy vele ölnek meg, ha 
megölik! 

ÉVA: Úristen, Gerda — vigyázz! 
4. JELENET. 

Éva, Gerda, Walter. 
WALTER: Gerda?! . . . Mi történt? 
ÉVA: Az idegei . . . 
GERDA: Kijelentem, hogy ha másként 

nem megy, a tíz körmömmel kaparom ki eb-
ből az ügyből! Egy szép napon végélvetem. 
Egyszerűen megyek a bíróság elé és jelent-
kezem tanúnak. 

WALTER: Itt egyszerűen arról a gépezet-
ről van szó, amelyet törvényszéknek nevez-
nek. Ezt nem lehet ilyen szép és kétségtele-
nül nemes érzésekkel megakasztani. Egy 
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kin ügyeskedéssel azonban esetleg irányítani 
leihet. De nem bánom I Beszélek apával, ha 
megígéred, hogy nyugodt és okos maradsz. 

GERDA: Még ma" este? 
WALTER: Még ma este. 
ÉVA: De most velem jösz, Gerdái . . . 

5. JELENET. 
Éva, Gerda, Waller, Blenertnf. 

BIENERTNÉ: Jó estét, Évácska. Mért ül-
tök sötétben? 

ÉVA: Éppen indulunk. Megengedi, hogy 
Gerda elkísérjen? 

BIENERTNÉ: Hogyne! Sétáljatok egyet. 
ÉVA: Nagyot sétálunk, majd elmúlik. 

Pompás meleg az idö. Viszontlátásra, nagy-
ságos asszonyom. 

BIENERTNÉ: Viszontlátásra, Évácska. 

6. JELENET. 
Walter, Bienertní. 

BIENERTNÉ: Már apának is szemel szúrt, 
hogy Gerda milyen rossz szinfcen van. Kér-
dezte is, mi baja? 

WALTER: Nekem nem mondja meg. 
BIENERTNÉ: Ne küldjük néhány hónap-

ra a tenger mellé? . . . 
WALTER: Nagyon egyedül érezné magát. 
BIENERTNÉ: Tehát mégis valami férfi 

van a do logban! . . . 
WALTER: Alighanem olyan dolgokról 

van szó anyám, amelyeket mindenkinek en-
nenmagáv-ul kell elintéznie. 

BIENERTNÉ: De mit mondjuk apádnak? 
— — Megint szememre veti majd azt, hogy 
nem tudok semmit. Ez az ostoba Bernt-ügy 
amugyis ugy idegesíti. 

WALTER: Majd elmúlik. Nem mond ta? 
BIENERTNÉ: Hiszen, ha egyszer beszéd-

re b í r n á m ! . . . Agyongyötri ez az ügy. Kí-
nozza. De ahhoz túlságosan gögös, hogy be-
vallja. 

WALTER: Hol van? 
BIENERTNÉ: Hol?! Ül az aktákon. Az Is-

tenért! Csak nem akarod háborgatni? 
WALTER: Valamit meg kell beszélnem 

vele. De ráér. A szobámba megyek, kicsit 
dolgozom. Ha apa végzett, hivass anyám I 

BIENERTNÉ: Persze, most te is mégy. 
Dolgozol. Apa dolgozik. Gerda kisétált. Én 
meg itt ülök. Itt ülök és várok. Várok. Mire 
várok? . . . Ha ezt t u d n á m ! . . . Évek óta... 

WALTER: Szegény anyuskám . . . 
BIENERTNÉ: Te legalább belátod néha... 
WALTER (még mondana valamit, de nem 

talál szavakat). 
BIENERTNÉ: Eredj dolgozni, Walter... 

7. JELENET. 
Bienertné, Bienert. 

BIENERT (néhány pillanattal később be-
jön): Gerda és Walter elmentek? 

BIENERTNÉ: Gerda elment. Walter dol-
gozik. Szeretett volna beszélni veled. 

BIENERT: Jó!... Mi van Gerdával? . . . 
Megint rossz színben van. 

BIENERTNÉ: Nem tudom,. Nem beszél... 
BIENERT: Kényszeríteni kell, hogy be-

széljen. Persze . . . többet kellene törődnöm 
ß gyerekekkel. 

BIENERTNÉ: Küldjük a tenger mellé 
őket? Vagy a hegyekbe? 

BIENERT: Erre nincs pénzünk. Az élet 
drága. 

BIENERTNÉ: Nem raj tam múlik. 
BIENERTNÉ: Nem! D e h o g y ! . . . Csak ez 

az ügy . . . ez ne lenne már! 
BIENERT: Nemsokára vége. Hamarosan 

befejezzük. Három hét múlva már az es-
küdtszék elé k e r ü l . . . 

BIENERTNÉ: Meg vagy győződve a bű-
nösségéről? 

BIENERT: Meg. Minden ellene szól. De 
hagyjuk e z t ! . . . Nem tartozik i d e i . . . Ne 
beszéljünk róla. 

BIENERTNÉ: Pedig nem ártana, ha egy-
szer beszélnél az ügyről. Szívesen segítenék 
neked — 

BIENERT: Segítenél? . . . Nevetséges . . . 
kicsit ideges vagyok. Ez az egész. Szédül a 
fejenv Nagy a felelősség — érted? . . . Ez 
megviseli az emberi. 

BIENERTNÉ: Bevallotta Bernt? 
BIENERT: Nem! Tagad. Hazudik. Hazug-

ságot hazugságra halmoz. Egész hazugság-
hegyeket hord össze. Képzeld . . . de elég! 

BIENERTNÉ: Olyan buta vagyok, Kon-
rád? Hátha ez a Bernt csak egy szegény, 
meghajszolt ember. 

BIENERT: Pár t jára állsz egy gyilkosnak? 
Nem értelek. El kell még mennem egy kol-
légámhoz. Aztán még irni valóm is van. Fe-
küdj le! 

BIENERTNÉ: Inkább m e g v á r l a k . . . 
BIENERT: Jó é j s z a k á t ! . . . Vagyis: akkor 

viszontlátásra. (Megcsókolja az asszonyt.) 
8. JELENET. 

Bienertné, Walter. 
WALTER (sietve be): Apa elment? . . . 
BIENERTNÉ: Hagyd békén ma, fiam!... 

Túlságosan fáradt. Ma amúgy se lehet vele 
beszélni. 

WALTER: De nekem beszélnem kell vele. 
BIENERTNÉ: Azt hiszem, ma befejezi a 

Bernt-ügyet. 
WALTER: Mi? 
BIENERTNÉ: Befejezi. Azt mondja , vég-

zett vele — 
WALTER: Egyebet nem m o n d o t t ? . . . 
BIENERTNÉ: N e m i . . . Ez is csak ugy 

kicsúszott a száján idegességében. 
WALTER: Okvetlenül beszélnem kell még 

apával. Fennmaradsz? . . . Bevárod? . . . 
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BIENERTNÉ: Be. Hogyne. Mi b a j o d ? . . . 
te is idegesnek látszol! 

WALTER: Semmi, semmi ! . . . Lekiildtcin 
a cselédet. Valaki felhívott telefonon, aki 
sürgősen beszélni akar velem. Fogadhatom 
)H? . . . Nem zavar? Ismeretlen ember. 

BIENERTNÉ: Csak tessék. Én addig át-
megyek apa dolgozószobájába. 

WALTER: Es ne feledd apának meg-
mondani, hogy hivjon, ha hazajött . 

BIENERTNÉ: Megmondom neki még egy-
szer. (Et.) 

9. JELENET. 
Wolter, Scherr. 

WALTER (néhány pillanatig egyedül). 
SCHERR (a cseléd beengedte): Scherr. 

Nevem Scherr Antal, könyvelő a Leidner és 
Társa cégnél. De ez nagyon messzire ve-
zetne . . . 

WALTER: Kéreml . . . Mivel szolgálhatok? 
SCHERR: Abban a házban lakom, ame-

lyikben Kabisch Irmát meggyilkolták. Azt 
hiszem, ismerte. 

WALTER: Honnan tudja, hogy ismertem? 
SCHERR: Láttam egyszer, amikor az aj-

taja előtt állt. Innen-onnan másfél eszten-
deje lehet. 

WALTER: Igen. És? 
SCHERR: Véletlenül eszembe jutott. Sze-

retném — — kegyed ismeri Berntet, aki 
vizsgálati fogságban ül? 

WALTER: Ha uraságod tud valamit, vagy 
valamit tudni akar, forduljon közvetlenül 
az apámhoz. 

SCHERR: A kedves papa tanuként már 
több izben kihallgatott. A kedves papa — 
ne haragudjon — nem érdekel! 

WALTER: Mivel szolgálhatok? 
SCHERR: öreg ember vagyok, mint a 

mellékelt ábra mutat ja . Véletlenül abban a 
házban lakom. Semmi közöm az ügyhöz. 

WALTER: Nem értem 
SCHERR: Az ember igyekszik megmen-

teni a dolgok értelmét. Az értelmét, diák 
url öniniigának. S ezáltal a többieknek is. 
Engem beleráncigáltak ebbe az ügybe. Az 
ön kedves p a p á j a . . . Tudom. Értem. Ez a 
kötelessége. Hozzá tartozik az élethez. De 
én nem akarok „ügyet". Érti? . . . Az élet 
nem eset, nem ügy. 

WALTER: Aligha segíthetek ö n n e k . . . 
SCHERR: Talán mégis, fiatal ur. Ismétel-

ten kihallgattak, tehát azt is látom, mi van 
a háttérben! A vizsgálóbiró minden kérdése 
háttereket tár fel. Az ember nem olyan buta 
és hülye, amilyennek látszik. Én tehát gon-
dolkoztam. Nyomoztam ugy magamnak. Mit 
gondol? Mi történt itt? Rablógyilkosság? 

WALTER: Nem foglalkoztam behatóbban 
az üggyel. 

SCHERR: Sebaj. Tüstént tisztában lesz az 
egésszel. Kabisch Irmának nem volt letétje 
a bankoknál. Sehol. A takarékpénztárban se 
volt pénze. 

lit! 

WALTER: Ezt ön állapította meg? 
SCHERR: A kedves papa. A bíróság. Rab-

lás sem történt — látszólag. Mindössze egy 
kis hiba lörtént. Apró technikai hiba, mint 
mondani szokták . . . Valamit elfelejtetlek. 
A posta néha pénzt hoz a házhoz. Néha. 

WALTER: No? É s ? . . . 
SCHERR: Azon a napon, amikor Bernt 

diák állítólag megölte Kabisch Irmát, a 
leány egy pénzeslevelet kapot't. 

WALTER: Az nem lehel. 
SCHERR: Pénzeslevelet nyolcezer már-

kával. Van egy ismerősöm a postán a pénz-
tárnál. 

WALTER: És — a pénzt elrabolták. Ki-
csoda? 

SCHERR: Azt nem tudom. Ennek a meg-
állapítása, hogy ugy mondjam, a kedves 
papa dolga lennel 

WALTER: Kegyed segíteni akar Berni-
nek? 

SCHERR: Csak kérdezni akarlam, mit 
kezdjek ezzel a tudományommal? 

