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A Színházi Elet Filmvonata a Velencei 
Nemzetközi Filműnnepségekre 

Ez év augusztusában az egész film-
világ figyelme Velence felé fordul. I t t 
zaj lanak le ugyanis azok a nagyszabású 
filmünnepségek, amelyek hű tükrét mu-
ta t j ák a következő filmszezonnak. A 
Színházi Élet a nagy érdeklődésre való 
tekintettel különvonatot indít, hogy 
mindazok, akik ezen a nagyszabású ün-
nepségen részt akarnak venni, minél 
kényelmesebben és olcsóbban tehessék 
meg azt a pára t lan velencei u ta t . A kü-
lönvonat augusztus 1-én indul, reggel 7 
óra 30 perckor s este 23 óra 55 perckor 
már Velencében is van. Igen nagy elő-

( F o t o G i a c o m e l l i ) n y e az utazásnak, hogy azok, akik a ki-
szabott idonel tovább akarnak Velencé-

ben időzni, egyéni utazással bármikor visszajöhetnek, minden külön költség nélkül 

Gyorsvonat III. osztály oda-vissza, 
hétnapi jó polgári ellátás a Lidón, 
kurtaxa és borravalókkal együtt 
Ugyanaz, de hétnapi luxusellátással a lidói HOTEL DE BAINS-bcn 282 pen-

gőbe kerül. 
A velencei Excelsior teraszán mu ta t j ák be a jövő év számottevő nagy f i lmjei t , 

a filmek primadonnáinak és amorozóinak jelenlétében. Tűzijáték a Canale Grandén 
— s az ottartózkodás minden napján bő és érdekes program. 

Jelentkezni a SZÍNHÁZI ÉLET UTAZÁSI OSZTÁLYÁN lehet, Budapest, VII,, 
Erzsébet-körút 7. Telefon: 362—84. 
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° Abbazia 
F N a g y nyár i szezón az Adr ián 

LAURANA 
V á m m e n t e s z ó n a 

Felvi lágosí tás > 
F U R D Ő B I Z O T T S Á G 

HOTEL AUGUSZT ABBAZIA 
R e n d k f v U l o l c s ó p o n g S i p a k . B u d a p e s t e n p e n g S v e l ( I z e t h e l S 
Felvilágosítást nyújt fenti szálloda é s Auguszt cukrászda, BudaDest, I., Krisztina-tór 3 

Hotel Pension Schlosser Abbazia 
Iádl penzió a déli s t r andon . Elsőrendű bécsi k o n y h a . 
Minta szobában hideg meleg lolyô vfa. Fürdőszobás appar t e -
mentek . Szobák penzióval és m i n d e n köl tséggel 8 — 
P.től. D í jmen tes au toga rage . Tul. : F r a n z S c h l e u e r 

I S Hotel Centrale 
V i a R o m a . Központi fekvésű, legmodernebb komfort-
ta l . Mérsékelt árak. A szálloda autója az állomásnál 

RIVA G R A N D HOTEL RIVA 
legszebb fekvésű szá l lodá ja . 100 ágy — Minden modern kényelem — Kert — Tennisz 
— Saját fürdfistrand — Teljes pensio Lira 30—35. I gazga tó : H a v a s L é s z l ó 

ROMA HOTEL IMPERIAL-TOURING • m W ! VITTORIO V E N E T O 2 4 
Róma legszebb utcájában. Minden modem kényelem. A magyar úricsaládok szál lodája . T u l . : A c z é l A r t ú r . 

Olaszops zágba utazik? 
Összeállítjuk úti programmját ! 
A megfelelő líra-összeget, illetve ennek ellenértékében az ú. n. „ s z á l l o d a 
b o n t " orvosi bizonyítvány alapján a Magyar Nemzeti Banknál kiigényeljük. 
Jöjjön velünk az Adriai-tenger partjára, Abbazia, Velence-Lido, Rimini,  
Cattolica, Riccioneba. — T e k i n t s e m e g Firenzét, Rómát, Nápolyt. 

Olcsó for-fait árak! K é r j e n a j á n l a t o t . (Válaszbélyeg vagy intern, coupon melléklendő.) 
S z í n h á z i É l e t utazási osztálya, Budapest, VII. kerület, Erzsébet-körút 7. s z á m 



A karácsonyi aratás három operett. 
A Király Színházét még nem láttuk. Itt 
kicsit meg vagyunk sértve. Hogy is 
mondjuk csak? A főváros az 6 legérde-
mesebb polgárainak, haláluk után in-
gyenes díszsírhelyet adományoz. Ugy 
érezzük, hogy az idei lóversenysaison 
és ott kifejtett tevékenységeink alapján, 
mi is megérdemelnénk a Király Színház 
uj vezetőségétől egy díszpáholyt. 