WALTER: V á r j o n ! . . . Nem szabad el-
sietni a dolgot! . . . Ezen gondolkoznom kell. 
Hol találhatom később? . . . Hol az irodája? 

SCHERR: Liidner és Társa, Zieten-u. 18. 
WALTER: Felhívhatom telefonon? 
SCHERR: Természetes. 
WALTER: Helyes. Holnap reggel. 
SCHERR (a noteszébe néz): Akkor tizen-

egy előt't. Tizenegytől kezdve a bíróságon 
vagyok. Kihallgatás a kedves papánál. 

WALTER: Helyes, tizenegy előtt. És — 
hálás köszönetl 

SCHERR: Szóra se érdemes. Ugy-e nagy 
ember vagyok? Sherlock Holmes. 

WALTER: Nem| kell lebecsülnie magát, 
Scherr ur A lány majd lekíséri. 

10. JELENET. 
Bienertné, Walter. 

BIENERTNÉ (a dolgozószobából. Az ab-
lakhoz megy, lenéz az utcára. Aztán nyug-
talanul fel-alá járkál). 

WALTER (vissza): Apa még nem jött 
haza? 

BIENERTNÉ: Nem. 
WALTER: Er id j aludni, anyám, olyan fá-

radtnak látszol. 
BIENERTNÉ: Dehogyis — 
WALTER: Majd meglátod: minden elsi-

mul magálól — — 
BIENERTNÉ: E l s i m u l ? . . . W a l t e r ! . . . Igy 

megy ez tovább mindig. Egyre u j „köteles-
ségek'1» 

WALTER: Apa jön! 
11. JELENET. 

Bienertné, Walter, Bienert. 
BIENERT: Egy pillanat . . . Valamit gyor-

san feljegyzek, nehogy elfelejtsem. (A szo-
bájába megy. Aztán vissza.) 

WALTER: Beszélhetek veled, a p á m ? . . . 
BIENERT: Igen . . . Anyád már mondta... 

Miről van szó? . . . Szörnyen fáradt vagyok. 
WALTER: Rendkívül fontos — rám néz-



ve. És talíin rád nézve is. 
BIENERT: Hát akkor — tessék. Hallgat-

lak. 
BIENERTNÉ: Egy csésze teát, iKonrád? 
BIENERT: Kedves vagy, köszönöm. 
BIENERTNÉ: Röglön hozom. (El.) 

12. JELENET. 
Walter, Bienert. 

WALTER: Berniről beszélnék veled, apám. 
BIENERT: Minek? . . . Mit akarsz?... Már 

tegnapi látogatásod hivatalomban . . . 
WALTER: Az volt az érzésem tegnap, 

hogy Berniről akartál valamit megludni tő-
lem. 

BIENERT: Miért t ő l e d ? . . . Hogy jut 
e szedbe? . . . (Néma szünet.) De kérlek — 
beszéljl . . . 

WALTER: A diákok között nagy az izga-
lom. Az a véleményük, hogy egy látogatás 
olyan nőnél, amilyen Kabisch Irma volt, még 
nem elegendő ok arra, hogy a látogatói gyil-
kossággal vádolják. 

BIENERT: Azt hiszik hülye vagyok? 
WALTER: Nem, apai Nagyon komoly bíró-

nak tartanak, aki sohase vette könnyen a 
maga dolgát. 

BIENERT: Nagyon k e d v e s . . . É s ? . . . Mért 
akarják most egyszerre kétségbe vonni „ko-
molyságomat?" 

WALTER: Szabad nyíltan beszélnem? 
BIENERT: Tessék, lessék . . . 
WALTER: Mondd, papa, igyekeztél te véle-

ményt alkotni magadnak erről a lányról, akit 
meggyilkollak? 

BIENERT: Véleményt? . . . Véleményt? . . . 
Prostituált! 

WALTER: Talán m é g s e . . . prostituált? 
BIENERT: Ismerted? 
WALTER: Ismertem. Ha a rendőrség utána 

járna, hogy ki mindenki fordult meg Kabisch 
Irmánál, — és más kollégám is — könnyen 
kerülhetnénk ugyanabba a gyanúba, mint 
szegény Bernt. 

BIENERT: É rdekes ! . . . Tehát le is meg-
fordultál ennél a hölgynél? 

WALTER: Régebben. 
BIENERT: Remélem, szükség cselén iga-

zolni tudod, hol jártál azon az estén? 
WALTER: És lia, tekintettel bizonyos dol-

gokra erre nem volnék hajlandó? 
BIENERT: Mii akarsz ezzel mondani? 
WALTER: Hátha Bernt akkor este egy 

olyan nőnél volt, akii nem akar kompromit-
tálni? 

BIENERT: Magadról következtetsz Berntre, 
vagy Bertnről magadra? 

WALTER: Magamról Berntre. 
BIENERT: Azt jelenti ez, hogy amellett, 

hogy te is eljártál ahhoz a hölgyhöz, viszonyt 
szőttél egy úgynevezett tisztességes asszony-
nyal? . . . G y ö n y ö r ü l . . . Dehát ebben az ügy-
ben már untig elég piszkot láttam. 

WALTER: Apám! . . . Az én esetem tiszta. 
Akiről szó van, tisztességes, müveit, rendes 

ú r i l á n y . . . a pajtásom. Ezért még nem kell 
összedőlni a világnak. 

BIENERT: Minek ezek az ízléstelen vallo-
mások? 

WALTER: Apám. Nem azért mondom, 
hogy ingereljelek, hanem, hogy eszedbe jut-
tassam: valamikor te is lialal voltál. Nem tu-
dom, diákkorodban, hogy vélekedtél az élei-
ről. Sohasem beszéllél velem saját magadról 
— hozzáfűzném: sajnos, mert akkor talán 
közelebb állnánk egymáshoz. Talán el tudod 
képzelni, mit szóltatok volna, ha annakidején 
egy diáktársatok ilyen szörnyű gyanúba keve-
redik, csupán azért, mert egy ilyen nőhöz 
betévedt. 

BIENERT: Védőbeszéd? Bernt kollégád ér-
dekében? 

WALTER: Bernt sokat fáradozott ezért a 
Kabisch Irmáért. A saját színvonalára akarla 
felemelni. Sajnos, nem sikerüli. Talán kissé 
romantikus voll. Később talán megisnierkc-
detl egy lánnyal, aki mellett rendezettebb éle-
tet remélt. 

BIENERT: Ez minden, amit mondani akar-
tál? 

WALTER (sürgetne): Apám. az egyes gene-
rációk között mély árkok tátonganak . . . Te 
olyan okos ember vagy, — bocsáss meg, nein 
akarlak osloba hizelgésekkel állatni — de 
jól tennéd, ha számítanál ezzel a ténnyel és 
ha tá-ékozódnál. Ezzel (alán megkímélhetnéd 
manad — a kudarctól, 

BIENERT (rövid szünet után): Megengeded, 
hogy néhánv következtetést vonjak le abból, 
amit elmondtál? Az első: felszólítlak, légy 
szives megkérni azt a tisztességes, müveit és 
rendes Halai hölgyet, hogy ezentúl kimélje 
meg házunkat szives látogatásaitól. Azt hi-
szem, jól érteltelek? 

WALTER: Nem fogjuk megterhelni lelki-
ismeretedet. 

BIENERT: Második az a kívánságom — 
Berntlel kapcsolatban: ne avatkozz ebbe az 
ügybei 

WALTER: Ezt nem Ígérhetem meg. Fentar-
toni magamnak a jogiot, hogy amikor ko-
moly veszély fenyegeti, közbelépjek az ér-
dekében. 

BIENERT: Az én vizsgálatom eredménye 
tehát nem jelent komoly veszedelmet Bernire? 

WALTER: Mától fogva nein! llamis nyo-
mon iártál. 

BIENERT: Fölényed velem szemben kezd 
elkeseríteni! Szánalom-ize van. 

WALTER: Nem akartalak szándékosan 
megbántani, apám. 

BIENERT (hosszan nézi a put, néhányszor 
fel-alá méri a szobát): Kimerült vagyok. Hol-
nap újra beszélünk. Jó éjszakát! 

WALTER (várja, hogy apja kezel adjon. 
Amikor ez elmarad, hozzá megy és feléje 
nyújtja kezét): Jó éjt, apám . 

Függöny. 
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V. felvonás 
(Szín ugyanaz, mint a 111. felvonásban.) 

1. JELENET 
Klatte, Zülke, Scherr, Takarítónő. 

KLATTE (miután mind a négyen határozat-
lanul ácsorogtak, Zülkének): Talán leülnénk? 

ZÜLKE: Igaz is, mért ne? 
TAKARÍTÓNŐ: Máma igazán idehozzák? 
KLATTE: Kit? 
TAKARÍTÓNŐ: Berntet. A gyilkost. 
SCHERR: Ne beszéljen itt összevissza. Hon-

nan tudja, hogy Bernt, a gyilkos? 
TAKARÍTÓNŐ: Hallottam. 
ZüLKE: Mért? Scherr ur, ön még mindig 

kételkedik? 
KLATTE (Scherrnek): Ismerte Berntet? 
ZüLKE: Dehogy is ismerte. Scherr ur filo-

zófus. Különös agya van neki. Nem tud té-
nyeket . . . 

SCHERR: Nono. Még csodálkozhatik ma 
egy és máson, portás ur. 

ZüLKE: Kikérem magamnak ezt a megszó-
lítást! Házfelügyelő vagyok! 

KLATTE (Scherrnek): Csak semmi vita, 
öregúr! . . . Ezzel az alakkal nehezen fog zöld-
ágra vergődni. Ez a pontosság és korrektség 
szobra. Csak borravaló lágyítja meg a szivét. 

ZÜLKE: Az ön borravalójára nem reflek-
tálok! 

KLATTE: Különösen amióta nem látogatom 
tisztes polgári házát. 

ZÜLKE: Nem is ajánlanám, hogy odatolja 
magát. Ilyen ordináré megjegyzéseket tenni 
az emberre. Finom alaki 

KLATTE: Finom? 
ZÜLKE: Finom hát! 
SCHERR: Zülke legszívesebben géppuskát 

állítana a kapu mellé. 
KLATTE: Hogy minden vendéget, aki nem 

tetszik, lepuffanthassa, mi? . . . A páneurópai 
portásközösség eszményképe! . . . 

ZÜLKE (Scherrnek): Mondja, Scherr ur, 
mit akart mondani azzal a géppuskával? 

SCHERR: Egy revolver is megtenné, mi? 
ZÜLKE: Egyáltalán nem értem, mire gon-

dol? 
SCHERR: Olyan ijedős lett utóbbi időben, 

Zülke. 
ZÜLKE: Mondja csak, maga bejár a laká-

somba, amikor nem vagyok otthon? 
SCHERR: É n ? . . . Hová g o n d o l . . . Egy 

filozófus! 
ZüLKE: Csak ne volna lakásrendele t ! . . . 

Kifüstölnék egy pár a l a k o t . . . 
KLATTE: Az urak, ugy látom, sem nem 

szerelik, sem nem tisztelik egymást. 
TAKARÍTÓNŐ: Olyan izgatott v a g y o k . . . 

Alig ülök már! 
KLATTE: Menjen jobbra a folyosón. Itt 

még elvárhatunk egy darabig. 
TAKARÍTÓNŐ: Szabad kimenni innen a 

szobából? 
KLATTE (a nagy ajtóhoz megy az asszony-

nyal): Jöj jön asszonyság! (El a takarítónő-
vel.) Majd utbaigazitoinl 

2. JELENET 
Zülke, Scherr. 

ZÜLKE (barátságosan): Bocsásson meg, 
Scherr ur, nem akartam megbántani. Az em-
ber már egész bolond ezektől az örökös ki-
hallgatásoktól. Magam sem ismerem .már ki 
magam. 

SCHERRR: Rendben van. Nem haragszom. 
ZÜLKE: Scherr ur, maga tudja, miért hív-

tak be ma bennünket? 
SCHERR: Nem. Azaz, hogy igen. Azt hi-

szem, a védő rájött valami fontos körül-
ményre. 

ZÜLKE: Ugy? Hogyan? 
SGHERR: Édes Istenem! Védő! Hát felfe-

dezett valamit. És, ha egy ilyen védő felfedez 
valamit, azt mindig szörnyen fontosnak 
tartja. 

ZÜLKE: Kedvező lehet ez Berntre? 
SCHERR: Remélem, ennek kegyed is örül, 

ugye Zülke ur? 
ZÜLKE: Persze, hogy örülök. 

3. JELENET. 
Bienert, Jegyzőkönyvvezető, Zülke, Scherr. 

BIENERT: Jó reggelt . . . Hol a többi 
tanú? (Csenget. Főfoglár be.) A tanukat ké-
rem. (Főfoglár el. Bevezeti Klattét ét a Ta-
karítónőt.) 

KLATTE: Itt vagyunk. 
TAKARÍTÓNŐ: Bocsánatot kérek! . . . 

Többé nem fog előfordulni . . . 
4. JELENET. 

Bienert, Jegyzőkönyvvezető, Főfoglár, Zülke, 
Klatte, Scherr, Takarítónő. 

BIENERT (Leinti az asszonyt): Rendben 
van — tessék helyet foglalni! . . . Miután az 
ügy aktáit le akarom zárni, megidéztem és a 
vizsgálati fogollyal szembesíteni akarom önö-
ket. (A főfoglárnak.) Kérem a vizgálati fog-
lyot. 

5. JELENET. 
Előbbiek, Bernt. 

BIENERT: Bernt vádlott, idekérettem a 
tanukat, hogy a maga bevonásával mégegy-
szer feliárjuk azokat az adatokat, amelyek 
letartóztatásához vezettek. Mielőtt ehhez hoz-
záfogunk, kötelességemnek vélem, hogy né-
hány szót intézzek magához. Hetek óta is-
merjük egymást. Amennyire birói feladatom 
megengedte, igyekeztem apailag bánni magá-
val. Maga azonban megtévesztő és hamis 
adatokkal dolgozott és egyáltalán nem mél-
tányolta jóakaratú magatartásomat. Nem 
volt bizalommal hozzám. Nincs jogom, hogy 
bármilyen irányban befolyásoljam. Nem az 
a feladatom, hogy ítélkezzem maga felelt, ha-
nem hogy leszögezzem a lényeket és előké-
szítsem a főtárgyalás!. 

BERNT: Nem ez a feladata biró ur, ha-
nem az, hogy kinyomozza a lettest, akit 
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senki se ismer, ön sel 
BIENERT: Helyes. Lehet, hogy rosszul fe-

jeztem ki magam. Kabisch Irma gyilkosát 
.kell lelepleznem . . . E feladatom teljesítése 
közben — 

BERNT: Eleve arra az álláspontra helyez-
kedett, hogy a gyilkos én vagyok. Azután 
nem tett egyebet, minthogy minden áron bi-
zonyítani akarta feltevését. 

BIENERT: Látom, hogy tárgyilagosságom-
mal szemben ezután se hajlandó lámadó ál-
láspontját feladni. Tehát nincs értelme, se 
célja, hogy mégegyszer megkérjem: igyekez-
zék töredelmes vallomással könnyíteni lel-
kiismeretén. 

BERNT: iBiró ur szeretné kihasználni ta-
pasztalatlanságomat. Hogy megfélemlítsen, 
valóságos törvényszéki tárgyalást rendez itt 
a tiszteletemre. De ezzel a színházzal nem le-
hel engem megfélemlíteni . . . Már nemi . . . 
Alaposan gondolkoztam magam felelt . . . 
Tisztán látom az esetemet, amely iskolapél-
dája lehet az egyoldalúan vezetett nyomozás-
nak. 

ÔIENERT: Magas lóra méltóztatott ülni, 
Bernt ur. Megfeledkezik arról, hogy minden 
ön elk'n szól. Ingatag jelleme, hazugságai az 
ös-zes tanuk. 

BERNT: Nem akarom a biró ur által szer-
k ' . , . . . vái! ar ,ha allanságát felülbírálni. Ki-
jelentettem, hogy vallomásomban tekintettel 
kell lennem bizonyos körülményre semellett 
ki kell tartanom. 

BIENERT: Akkor is, ha elitélik? 
BERNT: Engem nem lehet elitélni. Bűnös-

ségeinél Wzonyilaniok kell! 
BIENERT: Hagyja ezeket a tantermi böl-

csességeket. Mondja meg az igazat. 
BERNT: Igazol mondtam. Én ne,m öltem! 
BIENERT: Tehát nem akar vallani. Arra 

se gondol, hogy beismerése és megbánása 
(íuyhilö körülmény és tette, amelyet egyrészt 
heves felindulásban, másrészt zsarolási kísér-
letekkel szemben — önvédelemből követett 
el, legalább bírái részéről emberibb elbánás 
alá eshet. 

BERNT: Hagyja biró ur! Legyen meg a fő-
lárgyialás. Akkor alkalma lesz a védőmnek 
arra hoey ártatlanságomat bebizonyítsa. 

BIENERT (izgatottan feláll): Megszakítom 
a tárgya lásd Nem lü.öin, hogy ezen a han-
gon ''("«zélien a 'anuk elölt! 

BERNT: Kérem, vitessen vissza a fog-
házibu! (Főfoylár megjelenik az ajtóban.) 

BIENERT: Mit akar? . . . 
FÖFOGLAR: Schreiner ügyvéd ur sürgősen 

beszélni kíván a vizsgálóbíró úrral. 
BIENERT: Most nincs időm. Jöjjön hol-

nap. Vezesse a foglyot a cellájába. 
6. JELENET. 

Előbbiek, Schreiner. 
SCHREINER (a föfoglárnak): Engedjen 

be, kérem! . . . Ez nevelséges! 

BIENERT: ügyvéd ur?l . . . Nyomatéko-
san kérnem kell . . . 

SCHREINER: Beszélnem kell önnel! 
BIENERT: Nagyon sajnálom. Most nincs 

időm. 
SCHREINER: Azonnal lesz, ha megtudja, 

hogy bizonyítékot hoztam, mely lényegesen 
változtat Bernt helyzetén. 

(BIENERT: Mégse tehetem most . . . 
SCHREINER: Akkor se, ha emberéletről 

van szó? 
BIENERT (hosszasan nézi Schreinert): 

Hát j ó ! . . . Nem akarom, hogy megint elfo-
gultsággal vádol janak . . . Bernt menjen cellá-
jába . . . nagyon sajnálom, de ezen sincs 
módomhon változtatni. (Bernt a föloytárral 
el.) A tanuk, — várjanak az előszobában. (A 
tanuk el.) 

7. JELENET. 
Bienert, Schreiner. 

BIENERT: Parancsoljon! (Ablakot nyit.) 
SCHREINER: Mielőtt egy — remélem — 

dönlő ténykörülményt közlök a biró úrral, 
szerelnék néhány személyes szól előrebocsá-
tani. Tudom, hogy a napokban befejezi a 
nyomozást. Azt is ludom, hogy milyen irány-
ban: Rerntről megállapítja, hogy gyilkos! 
Ezzel a sorsa el is dőlt. Államügyész és Ítélő-
bíró magukévá teszik az ön álláspontját. 

BIENERT: Kénytelen vagyok felszólí-
tani! . . . 

SCHREINER: Már végeztem. Nyugodtan 
várhalnék néhány hétig, végig jálszhatnám a 
komédiát és mulathatnék az ön elképzelésé-
nek összeomlásán. Bocsánat! Hagyja, hogy 
végigmondjam! összeomolna a vádja — egy-
szerűen azért, meri valamit elmulasztott. Egy 
csekélységet — de olyan csekélységei, mely 
mindent felborít, amit felépíteni méltózta-
tó) I. 

BIENERT: Talán térjünk a tárgyra. . . 
SCHREINER: Méri nem beszéli tegnap 

este a fiával részletesebben a Bernl-eset-
ről? . . . 

BIENERT: Honnan tudja, hogy a fiam-
mal? . . . Ez felháborító! A fiam felkereste 
az ügyvéd ural! . . . 

SCHREINER: Mért ne? Valamennyien vi-
lágosságot akarunk ebben az ügyben! . . . 

BIENERT: Mit mesélt — ez a — ez . . . 
fickó? 

SCHREINER: Ne,m kell megijedni, biró 
ur — kedves fia közölt velem egynéhány 
ujabb adatol, amelyet a tanuk egyike, Scherr 
hivatalnok a saját szakállára bátorkodott 
kinyomozni. 

8. JELENET. 
Bienert, Schreiner, Blau. 

BLAU (Hevesen beront): Engedelmet, biró 
ur — de kénytelen vagyok megzavarni. Fon-
tos jelentest kell lennem. 

BIElNERT Tesnéik! . . . Mi történi? 
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BLAU (egy pillantáséul Schreinerre): Ta-
lán johb lenne . . . 

BIENERT: Csak beszéljen! . . . Nem aka-
rom, hogy az ügyvéd ur megint azt higyje, 
hogy titkaim vannak . . . (Schreiner a hát-
térbe vonul vissza.) 

BLAU: Ha gondolja, biró <ur . . . 
BIENERT: Kérem . . . Halljuk! 
BLAU: Az utóbbi ntapokban megfigyeltettem 

a házat, ahol Kabisch Irmát megölték, és 
azt. hogy Zülke tényleg olyan pontosan tel-
jesítet te-e kötelességét, miként ő maga állítja. 
Mindent a legnagyobb rendben találtunk. 

BIENERT:' Annál jobib. 
BLAU: Véletlen folytán azonban még egy 

jó fogási is csináltunk. Schneider, hivatal-
nok tegnap este észrevette, hogy egy fiatal-
ember, aki azt hitte, hogy nem látják, a ház 
felé közeledett. Ez a fiatalember a legfelsőbb 
lépcső bal sarkán keresgélni kezdett. Schnei-
der hirtelen előugrott és abban a pillanatban 
ragadta meg, amikor Kabisch Irma kapu- és 
lakáskulcsait a kezében tartotta, valószínűleg 
azért, — amit még tisztázni kell, — hogy a 
sarokba letegye. 