A Fővárosi Operettszínház újdonságé: 
Kadétszerelem. Szövegét és verseit ír-
ták: Békeffi István és Szilágyi László. 
Zenéjét szerzette: Gyöngy Pál. Tipi-
kus ünnepi darab. Azok a gyermekek, 

akik a liosszu karácsonyi szünidőben 
nem tudják mihez kezdjenek izgága 
szüleikkel, vigyék el őket a Fővárosi 
Operettszínházba. Igazán, felelőssé-
günkre, ebbe a darabba minden gyer-
mek nyugodtan elviheti szülőjét. Lehet, 
hogy a gyermek kicsit naivnak találja 
majd a dolgot, de a szülő kellemesen 
elszórakozik. Szól a mese egy kadét-
iskoláról, meg egy leányinternátusról, 
melyeknek minden egyes tagja szerel-
mes a másik intézmény valamelyik tag-
jába. Történik a mese Ferenc József 
uralkodása idejében, abban a legendás 
korban, amikor flu és leányiskolák nő-
vendékei reggeltől estig büntetlenül 
hancúrozhattak együtt. Legalább is a 
szerzők szerint, akik fiatalok és nem 

,,Jöjjön csak kiizflcbb kedves, maga igazán nagyon tetszik nekem" 
FEDÁK SÁRI és DAYKA MARGIT 

Vtgsiinhfe: Egy assiony, aki tudja, mit akar 
(Usz ló felT.) 



emlékeznek, meri mi, akik sajnos, ab-
ban az időben már rendkívül iskolakö-
telesek voltunk, sohasem láttunk az in-
tézetben kadetet és férfit se láttunk és 
sétálni is délután kettőkor vittek ben-
nünket u város néptelenebb pontjaira 
és öltözetünk sötétkék bokátverő daróc-
ból állott, fejünkön pedig matrózkala-
pot viseltünk, állunk alatt gumival és 
lesütött szemekkel haladtunk és Pósa 
bácsit olvastuk és magunk slingeltük 
azt a bizonyos vitorlavászonból készült 
intim fehérnemű darabot. Ugy bizony 
szerző uraim. így nevelkedtünk mi lá-
nyok Ferenc József idejében. (Sem 
mintha sokat használt volna.) A darab 
azonban, ha el is tér a történelmi hű-
ségtől, kedves és jókedvű. Ahol Gomba-
szögi Ella és Csortos szerepelnek ott 
sosincs baj. Rajtuk kivül is egész csomó 
attrakció lép fel. Kabos Gyula, Békássy 
István, Fejes Teri, a szép, édeshangu 
Itaffay Erzsi, Szemlér Mária és a külön 
dicséretet érdemlő Turay sisterek. 

A zene nagyon jó és biztos külföldi 

sikerre számithat. Egyedül a díszlettel 
nem értünk egészen egyet. Ez a díszlet 
kissé a „nappal szék éjjel ágy" alapon 
szerkesztetett, azaz az első felvonásban 
fiúiskola, a második felvonásban pedig 
rátűznek pár futórózsát és leányiskolá-
nak nevezik ki. 

* 
A Vígszínház operettje „Egy asszony, 

aki tudja mit akar" az okos mama, fel-
nőtt lány és közös udvarló problémáját 
viszi színpadra. A karácsonyi újdonsá-
gok az ünnep tiszteletére ikerként jön-
nek a világra. A Fővárosi Operett- és 
Király Színházak leányintézeti szere-
lemről zengenek, a Víg- és Belvárosi 
Színházak mama — leány versengésről. 
Ezt nem panaszképpen mondjuk. Ne-
künk csak jó. Mult héten leírtuk a „Ma-
gas Cé" meséjét — most nem kell újra 
fáradnunk „Egy asszony, aki tudja mit 
akart" a párizsi Verneuil ur írta és a 
berlini Grünbaum ur dolgozta át. Mi 
még Párizsban láttuk a darabot. Nem 
tarthatjuk vissza ama megjegyzésün-

•En Ismerek egy kislányt, aki pontosan ugy néz ki. mint amilyen én voltam kislány koromban" 
JA.VOR PAL — FEDAK SARI 

Vígszínház: Egy asszony, aki tudja, mit akar 
( U u l ó lel».) 
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,Maga biztosan tudja, hogy miért hívott Így együtt meg bennünket. Maga olyan asszony, aki mindég 
tudja, hogy mit akar" 

KOVÁCS KAROLY, HAJMASSY MIKLÓS. FEDAK SARI. ZÁTONY KÁLMÁN 
Vígszínház: Egy asszony, aki tudja, mit akar (LászIA fel».) 