BIENERT: A mindenséget! . . . Cinkosa 
lehet, aki mesterséges alibit akart teremteni. 
Még csak ez 'hiányzott! . . . Mit gondol? . . . 
Lehet, hogy ez a fickó bűntársa Berninek? 

BLAU: Egyelőre — semmit se gondolok, 
biró u r . . . 

BIENERT: Ugyan, B l a u . . . ne adja a ti-
tokzatosat!. . . Maga persze azt hiszi, hogy 
tévedtem — a gyilkos nem Bernt, hanem ez 
a fiatalember. 

BLAU: Remélem, bíró ur, hogy nem igy 
van. . . 

BIENERT: Akkor hát, ki ez a fiu? Hogy 
hiv.ják? Honnan való? Beszéljen! 

BLAU: Mélyen tisztelt biró u r . . . igazán 
nem tudom, mit mondjak, hogyan? Ne ijed 
jen meg, kérem. Valószínű . . . Minden jel 
arra vall, hogy ez a fiatalember teljesen ár-
tatlan . . . 

BIENERT: Ne kerteljen, B l a u . . . 
BLAU: Ez a f i a ta lember . . . az ön fia, 

biró ur! 
BIENERT (Lassan magához térve, né-

hány lépés után): Természetes, azonnal át 
kell adnom az ügyet másnak. Most már 
csak mint ember az emberhez beszélek, nem 
lehetséges, hogy ez az ügy a fiam javára 
tisztázódjék? Hátha csak a kíváncsiság vitte 
a tett színhelyére? ö meg volt győződve ba-
rát ja ártatlanságáról. Teginap is mondta. 
Nem fedezhet egy gyilkost — nem igaz? . . . 
Abszurdum lenne. Túlságosan jól ismerem a 
gyereket! Teljesen kizártnak tartom! Az én 
fiam nem gyilkos!... Ez csak a körülmé-
nyek szerencsétlen találkozása lehet. Köny-
nyü lesz tisztázni a dolgot. A gyerek egy-
szerűen olyasmibe ütötte az orrát, amihez 
semmi köze. Ma már mindenki azt hiszi, 
hogy többet ért a bűnügyekhez, mint mi 

szakemberek. Így lesz Egészen biïtosan. 
Ugy-e Blau? 

BLAU: Talán egyébként is hamis nyomon 
jártunk. 

BIENERT: Lehet! Lehe t ! . . . Az, hogy 
Bernt a kulcsokról nem mondott igazat, 
egyáltalán wem bizonyíték. Talán nem 
akarta a fiamat magával rántani az ügybe? 
Nem' fordult elő máskor is, hogy a gyanúsí-
tott nem mondott igazat és mégse ő volt a 
tettes? Hátha Bernt akkor este tényleg nem 
ment vissza a lányhoz? És akkor nem is 
lehet a gyilkos. Dehát ki? — kicsoda a 
gyilkos? 

SCHREINER (előre jön): Talán én meg-
mondhatom — vagyis megmondathatom. 

BIENERT: ö n ? . . . 
SCHREINER: ö t perccel ezelőtt épp igy 

megmondhattam volna. Most azonban vég-
telenül hálás vagyok, amiért ezt az öt percet 
átélhettem. Biró ur újból bebizonyította 
előttem, hogy a tárgyilagosság olyan tulaj-
donság, amely állandó harcban áll érzé-
seinkkel, vágyainkkal, sőt az államtekintély 
fenntartására irányuló érdekekkel is. Éppen 
ezért végső soron ideális értelemben semmi-
féle tárgyilagosság nincs. 

BIENERT: Kétségbeejtő helyzetbe kerül-
tem . . . 

SCHREINER: A világért se akartam ki-
használni. Tehát a tárgyra! Az ön fia az én 
megbízatásomból cselekedett. A kulcsokat 
nem akarta a lépcsőre tenni, miként ezt a 
biztos ur véli; olyan okokból, amelyek nem 
tartoznak ide, megállapította, hogy a kul-
csok ott voltak-e, ahová Bernt — nekem 
tett beismerése szerint — tette. Időközben 
azonbain ez a körülmény teljesen elveszítette 
fontosságát. A gyilkossághoz sem Berntnek, 
sem az ön fiának semmi köze. Scherr meg-
állapította, hogy Kabisch Irma akkor este 
nagy összeg péaizt kapott a lakására. Postán 
küldték. Egyszerűen postán. Amiről a biró 
ur elmulasztóit tudomást szerezni. A többit 
Scherr ur személyesen fogja közölni a biró 
úrral. 

BIENRT (csenget; a belépő Jőfogiárnak): 
Scherr tanutl (Blaunak.) Köszönöm, Blau. 
És mondja meg a fiamnak, hogy várom. 
(Blau el.) 

9. JELENET. 
Bienert, Schreiner, Scherr. 

BIENERT: Scherr ur; Schreiner ügyvéd 
ur imént jelentette, hogy ön fontos adato-
kat tud közölni velünk. Legyen szíves . . . 

SCHERR: Az ügy nem hagyott nyugton. 
Véletlenül ismerek valakit a postahivatal-
ban. Megkérdeztem tőle, szokott-e Kabisch 
Irma pénzküldeményeket kapni? Belenézett 
a könyveibe és megállapította, hogy Ka-
bisch Inna a gyilkosság előtt egy nappal 
pénzes levelet kapott nyolcezer márka tar-
talommal. Erre megkérdeztem pénzeslevél-
hordónkat — Dávidnak hívják, — nem 
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zsidó — hogy mikor kézbesítette ki a leve-
let? Ekkor — ekkor furcsa dolog derült ki. 
Az a Dávid, a pénzeslevélhordó akkor este 
kétszer is járt Kabisch Irmánál. Egyszer 
délelőtt. Azaz: akkor nem is nient fel hozzá. 
A kapu alatt találkozott Zülkévcl, akitől 
megkérdezte, otthon van-e a lány? Dávid 
kicsit öreg ember már, nehezére esik a sok 
emelet. Nem, elment hazulról, felelte Ziilke. 
Aztán azt kérdezte: megjö.tt-e a pénz? Mi-
féle pénz? — kérdezte Dávid. Hát az örök-
ség — mondta Zülke. Könnyen meglehet, 
mondta Dávid, — mert jókora összegecske. 
Délulán azután felment Kabisch Irmához, 
akinek annak rendje és módja szerint át-
adta az értéket. 

BIENERT (hosszabb hallgatás után): 
Scherr ur remélhetőleg tudja, hogy ezzel a 
vallomásával a rablógyilkosság gyanúját 
hárí t ja Zülke tanura. 

SCHERR (feláll): Én azt vallom, amit tu-
dok. 

BIENERT: Gyűlöli ön Zülkét? 
SCHERR: Nem szivelem a rablógyilkoso-

kat, biró u r . . . 
BIENERT (a főfoglárnak): Zülkét! (A fő-

foglár be akarja vezetni a portást.) 
SCHERR: Egy pillanatra, kéreml . . . Sze-

relném — figyelmeztetni valamire . . . Zül-
kének revolvere van . . . 

BIENERT: Fél? 
SCHERR: Ó . . . dehogy! 
BIENERT: Akkor jöhet — Zülke! (A fő-

foglárnak.) Vigyázzon! 
10. JELENET. 

Bienert, Schreiner, Scherr, Zülke. 
BIENERT: Néhány kérdésem lenne ma-

gához, Zülke. (Leülteti.) Foglaljon helyet. 
ZÜLKE (leül. A foglár háta mögé áll.): 

Szolgalatjára biró ur. 
BIENERT: Mondja Zülke: megfelel a 

valóságnak, hogy maga hétfőn délelőtt Dá-
vidtól, a pénzeslevélhordótól értesült, hogy 
Kabisch Irma részére nagyobb pénzkülde-
mény érkezett? 

ZÚLKE (nagg szemeket mereszt Bienertre, 
azután Schreinerre és Scherre.) 

ZÜLKE (A leggyorsabb mozdulattal hátsó 
nadrágzsebéhez kap. Mielőtt a főfoglár 
meggátolhatná, előrántotta revolverét. 
Schrrrnek.) Bitang kutya! (Rálő Scherre. 
Scherr teljesen nyugodtan áll. A foglár és a 
\«gyzökönyvvezetö Zülkére vetik magukat.) 

'BIENERT: Vigyék!! . . . (Zülkét elhurcol-
ják.) 

11. JELENET. 
SCHREINER (Scherrnek): Eltalálta? 
SCHERR (Bienertnek): Őszintén sajnálom, 

biró u r . . . hogy ilyen izgalmai okoztam . . . 
Ügye mondtam, hogy revolver van nála. 

BIENERT: Nem történt b a j a ? . . . 
SCHERR: Köszönöm. Nem. 
SCHREINER: ön bátor ember Scherr ur! 

SCHERR: Ilyen zsivány elől csak nein fo-
gok meghátrálni. . . (majdnem összerogy.) 

BIENERT (Schreinerrel támogatja 
Scherrt): Nagy hálával tartozunk önnek. 

SCHERR: Akkor — most m e g y e k . . . ki-
csit mégis nyilai a térdem . . . Mégis ijedt-
ség •— és az ón koromban. Ajánlom magam, 
biró ur! . . . Viszontlátásra ügyvéd ur . .. 
(El.) 

BIENERT (Csönget; a belépő jegyző-
könyvvezetőnek): Azonnal készítsék el az 
elbocsálóparancsot Bernt számára és juttas-
sák hozzám aláirás végett! (Jegyzőkönyv-
vezető el.) 

12. JELENET. 
Bienert, Schreiner. 

BIENERT: Büszke lehet a győzelmére. 
SCHREINER: Győzelem? Hát van legyő-

zött? 
BIENERT. Ilálisten, hogy az ügy tisztázó-

dott. Az ember holtig tanul. 
SCHREINER: Ha legalább tanul. Vájjon 

a tévedés nem valami betegségféle? Ha el-
múlt, nem gondolunk rá többé. 

BIENERT: Ezúttal túlságosan közel, túl-
ságosan világosan láttam a dolgokat. 

SCHREINER: A következő feladat vará-
zsa mindent elfeledtet majd. Ebben az eset-
ben a sors jót akart a biró úrral. 

BIENERT: Nem értem . . . 
SCHREINER: Tudja, mért hazudott 

Berni? Méri keveredett ellentmondásokba? 
BIENERT: Nem. Nem t u d o m . . . Csak 

nem ellenem érzett dühből és gyűlöletből? 
SCHREINER: Nem. Hanem mert azt 

hitte, hogy az ön fia ölte meg Kabisch Ir-
mát. 

BIENERT: Ugyan kérem — ez ostoba-
ság... 

SCREINER: Bernt az ön fia részére (ette 
a kulcsokat az aj tó elé. Az ön fiának kellett 
volna azt a bizonyos végleges szakítást a 
lánnyal elintézni. Szerencsére nem tarthatta 
meg igéretét, inem ment a lányhoz és a kul-
csok ott maradtak, ahová Berni tette. Berni 
azonban azl hitte, hogy kollegája teljesí-
tette az igért baráti szolgálatot és hogy ta-
lán ennél a találkozásnál történt a gyilkos-
ság. 

BIENERT: A fiam — baráti szolgálatot...? 
SCHREINER: Ugy van — és egy másik 

szolgálatot — a húgáért. 
BIENERT: Gerdáért? 
SCHREINER: Az ön leánya, biró ur, az a 

hölgy, aki miatt Bernt szabadulni akart Ka-
bisch Irmától. 

BIENERT: Ez ez (Szü-
net.) 

FŐFOGLÁR (jelentve): Bienert Waller ur! 
SCHREINER: A fia várja odakünn, biró 

ur! 
BIENERT: A fiam! — Félek, ebből védő-

ügyvéd lesz . . . 
Függöny. 
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simisimitnntu 
R O V A T V E Z E T Ő : F O R R Ó P Á L D« 

KÉRDÉS: Milyen szomorú, hogy at elbizakodott 
és saját értéküket túlságosan becsül« férliak .olyan 
sértően bánnak a leányokkal. Mindennapos eset, 
hogy a legkisebb magyarázkodás nélkül egyik nap-
ról a másikra egyszerűen eltűnnek, nem adnak 
tóbbé életjelt magukról. A szegény leány, akii uri 
nevelése és önérzete köt. még csak szemrehányást 
sem tehet ezért a megalázásért. Csak sir, bánkódik 
és vári 

VALASZt Alt hiszem, hog)' • férfiak ma már 
eg) általában nem olyan elbizakodottak, mint régen 
voltak. Ez természetes ll. Azelőtt fik voltak • ki-
zárólagos kenyérkeresők, csakugyan kezükben volt 
a legnagyobb hatalom kulcsa: a pénz! De hol va-
gyunk már ettől! Ma a nők nagy része maga is 
kenyérkereső, a férfiak.,n«gy ,része pedig B. listára 
van helyesve, A féffl él BŐ kUzlillI Uszony megle-
hetősen egyenlöjogu ét iehetfiségü harccá lett. Ami 
a magyarázkodás nélküli hirtelen való eltűnést 
illeti, e i sem áll egészen igy. Ai a férfi, aki bár-
milyen okból nem akarja tovább egy leány barát-
ságát keresni már eltűnése elfitt Jóvai éreitetf apró 
árnyalatokkal, hogy szakítani akar. Nem szívesen 
lön a találkozóra, kilogásokat mond, hossiabb 
ideig nem jelentkezik, hangulata kénysseredett stb. 
As ilyesmit persze észre kell tudni venni. Hang-
súlyozom azonban, hogy a szakításnak nem mindig 
érzelirl okai vannak. Gondoljon például arra, hogy 
a férfi, akinek növekedtek üzleti vagy hivatali kel-
lemetlenségei vagy súlyos anyagi helyzetbe került, 
annyira lesújtott, kétségbeesett lelki állapotban van, 
hogy képtelen társaságba menni. Ilyen hangulatban 
még azt a leányt Is kerüli, akit sieret, mert nrm 
akarja elvinni hozzá rosszkedvét. De a leggyakoribb 
esel, hogy a férfi feleslegesnek tartja, hogy a 
leánynak olyan magyarázatot mondjon, amely a 
leányt fellétlenül megbántaná. Megmondani valaki-
nek «si, hogy nem akarunk vele többé találkozni, 
mindig nagyon kínos és a sió nélküli siakftás en-
nél sokkal tapintatosabb, Ízlésesebb. És még vala-
mit; minden barátságnak valamilyen eélt kell szol-
gálnia. Vagy lelki üdülést, vagy szerelmet, házas-
ságot, együtt sportolási stb. Ha e célok elhomályo-
sulnak, a férfi nem találhat többé értéket a leány 
társaságában. Ennek természetesen fordítottja Is 
áll: mindennapos, hogy a leány szakítja meg a fér-
fival való barátságot. Minden barátság próbálkozás 
valamilyen Irányban. Nem szabad sem megsértődni, 
sem rossz néven venni, ha valaki felmondja a ba-
rátságot és azt nem szabad sohasem erőltetni. 

Sex-appeal: A dalénekesnó (chansonette) inkább 
megjátssza, mint énekli a dalt. Az énekhang léhát 
nem döntően fontos. Dcla Lipinskája példája mu-
tatja. hogv a jó dalénekesnők vonzó ereje ina ép-
pen olyan nagy, mint volt. — Xénia: Azt kérdezi 
tőlem, hogy mivel tudná szüleit arra birni, hogy 
ne ellenkezzék azzal a bizonyos 2K éves ifjúval való 
házassági tervét, aki csak másfél év múlva lesz 
olyan anyagi viszonyok között, hogy önt feleségül 
vehesse ? azt természetesen nem irta meg, hogy 
miért ellenzik a szülei ezt a házasságot. De nem 
baj. Enélkül is könnyfl azt kitalálni. Mert ugyebár 
a szülők legfőbb kívánsága, hogy leányaikai férj-
hez adják és az is bizonyos, hogy a mai nehéz vi-
lágban még az egyik szemüket ic is hunyják, ami-
kor azt vizsgálják, hogy a jelentkező kérő megfe-
lelő-e vagy nem? IIa tehát ennek ellenére nem ad-
ják leányukat valakihez feleségül, ugy ennek oka 
az lehet, hogy az illető fiatalemberben túlságosan 
sok a kifogásolni való. A válasz tehát az: nem ma-
gának, hanem a fiatalembernek kell meggyőzni 
kedves szüleit arról, hogy tévedésben vannak sze-
mélye felöl és hogy 6 érdemes a maga kezére. — 

H. J„ Debrecen: Fiatal lány, aki bevallja, hogy ti-
tokban már nagyon sok novellát, regényt, tőt szín-
darabot is Irt. Levele tajnos, tele van olyan naiv 
mondatfüzésekkel, hogy olvasatlanul is elhiszem 
azt a kritikát, melyei saját maga mond müveiről, 
hogy t. i. nagyon rosszak. Hogy tanácsot adjunk? 
íme máris megadom a tanácsol: mindenekelőtt ta-
nuljon kérem. Nagyon sokat és minél buzgóbban 
olvasson. Azután ne éljen négy fal között, mint 
ahogyan írja, hanem éppen ellenkezőleg, minél 
töbliet forogjon az emberek között, mert az életet 
élni kell és nem az Íróasztal mellett kitalálni. Fo-
gadja meg testvérei tanácsát: csakugyan igyekezzék 
reálisabban élni és gondolkozni. — Tizenhét évet 
tanácstalant Azl kérdezi, hogy fej lődhet i szerelem 
lengyel fiu és magyar lány között? De .még meny-
nyire! Még kinai, perzsa, eszkimó és egyéb egzóti-
kus népfajok gyermekei is meghódíthatják egy kis-
lány szivét. Hál még egy európai kultur nemzetből 
jött férfi! — Elly asszony: Levelének minden sora 
elárulja, hogy müvészlélek. Csalhatatlan ösztönnel 
érzi meg a dolgok lényegét, ami csak a kivételesen 
érzékeny és intelligens lelkek tulajdonsága. Nem 
csak önnek, hanem sok millió embertársának az a 
tragédiája, hogy az ember társas lénynek született, 
viszont a társadalmi élet folytatása a terhek, ba-
jok, nehézségek egész óceánja elé állitja. Például: 
mit tegyen az ilyen nagy fantáziájú, az élet örö-
meit, a kacagást, színházat stb. szerető asszony, 
mint ön, aki falun kénytelen élni? Hogyan tehet 
elegei annak a természettől belé oltott kötelesség-
nek, hogy társas életet éljen ? Holott — saj-
nos — kis városokban, falun, még ma is minden 
könnyed és kötelezettség nélküli érintkezést meg-
fullaszt és megöl az etikett kérdés kinosan pontos 
kezelése. A gyógyulás egyedüli módja: évente né-
hány hetet távol kell töltenie. Városban, fürdőhe-
lyen. Az ilyen kis környezetváltozás, hangulatok ki-
élése ismét sok időre teszi ruganyossá és jókedvűvé. 
— Brrhobó (Legénykérés): Szives sorait nagyon 
köszönöm. — SI F. B„ Románlat „Első udvarlója 
voltam egy fiatal lánynak, akivel valami csekély-
ségen összevesztem. L'gv határoztam, hogy legalább 
hét-nyolc hónapig nem békülük ki vele, hadd is-
merkedjen meg közben más fiukkal és hadd lássa a 
különbségei köztem és a többi közöli. Egy év múlt 
el és a lány . . . nem akar békülni! Mit tetszik éh-
hez szólni?" — Azt, hogy az ön kísérleti gondolata 
kilünő voll, de sajnos, a kísérlet nem sikerült. Vi-
guszlalódjon, hogy az ilyen clszámilás a legnagyobb 
tudósokkal is megesik. — Sabáriánus: Barátja le 
akarja beszélni arról, hogy feleségül vegye a nem 
hozzá illó lányt. Hát ez mindenképpen nehéz és há-
látlan feladat. Nincsen olyan jó barát, aki annyi 
meggyőző erővel tudná megvilágítani az igazságot, 
mint amilyen hatalmas és mindent legyőző erővel 
tud hazudni, a szerelem. Az Igazság és hazugság e 
kettős Harcában fellétlenül a hazugság győz. On az-
zal, hogy megmondja kertelés nélkül az igazai, ele-
gei lelt kötelességének. Ne felejtse el, hogy az 
ilyen elvakult szerelmek mindig patológlkus jelen-
ségek, tehát betegségek. Már pedig ezek ellen nem 
lehet szavakkal harcolni. — Asszony a nevedI Igy, 
ahogyan most áll a dolog, értelmetlen és nem je-
lent megoldást. Szakítson végleg és akkor menjen 
Berlinbe! Ha független lesz, meg fogja találni az 
érvényesülés útját. Mai helyzete: kábulat. Olyan, 
mint amilyent egy morfium injekció ad. De a hatás 
elmúlik és a betegség tünetei újra jelentkeznek. A 
h' lyzcteket gyökeresen kell megoldani, nem toldás-
sal-foldással. — Tanácstalan: Hál ez eléggé furcsa 
dolog, annyi bizonyos. A vőlegényjelölt azt hang-
súlyozza, hogy 6 féltékeny és közben egyre rövi-
debb időre szorítja látogatási idejét. Azután azt 
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hangsúlyozza, hogy maga bizonyára hamarosan meg 
fogja ót unni és nem szereti. Ugyanakkor ellenben 
ó az, aki szerelmének egyre csökkenő formáját mu-
tatja. Ugy látszik, magának van igaza és női ösz-
töne helyesen súgta meg, hogy a fiu az, aki ilyen 
ravasz formában akar szakítani. Az is a leghelye-
sebb, ha útjára bocsátja. Hiszen egy évvel fiatalabb 
magánál, pedig a maga évszámai sem sürgetik még 
nagyon a férjhezmenést. Nem jó házasság lehet eb-
bóll — Kiss Irén: Versei ha formában és technikai 
kivitelben hibásak is, mély érzésről, gondolkozó 
emberről és biztató tehetségről tesznek tanúságot. 
„Öreg praxi: Életemben először vagyok szerelmes 
egy drága asszonyba, akit most még bizonyos okok 
miatt nem vehetek feleségül. Időnkint földbirtokom-
ról Budapestre rándulok néhány napra és mikor 
hazatérek, az asszonynak be szoktam számolni eset-
leges kalandjaimról, melyek miatt később heves 
szemrehányásokat tesz. Boldogságunk egén ezek az 
egyetlen felhók. Kérdem: joga van-e a nőnek a mi 