..Nem roll clés a fér-
jem, most a szerető-
met U «1 akarja Ten-

ni tftlem? 
DAYKA MARGIT, FE-
DÁK SÁRI. GYER-

GYAI ISTVÁN 

„Mit gondot, tennlai-
bujnok ur, meg tud-
nék én még tanulni 

tennlszeintT 
DAYKA MARGIT, JÁ-
VOR PAL, FEDAK 
SARI, GYERGYAI IST-

VÁN 
Viguinhái: Egy aai-
uony , aki tudja, mit 

akar 
(Lduld leír.) 

ket, hogy Grünbaum ur közreműködé-
sét elengedtük volna. Strau,ss Oszkár 
zenéje ellenben gyönyörű. Olyan elra-
gadó, hogy a darab akár Grünbaum 

eredetije lehetne és az se volna baj. Ez 
a zene mindent jóvá tesz és feledtet. 

Fedák Sárinak pedig az „Antónia" 
óta nem volt ilyen szerepe. Brilliánsan 

U 



„Én nem hivattam magát!" 
GOMBASZÖGI ELLA «• KERTÉSZ KÁLMÁN 
Fővárosi Operettszínház: Kadettszerelem 

(László letv.) 

bek, mint Gränbaum ur 
egész irodalmi munkás• 
sága. 

Fedák mellett felvonul 
a Vigszinház teljes ki-
tűnő férfi gárdája és a 
kedves Dayka Margit. 
Mindenki a helyén van, 
minden szereplő, minden 
diszlet gondos, ápolt, vá-
logatott. Olyan a Víg-
színház, mint egy na-
gyon figyelmes háziasz-
szony, aki minden ven-
dégének eltalálja az ízlé-
sét. 

„Kit deci — , „ 
FEJES TERI i s FELEKY KAMIL 

Fővárosi Operettszínház: Kadettszerelem 

ad elő — Yvette Guilbert-re emlékeztet. 
Humoros, sziporkázó, főlényes. Minden 
szava, minden mozdulata tökéletes. 
Megint egyszer megmutatja... De mi-
nek folytassuk. Nem akarunk más pri-
madonnákat megbántani — csak arra 
kérjük a többieket, nézzék meg, tanul-
janak egy kicsit. Tanulják meg, hogy 
uz operett nem kiván se cukorbabát, 
se apacsnőt, hanem izlést és egyéni-
séget. 

Külön látványosság a toalettek, me-
lyeket ugy halljuk, a művésznő maga 
komponált. Az első felvonás végebeli 
Napoleon-kosztüm és a másodikbeli 
fekete-fehér divatparódia szellemeseb• 



„Valódi Ikrek vagytok" 
TURAY IDA, BÊKASSY ISTVÁN, TABODY KLABI 

Ffivérosl Operettszínház: Kadettszerelein 
(László felT.) 

Salvator ISherceg 
CSOBTOS GYULA 

„Tenorfalvy énekművész" és a mi hős-
nőnk primadonna. 

Mit válaszoljunkValljuk be, hogy 
éjnek idején álruhában betörtünk a 
Víg-, Művész- és Belvárosi Színházakba, 
hogy onnan elraboljuk a Kastély úrnő-
jét és a Néma Hegedüst? Vagy mond-
juk, hogy nagy elmék néha találkoz-
nak? Mindenesetre hálásak vagyunk a 
sorsnak, hogy akadnak még derék em-
berek a világon, akik kedves levelükkel 
bearanyozzák a szürke decemberi reg-
gelt. Köszönjük — máskor is szivesm 
fogunk lopni . i n . , r 