. esetünkben féltékenynek lenni, akkor, mikor én, a 
férfi, soha semminemű kikötést nem teszek, hanem 

k engedek neki mindent, amit csak tenni akar?" 
L Őszinte válaszom, hogy ön vagy nem szerelmes, 
B vagy hihetetlenül naiv ember. Ellenkezőleg elkép-
• zelhetetlen, hogy annak a nőnek, akiről azt hiszi, 
• hogy önt szereti és akit meggyőződése szerint ön is 
V szeret, nem mesélne pesti futó kalandjairól, ami 
I nem csak rendkívül gyengédtelen és tapintatlan, ha-
I nem kegyetlen is. Figyelmes gavallér nem beszél 

szerelmi kalandjairól! De legkevésbé beszélhet ezek-
ről annak a nőnek, akit szeret és aki előtt bizonyos 
illúziót mégis csak meg kell őriznie. Szerelmes asz-
szonyt nem lehet jobban meggyötörni, mint az ilyen 
elbeszélésekkel. A nő tiltakozása nem féltékenység, 
hanem erkölcsi érzésének jogos lázadása. — Pro-
bléma, 2t éves barna: Teljesen helyesen és jól cse-
lekszik, A fiatalságtól éppen elég jogot és érvénye-
sülési lehetőséget vettek el, a legkevesebb az, hogy 
ábrándjalkat, kis örömeiket, életvidámságukal meg-
őrizhessék. — F. B.: Városban élt, ahol megszokta 
a férfiak hódolatát, a társaságok ünneplését. Azulán 
falura került, ahol egyszerre nagyon is csendes, 
szürke, egyhangú lett az élete. Ijedten kérdezi, 
hogy mi törlént, miért némult el maga körül az a 
kellemes, hízelgő ét női hiúságát olyan jólesően 
simogató szalon-zsongás? És azt kérdezi, hogy nem 
bün-e az, hogy mindennek gyötrelmesen érzi a 
hiányát? Bevallja azt is, hogy valakinek levelet ir, 
hogy legalább a válasz levélben leirt szavakon ke-
resztül érezze a győzelmes asszonyi szépségének 

kijáró hódolatot. Megnyugtatom, hogy cz csak-
ugyan nem bün. Minden emberi élet egyik fő célja: 
a siker! Siker munkában, élethivatásban, a szere-
lem harcában. Érezni akarjuk, hogy szeretnek, 
hogy személyünknek súlya, szépségünknek hatása 
van. Ez sokkal több, mint egyszerű hiúság. Az élet-
ősztön egyik Jelentkezése. Győzelem a tömeggel 
szemben. A legmagasabb bölcsesség szerint termé-
szetesen az a helyes, ha valaki túlemelkedik min-
den emberi hivságon, nem törődik sikerrel, elisme-
réssel és elégedetten él egyedül is, szobája négy 
fala között. De hányan tudnak idáig emelkedni az 
emberek száz milliói közül? És különösen a húszas 
évek kezdetén? Nincs tehát miért szemrehányást 
tenni magának. És ha örömet okoz a levélírás, Ír-
jon tovább is. — Egy szombathelyi előfizető: A 
hosszú levélnek csak egy részét közöltük. Innen a 
különbség. — Seh. V.: A megfejtési határidőt a 
másodhetes előfizetők kedvéért még egy nappal ki-
toltuk. - S. M„ Arad: Köszönjük figyelmeztetését, 
intézkedni fogunk. — Aranyóra: Színházi emberek. 
— Dr. K. L.-né, Uzborod: Leghelyesebb, ha mind-
két helyen a követségeinkhez fordul. Lehet telefo-
non is. — W. M.. Brassót Leghelyesebb, ba a 
Zeneművészeti Főiskolához fordul (Budapest, Liszt 
Ferenc-tér), ahonnan hivatalos választ kaphat. — 
Többeknek: A Szinházi Élet fiókkiadóhivatalában 
(Erzsébet-kőrut 14. Telefon: József 421—72.) bárim-ly 
színházba kaphat s előjegyezhet bármiiéle jegyet. 

Filmüzenetek 
A filmrovatot szerkeszti: VARÓ ANDOR 

C. Allee: .1-2. Super Film A. G., Berlin SW. 48., 
Markgrafenstrasse 27. 3—4. Universum Film A. G., 
Berlin SW. 68., Kochstrasse 5—8. — Szőke baba: 
Pola Negri visszautazik Hollywoodba, újból itt fog 
játszani. Eddig még nem játszott beszélőfllmen. — 
S. M„ Koslee: 1. Emil Jannings játszotta a főszere-
pet. 2. 26 éves, nőtlen. 3. Paramount Studio. I.os 
Angeles, Calif. — N. Géza, Szekszárd: Csak akkor 
gondoljon arra, hogy filmszínésznek megy, ha meg-
felelő orgánuma van s valamilyen világnyelvet tö-
kéletesen, hibátlan kiejtéssel beszél. Semmi értelme 
nincs annak, hogy biztos állását a bizonylalan 
jövőért elhagyja. — Greta Garbo-rajonfó: Való-
színűleg „Románc" cimü filmjét mutatják még be 
ebben a szezonban. 

S Z Í N H Á Z I É L Ű T 
ELŐFIZETÉSI ÉS HIRDETÉSI ÁRAI: 

EGYES SZAM ARA: Magyaromig: I pengő. - Ausztria: 1 26 Schilling. - Jugoszlávia: 12 d> 
nár - Csehszloiákia: 7 éK lloniánla: 40 lel - Olaszország: & lira - Anglia: I shilling -
Németország: 90 pfenning. — Amerika: 30 cent. 

NEGYEDÉVI ELŐFIZETÉS: Magyarország: 10 pengő. - Ausztria: 12.50 Schilling - Jugu 
szlávia: 130 dinár - Csehszlovákia: SO CK. - Románia; 450 Ici - Olaszország: 50 lira -
Anglia: 10 shilling - Németország: 10 aranymárka - Amerika: 2 5 dollár A többi országok: 
15 pengő (Az előfizetési Jijak Magyarországról postautalványon küldhetők be. vagy pedig át 
utalhatók a Színházi Élei 41.85« számú poslatakarékpénzlári számlájára Külföldről nedis bank. 
átutalással, vagy fóbizományosalnk utján, vagy poslán kérjük.) 

FABIZOMANYOSOK- Ausztria: Hermann Goldscbmlcdl G. m b. H Wien 1 Bezirk, Wollzeile 
It. Tel.: R. 23-5-20 Szerkesztőség: Pereszlényi Pál Wien II.. Vornarlenstrasse 195 Tel.: R 46-5-80 
— Franciaország: libraire Universum. J Gondol, Páris 33. rue Mazarine - Jugoszlávia: 
„L: 1 e r a r i a' könyv- és hírlapterjesztő vállalat. Mavro Heumann. Subotlca. Karadjordjev 
trg. 12 - Csehszlovákia: Wels.« M. Bratislava (Pozsonyi — Huszinszkó: Pallas Könvv- és Lap 
terjesztő vállalat, Uzhorod. - Románia: Pallas. Könyv és Lapterjesztő Vállalat, Cluj (Kolozsvár) 
- Németország: (Szerkesztőség és kiadóhivatalt: Dr Vásárhelyi Gyula. Berlin W9 Voss 
Strasse 31 — Angliai (Szerkesztőség és kiadóhivatal): Georges Bányai. London. St James 
Theatre S W 1. - U. S. A.: Kerekes Bros 20!« Easl 86-1 h Streel. New York A Zsadányi („Sza-
badság") Cleveland O 4232 Lorain Rue - Argenllnla: Alexandei Barna (Délamerikai Magyal 
Hírlap) Buenos Ayres. Casella Correo 1483 - Olaszország: (Vezérképviselől: .Libreria Adria' 
B P. Gassner. Trieste Via S Francesco d'Asslsi 23. 

Hirdetések mllllméiersora a szlndarabrészben 80 fillér. 
A rovatokban a hirdetések mliilmétersora 1.— pengő. 
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Bűvészet 
(Dr. Nostradamus) 

Ai itt közölt kitűnő kártyatrükk nyitjára bajosan 
jön rá a be nem avatott néző, n.ég hu tó matema-
tikus Is. Különböző ravaszságok nebezitik meg « rej-
tély n.egiejtését. Mégis nagyon könnyil és csak 
uilnimátis eli>készill('t szükséges hozzá. Az eOektus 
h következő: 

Figyelmeztetjük a nézőket arra, hogy a kártyákat 
kétségkívül megkeverjük. Átadjuk a csomót egy 
nézőnek azzal a kérelemmel, bogy gondoljon egy 
számot például 1 és II között és nézze meg, hogy 
erre a számra milyen kártya esik leiülrőt számítva. 
A kártyát és u számot vésse jól emlékezetébe és 
rögtön emelje el a csomót. Emeltesse ei még egy, 
vagy több néző által. Minthogy ezalatt télrelor-
duiva álltunk, semmi támaszunk sincs arra, hogy 
•nelyik kártyára eshetett n választás. Kezünkbe 
visszük a csomót anélkül, hogy egy pillantást vet-
nénk rá és a mutatványnál segédkező néző sze-
mébe nézve igy szótuuk: „Teljes lehetetlenség 
volna a kártyara rátalálnom, ha nem tudnám 
kiszámítani uz ön kubbaiisztikus számát, mely a 
titok megoldásához vezet. Ez a szám a jelen eset-
ben 23. Egyenként az asztalra teszem a kártyá-
kat. Tessék eközben az ön által eredetileg gon-
dolt számtól kezdve minden lapra szótlanul magá-
ban egyet számolni egész 23-ig. Például, ha a 
hetes számot gondolta volna eredetileg, okkor 
nyolcnál kezdve 23-ig. A 23-lk lapnál mondja azt, 
hogy: „Aiut" A 23-lk kártya a gondolt lap lesz. 
És tényleg, a 23-lk kártya teltordltásánál kiderül, 
hogy az volt u gondolt lap. 

Hogy a trükköt ebben a tormában bemutathas-
suk, szükségünk van egy „vezérkártyára". Bár-
melyik kártyát éles ollóval egy milliméterrel rövi-
debbre vágunk. Ezt a kártyát, melyet a csomóba 
keverünk, könnyen megtalálhatjuk, anélkül, hogy 
odanéznénk. Kissé hátrahajlítjuk a csomó felső 
szegélyét és a lapokat egyenként vissza hagyjuk 
ugrani. A kártyák pergése a rövidebb kártyánál 
megakad. Az első próbánál meggyőződhetünk 
róla, hogy milyen könnyen és feltUnés nélkül 
vagyunk képesek a rövid kártyái megtalálni és a 
megakadás helyén való emelés által a csomót abba 
a helyzetbe hozni, mely valamely trükknét szük-
séges. A most szóbanforgó trUkknél a vezérkártyát 
előzetesen u 23-iknuk kell a csomóba tenni. Ezután 
olyan hamis keverés szükséges, mely mellett a 
kártya megmarad a 23-lk helyen; az előtte levő 
22 lap összekeveredése nem árt. Nagyon könnyű 
és teljesen korrektnek látszó keverés érhető el 
azon (már sokszor leirt) módon, hogy balkezUnk 
gyürlísujjál a 32-lk kártya után a csomóba csúsz-
tatjuk; a 19 lapból álló kisebb félcsomói bal-
kezünk ezen gyüriisujja, továbbá közép- és kis-
ujja között szorosan tartjuk és csak a 22 kártyá-
ból álló nagyobb felét keverjük. A keveredi kár-
tyák teljesen eltakarják a nézők szeme elől a szo-
rosan turtolt kis csomót. Igy elérjük célunkat, 
hogy a vrzérkárlya a 23-lk helyen megmarad. A 
keverést teljesen mellőzhetjük, anélkül, hogy a 
trükk hatásából sokat veszítene. 

Miután a néző megjegyezte a kártyát és elemelte, 
esetleg mások által elemeltelte, a csomót vissza-
vesszük tőle. Mialatt a feladat nehézségéről beszé-

lünk, a kártyák felső szegélyét visszahajlítva, 
mcgperegtetjilk azt a helyet, ahol a pergés a rövi 
debb kártyánál megakad. Ennél a helynél kézben 
elcmeljük a csomót, anélkül, bogy a kártyákra 
néznénk. Ezáltal a vezérkártya a csomó tetejére 
kerül. Ekkor már készen is vagyunk a trükkel: 
a kubbaiisztikus 23-as szám automatikusan befejezés-
hez juttatja a trükköt. Csak egyenként búzzuk le 
a lapokat a csomó fenekéről és színükkel lefelé 
az asztalra tesszük. Azt n kártyát, melynél a néző 
„ÁIU"-t mond. felfordítjuk. 

Még csak azt keli megjegyeznünk, hugy más 
kubbaiisztikus számot is választhatunk. Mindig az 
lesz u bűvös szám, ahányadiknak a vezérkártyát 
u csomóint tettük. Hu például tudjuk valakinek 
a teleionszámát és a szám egyes jegyeinek összege 
mondjuk 19-rt tesz ki, akkor előzőleg a 19-ik 
helyre tesszük a vezérkártyát. A trükk folyamán 
megkérdezzük a néző telefonszámát, számjegyeit 
összeadjuk és ennek a számnak lesz az a csodála-
tos tulajdonsága, hogy a gondolt kártya nyomára 
vezet. 

SAKK. 

Világos indul és 2 lépésben mattot ad. 

VAROSNÉV. 

A fen t i egymásba fonódó be tűk egy 
eu rópa i vá ros nevének a betűi . 

Melyik az a város?' 
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sein- es Kepreuuények 
(Harsányi József , Pápa ) 8 . , 



KUTYA VAN A KERTBEN 
(Hiruy Margit, Inke) 

Figyelmesen nézzük meg a képet s olvassuk meg, hogy hány kutya(fej) ta-
lálható a képen. 

HIÁNYZÓ SZAVAK. 
(Hiruy Margó, Inke) 

1. Azt cselekszem, a mit tetszik, t u d j a . . . 
Mit kaszál. 

2. De nyakravalója lett a 
Hóhér kötele. 
Miért? Azért mert Bandi 
Lelke búj t bele. 

3. Eddig papja voltam, 
Most szerkesztő segéd leszek. 

4. Idősb György két száz esztendő-
vel. 

5. Minden, mi sötét, 
Minden, mi sivár, 
Dalodba', királyi utód ! 

6. Hát e falak közt hangozának 
Nagy szavaid, oh ? 

7 Peti volt ám csak 
A derék legény! 
Alig akadt volna pá r j a 
A Föld kerekén. 

8. Tömérdek borfélét ivott 
Meg 

Hogy oly vidám hajnal pirult 
Az orrán. 

9. Bethlen szép özvegye volt Mária. 
Ki megérkezésén ekkép üdvözölte: 
Ezekből az ismert Petőfi verssorokból 

hiányzó nevek kezdőbetűi a fenti sorrend-
ben Achilles barátjának nevét adják. 

SZINONIMÁK : 
FÜRGE 
SZELLEMES 
JÓMÓDÚ 
SZOMJAS 
SZIGORÚ 
KOMISZ 
HANGTALAN 
SZENVEDÉLYES 
LEDÉR 
HŰVÖS 

A fenti szavak szinonimáinak kezdőbetűi 
a szavak sorendjében hires osztrák kancel-
lár nevét adják. 

ír,G 



Melyik léggömb van legmesszebb a terem tetejétől? 

V á l a s z ú t o n 

A réten utak vezetnek olyan alakban, 
mint a fenti rajz mutat ja . A fekete vona-
lak az utakat jelentik, a szaggatott vonalas 
négyzetek pedig akkora négyszögeket, 
amelyeknek egy oldala 100 m. Vagy csupa 
egyenes, vagy csupa átlőirányu uton kcil 
menni, szóval nem mebet hol függőleges, 

hol vízszintes, hol pedig ferde irányban 
haladó uton. 

Kérdés: 
1. Melyik fa j ta utat kell megtennie A-tőI 

B-ig, hogy a rövidebbet válassza; 
2. Milyen hosszúak az utak? 

í 57 
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K e r e s z t r e j t v é n y 
(PAYPER LAJOS, BUDAPEST) 

Megfejtésül beküldendő a vízszintes: 1., 44., 105.. 110., 126., 150., függőleges, t., 12., 19., 37.. 48., 
61. és 125. szavak. 

VÍZSZINTES: 

1. Jótanácsnak Is beillik ez a 
szólás-mondás 

M. Skála 
M. A harmadik magyar király 

előneve 
4». Arany — Iranciául 
19* Utca — Iranciául 

M , . . (ellenség 
" » . Figyelmeztetésül kapjuk 
-M, Gyerekjáték 
SI. Mókustéle rágcsáló 
25. A színtér kldomborilásául 

szolgál 
27. Egyiptomi szent bika 
28. Malomtulajdonos 
I«. Fokozat 
i l . A sötétség szaka 
II. Vízelvezetésre szolgál 
S3. Nevezetes görög kikötőváros 

(fon.) 
világosi fegyverletétel egy 

^ ^ része ennek határában folyt 
le 

31. Kerek szám 
38. Hatalmas makedón király 

jelzős nevének kezdőbetűi 
30* Tiis . . ely 
4«. A Kikládok egyik begyekkel 

borított szigete 
41» Az ö t tó egyike 
44. Srapnell 

47. Iskola — franciául (fon.) 
4*. A szegény ember életével 

kapcsolatos ige 
51, George Ellot angol regény-

lrónő valódi neve 
M. Bő Istenáldás 
52, Olasz névelő 
53. Személyes névmás 
54. Vissza: szervezet — közismert 

Idegen szóval 
5«. Német Igekötő 
57. A megijesztett gyerek 
59. Német kötőszó fordítottja 
U . Ékezettel: sértetlen 
00. Azonos kiejtésű betűk 
13. Törzstiszt 

Ht.' 10-én 
07. Egymásutáni mássalhangzók 

-48-, A gépész ruhája, keze 
Tennlszűtő 

22. Névelő 
73. Vaskorlát (ékezethiány) 
JJ. Ezt a hárfát most sem felej-

tettem ki 
70. Irányt jelez 
77. Görög betű 
70. Kereszttel emelt hang 
80. Előd fordítottja 
82. Ma már inkább csak gyerek-

játékként szerepel 
-84. Sóhaj 
M. Vissza: kerek szám mással-

hangzói 

»0. Cimtáblákon rövidítés 
87. Olasz folyó 
88. Világhírű svéd uszófenomén 
84. Ez csak halad 
03. A pécsi egyetemen a büntető-

jog tanára 
0!t. Az ismeretlen kézjegye 
07. Kiélt alak 
08. Bent 
00. Afrikai néger törzs (de dup-

lán Írva) 
101. Győri amatőr sportegylet 
IMS. Gyékényt Ionnak belőle 
104. Se se gallérja 
105. Szerencséi hoznak 
107. A Duna osztrák mellék-

folyója 
108. Rövidítés zeneműveken 

.100, „A kérők" Írójának mono-
gramja 

110. Valamikor a múltban 
U 2 . Francia névelő 
113. Sajátkezűleg — latin rövidí-

tése 
115. Igekötő 
117. Három — idegen összetéte-

lekben 
118.. A Gyermekvédő Liga nemrég 

elhunyt igazgatójának mono-
gramja 

114. Leadja a voksát 
133. Ezen Indul a detektív 
125. Folyó napi 
120. Hatalmas birodalom 
120. Vulkán termeli ki 
131. Francia névelő 
132. . . . zólus 
133. öreg bácsi 
134. Néha a bal is horogra 
135. Szülő beceneve 
137. . . rbély 
130. Meleg szeszes Ital 
141. Egyetemi előcsarnok 
143. Szoknya 
145 Hald 
Hí." Ógörög hajósnimfa, a fehér 

istennő 
150. Orosz város, vásárai világ-

hírűek 

FÜGGŐLEGES: 
1. Népdal 
Î. Eszménykép 
3. A felindult ember ábrázata 
4. Diplomás ember neve előtti 

rövidítés 
5. E-vel francia községi elöljáró 
0. Arab tulajdonnevek előtt Out, 

Ifjabbal jelent 
7. Rendbehoz (épületet) 
8. Fiu-becenév 
0. A görög Amor (ékezet tör-

lendő) 
10. Remete 

• l t . Német személyes névmás 
12. Mez nélküli 

13. Nem szabad 
40. Vörösmarty-idézet 
21. Ady-vers cime 
22. Gyógyszertár 
24. Ausztrállal fulómadár 
20. Szakit 
S0. Aranka — beceneve 
32. A. á. á. á. á 
35. Ismert budapesti amatőr 

sportegylet 
37. Az 1883-lki kitörése katasz-

trofális arányú volt 
4». Színházi függöny 
40a. Igekölő 
42. Király — olaszul 
43. Ez a számítás a differenciál-

számítás fordítottja 
45. Kopik 
40. Vissza: figyelmeztet 
48, Móra Ferenc egyik szép köl-

teménye 
52. Jákób zsidó neve 
55. Orosz női név 
»7. = 80. vízszintes 
58. Lelkész 
01. Ferde 
05. Francia névmás 
00. Felkiáltás 
70. Ez — franciául 
71. A szúette fa 
74. Kettős mássalhangzó 
78. Olaszország egyik karsztos 

vidéke 
80. Oslatin néptörzs, mely Ro-

molus alatt összeolvadt a ró-
maiakkal 

81. Az ember életében tekintélyes 
idő — években 

-8S. Rövidítés zenemüvekben 
84. Eszes 
85. Ruha része 
01. Egyiptomi napisten 
»2. Hengerestestü hal, húsát füs-

tölik 
04. Mész — németUI 
0«. Hivatalos kérdőíveken az 

egyik tétel kérdőszava 
100. Köztársasági elnök 
102. Az ilyen ruha lölyőg az em-

beren 
10« Hónap — rövidítve 
107. Orsóhal 
111. A m nyeeske darázsdereka 
114. Állati lélek 
US. Leány-becenév 
120. Ékezettel: háziállat 
121. Idegen női név (Sándor Má-

tv'sfcan is szerepel) 
122. Mafla 
124. Süteménybe való 
125. Főváros 
127. Kalászos 
128. Kórházi alkalmazott 
130. Ékezettel: ige és iolyó 
135. Basanév 
130. La . . . , Bolivia legnagyobb 

városa 
138. Elvetni való 
140. Rag 
142. Német fosztóképző 
143. Idegen prepozíció 
144. Azonos mássalhangzók 
140. A szivárvány alakja 
147. Buzdítás 
148. Fél erdő 
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A versenyre a keresztrejtvény kijelölt 
szavain kívül legalább négy rejtvény he-
lye« megfejtése szükséges. (Nem kell 
semmiféle szelvényt mellékelni.) 

Megfejtési batáridő 19.11 április 27. A postán 
beküldőit levelezőlapokra ráírandó „FEJTORNA". 
Személyesen Is bevihetők a szerkesztőségbe (Aradi-
utca 8.) vagy a flókkiadóhivatalba (Erzsébet-kőrut 
14. szám.) 

Heti ajándékot nyerhetnek a Szinházi Elet olvasói 
vagy előfizetői, ha legalább egy helyes megfejtést 
küldenek be. A közölt keresztrejtvények készítőjének 
pedig Joga van a heti ajándékok közül bármelyiket 
választani. 

MEGFEJTÉSEK 
az 1031. 15-ik számból: 

Betű- és képrejtvények: I. Lélekszakadva, 2. Ki-
nézer, J. Kapadohány, 4. ötöl hatol, 5. Felkiáltójel, 
6. Forradalmár, 7. Mártírhalál 8. Allóóra, ». Ha-
sonlóképen, 10, Fiume, 11. Sorvadás, 12. íródták. 

TÜRELEM RÓZSAT TEREM: 

M P W A P W A p p 
£ U A T H L O S U 
R R R R O R A T 6 
V A T A C T 6 T 

N Z O L A H Z 
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6 U T W A A L -
R O D O N C 
S R I S K A T O 
£ M I M F R £ A 
R A £ X 6 M P T 
K R I S A L 6 L 

U R A C S I C 
t-sorozati t. Egyetértés, 2. F.letés, J. Életbevágó, 

4. Fizetés, S . Az Ígéret szép szó, I. Petrezselyem, 7. 
Kötet, 8. Detektor, ». Többel ésszel, II. Kéreget, It. 
Mandarin, 12. Handabanda, 13. Késes, 14. Undok 
15. András, K. Szundit. 

KERESZTREJTVÉNY: 

SPARTAIASAN: 

A L A D A R G A Z O L O 
L-C R I D Ő S P A N B o r o n a d i j a z 
A N M O D O R T A L A N 
N A P C R N Y Ö M t SC 
I tOYI SUCZ P 

A S A t A S A R A 
M A R G A R I N L C L 

H I R I R O N Ô K M 
A R I K A M O K A £ M 

Û U P A T L . I Û A 
A l s ó s Sa a t c n 
L. I K A R C P S O 

fe y 

(A többi megfejtést a következő snéiiilwn közi 

ÁLLANDÓ HETI JUTALMA 
(Postán küldjük el) 

RADIUS-METRO filmszínházba 2—2 
BIR1NY1 KIARA. Budapest, Gizella-u. 47. / 
HEINITZ EIUSÊBET, Budapest, G arai-tér' 1' 

2 tubus „OTO" fémtiszti tó és 3 . 
cipőápoló: 

RADÓ MAGDA, Pécs. Papnöuelde-u. 33. 
DREHER-MAUL luxuskeverék, diszdol 
MAKAY LULY, Kiskunhalas, Szilddy Aron-u. 

PALACE filmszínház előadására 2—2 
LAUFFER MIKLÓS. Mátyás/öld. Kdrolu-u. i 
SC.HILLINGER OSZKÁR, Bp, Fäudmpalota, 
VÁNCZA-keksz, 1 kg-os eredeti dobozi 
SZEMBRATOVICS SÁNUOR. Pesterzsébet, 

u, 37. 
Dr. NOSEDA 3 filrflőszappana, fogass 
KOVÁCS KAROLYNÉ, Vecsés, Báthori-u. 15. 
B O O N ' S kakaóbülOnlegesség, fél k | 
GYŐZŐ MARGIT, Kunhegyes. 
Zwack: UNICUM, nagy ttveg gyomoré 
PASQUEZ JÓZSA, Bpest, Andrdssy-ut 32., II 
VÁNCZA-keksz, 1 kg-os eredeti dobozi 
Ur. HAJDÚ JANOSNÉ, Mezőtúr, Petöfí-u, 3. 
MEISTER szappangyár mintakollckcl 
tlzv. KRAUSZ SANDORNÉ, Bp., Upót-kőrut 
Dr. NOSEDA 3 fUrdőszappana, fogass 
•V. ÍIOJER IDA, Bpest, Berzsenyi-u. 4.. 1. 17 
SAVOLY FLORIDADOBOZ (1 Üveg kii 

2 drb pipereszappan): 
FEKETE MÄDY, Budapest, Német-u. 8. 
VÁNCZA-keksz, 1 kg-os eredeti dobozt 
FRIED 1RJÍN. Bolyok. 
UFA filmszínházba 2—2 jegy: 
SURANY1 REZSŐ, Bpest, Eötvős-u. 23/a., /. 
KORNFELD IREN. Budapest, Cëdky-u. 17. 
KIS PÁL (Klrály-u. 51.) 3 művészi fél 
BARKANY KLÁRI, Budapest, Dohdnu-u. 77., 
Foto KLÁRA (Erzsébet-tér 3.) művészi p 
ROSENFEW JÓZSEFNÉ, Bp, Belhlen-u. 3., 
Nagy Üveg YESTOR ételízesítő husklvi 
BARTÓK GYÖRGY, Ersckuadkert. 
SAVOLY FLORIDADOBOZ (1 üveg kö 

2 drb pipereszappan): 
Dr. BELYUS Mlll.lLYNÉ, Bp.. Bethlen-tér 3 
3 tubus QUICK gyorsborotvakrém: 
RÓNAI BÉLA, Budapest, Wahrmann-u. 13., 

SZERKESZTŐSÉG fiTTHní T I C T A SZÍNHÁZI ÉL 
ÉS KIADÓHIVATAL: H i E j KÍ K BOLTJA ÉS JEGYI 
Aradi-utca 8. Telefon: Megjelenik minden vasárnap TÁR : Erzsébet-kőn 

* Automata 167—90 SZÍNHÁZI, IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI SZAKLAP Te l e fon : József 42 
Felelős szerkesztő: INCZE SÁNDOR. — Laptulajdonos: a SZÍNHÁZI ÉLET RT. — 

Felelős kiadó: INCZE SÁNDOR. 
Levélcim: Budapest 62. Postafiók 186. 

(ifcOBVS NYOMDAI MÜINTÉZET RT.. BUDAPEST. NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS W. 



A B B A Z I A  
T E L A t G U S Z T P E N Z I Ó , A R R A Z I A 

Teljesen közp. fekvés. Karpark hajóállomás térzene tőszomszédságában. I. rendű magyar-francia konyha 

Abbaziában. Elsőrendű szabóság, Fiúmé-
ban: Angol szövetek, selyemáruk és divat-
cikkek olcsón eladók. Zona Franca« 

L O V R A N A 

Közvetlen a tenger partján. — Loggiás szobák. — S a j á t s t r a n d . 
K i t ű n ő m a g y a r k o n y h a . — O z v . D a h m e r A n t a l n é . 

V E L E N C 
| T J AUSTRIA VEÎ1EZIA A M á r k u s " t é r n é ' - N y i l v á n o s é t t e r e m . Hideg, meleg 

folyóviz. Kitűnő bécsi konyha. Magyar tulajdonos. 

A Szt. Márk-tértől 2 percnyire jobbra, 10 lépésnyire a Hotel liauer Grünwald bejáratától. Igazi magyar 
ház. Magyar konyha. Hideg, meleg viz. Penzió 35 lírától 45 líráig. Tulajdonos: T ó t h G y u l a . 

c n i p i u n i n H O T F I « V F T V F 7 I A «»»»-as u l t r a m o d e r n a lko tás . - A Szent 
, ; M L L , 1 , l M L ' I 1 V 1 L L » l í L U L t l r t Márk-tér mellett a karakterisztikus Merceria köz-
pontjában. 80 szoba, Egyágyas szoba L 15—20-ig. Kétágyas szoba 30—40-ig. Kétágyas fürdőszobával 45—50-ig. 
Penzió 35—45-ig. Csoportoknak kedvezmény. Kitűnő bécsi és olasz konyha. Gondola-állomás. Magyar igazgató. 

r-
Egyedüli magyar családi ház lőuton. 
Előseasonban complett ár Lira 30.— 
Kitűnő konyha. Magyar levelezés. PEIISIO MARIA EUS ABETT A - UELEI1CE LIDO 

HOTEL REOlliA CATTOLICA Elsőrendű ház, Folyóviz. Bécsi konyha. 
Saját strand. Mérsékelt árak. Prospektus. 

Magyar igazgató : Wigder Károly. 

R I V A . C a r d a - t ó m o l l o t t 

Hotel rensio SEE VILLA Riva ügyetlen magyar ház a tó part-
ján. 20.000 m2 csodás parkban. 
Saját strand. — Igazg. tulajd. 

Szende Béla 

Csehszlovákia 
i t r a . Modern komforttal berendezett családibáz a Magas Tátra leg-

IIUIOI I G I l d i Uli I U I l u II a H i r e d szebb helye. - Folyó hideg- és melegvíz, központi fűtés az ösz-
szes szobákban. — Elismerten elsőrangú, kitűnő konyha. — Saját autógarázs. — Saját autó. — Penzióár 
napi 9—10 pengő. — Levélcím: Holel Fortuna, Stary Smokovec. — Telefon : Slary Smokovec 18. 

Pension SîGSlSOlílralUPiO Magaslati hely üdülők számára. - Modern komforttal beren-
. . , , u ' u dezve. - Folyó hideg- és melegvíz, központi fűtés a szobákban. 

— Mtunő ellátás — Napi penzió 9 — pengőtől. — Tulajdonos: Felkel A., a Tátra-Szanatórium sokévi 
gondnoka. - Levélcím: Pension Siesta, Stary Smokovec. — Telefon: Stary Smokovec 23 

KLÁRA CSALÁDI PENZIÓ 
a Magas Tátrában — Szépkilátó - Posta: STARY SMOKOVEC. Otátrafüred - Hideg, meleg folyó-
víz kozponti fűtés a szobákban - Kitűnő konyha, sajál tejgazdaság — Teljes penzió négyszeri étke 

zéssel 5 0 . - Ck-túl Turistáknak kedvezmény. — Tulajdonos: Sambula József. 
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