Most pedig gyorsan még egy kis ma-
gánügyünkről számolunk be. Idén di-
vat színházi világban a plágiumvád is 
mi se kerültük el sorsunkat. Egy új-
pesti irókollégánktól kaptunk szemre-
hányó levelet, melyben közli, hogy bol-
dogult Varázsigénket az ő „Ki lesz a 
kastély úrnője" cimü (eddig clőadat-
lan) müvéből loptuk. 10 pontban so-
rolja fel a két darab közti hasonlatos-
ságot: 1. A Varázsige első felvonása vé-
gén éthordó kocsin vacsorát hoz be egy 
öregasszony. A „Ri lesz a kastély úrnő-
je" első felvonásvégén inas pörgeti be 
az étkezőkocsit. 2. A Ki lesz a kastély 
stb. második felvonásában, egy egész 
társaság dolgozik azon, hogy a hősnőt 
a hőssel összeboronálja. A Varózsigé-
ben is. Csakhogy mig itt esti ölt'zéket 
viselnek az összeesküvők — a Ki. lesz 
a stb.-ben vadászöltözékben történik 
ugyanaz. 3. A K. I. k. u. harmadik fel-
vonásában a férflpartner megtörli a 
zokogó hősnő orrát. A Varázsigében 
ugyanaz történik. Ez a momentum (írja 
költőtársunk) fontos, mert egy félnőtt 
hölgy orrát tréfásan megtörölni 
ötlet . . . 

És így tovább tiz ponton át. Végül 
azt irja vádlónk, hogy. „minden ok 
meg van a gyanakvásra, mert a K. L. 
K. U. még 1931-ben benyujtatott a Víg-
színházhoz, később a Művész Színház-
hoz, nem is szólva a Belvárosi Színház-
ról ..." Sőt visszanyúlva a múltba, 
nem leplezheti azon sejtését sem, mi-
»zerint „Ma este vagy soha" cimü da-
rabunkat az 6 „Néma hegedű" cimü 
müvéből csentük — lévén az N. H. hőse 



Séta a Műcsarnokban 
Irta: Nádas Sándor 

Nagyon fáztam ma délben, ligeti 
sétámat megszakítva, kicsit bementem 
a Műcsarnokba, ahol a téli kiállítás 
képei lógnak. 

A lépcsők a l ján egy vak koldus állt 
kifagyva, éhes arccal. 

Panaszkodott , hogy egész nap nem 
kapott egy fillért sem. Nem csodá-
lom, a Műcsarnokba nem jön senki. 

Az első teremben, Szablya-Frischauf 
Ferenc képeiben gyönyörködtem, itt 
a Kéve művészei áll í tanak ki. 

Fel tűnt nekem B. S verák József 
női akt ja . 

önagyságán nincs semmi ruha , szé-
gyenében egy oszlopnak támaszkodik, 
azonkívül pirosszélö szalvétát tar t a 
kezében, ez mindenesetre 
enyhíti a dolgot. 

Basilides Barna Pihenő 
gulyása előtt is megáll-
tam. Nehogy tévedés le-
gyen, ne bográcsgulyást 
tessék érteni. Itt egy élő 
gulyásról van szó. Egy 
barna gulyásról. Barna itt 
minden, nemcsak a festő 
keresztneve. Barna a gu-
lyás arca, barna a háttér , 
barna az ut. 

A ráma is barna. 
23. szám. Pihenő akt. 

Benéz hozzá egy sötétarcu 
idegen, a nőn látszik, 
hogy öszerezzen, mer t ér-
zi, hogy a férfi le aka r j a 
festeni. 

A Nyár című képet is 
Basilides Barna festette. 

Nő meznélkül áll egy 
jégtáblán. Papucsban. Ez 
minden ruhá ja , azonkí-
vül egy fejdisz. Valószí-

nűleg, hogy meg ne fázzék. 
Idáig érteném a dolgot, de azt már 

nem értem, hogy miért tart fogkefét 
a kezében. 

Áldor János képének Zsuzsanna a 
cime. Ez a hölgy határozot tan telt 
idomokkal rendelkezik, szintén akt. 
Ami azt jelenti, hogy nincs ruha ra j t a . 

Agresszíven tekint ránk nézőkre, 
mintha azt mondaná : „Mi az, talán 
nem tetszik, hogy molett vagyok?" 

Sárkány Gyula női képe furcsán ül 
egy széken. Mintha nem merne le-
ülni. 

A 208. számú Hazafelé képen egy 
asszony batyut cipel, de ugy siet, 
mintha félne a rendőrtől. 

Belányl Viktor: Mérges önnrekép 
,Én ráadást is adokl Ext vegyék meg!" 

(Gedfi rajsa) 
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Kézdi Kovách „Téli bucsufényben" 
cimű képén megtanulha t juk , hogy té-
len lilán süt a nap és virágzanak a 
fák. 

A 21«. számú képen nő ül a tükör 
előtt és bámulva töpreng, kifesse-e a 
száját , vagy se. 

Csóka István Évá ja ranet t-almát 
tart a kezében, egyébként bub ikopf ja 
van, dauerolva. 

A 239. számú mellszobron a gladiá-
tor olyan keserves arcot vág, mintha 
a vakbefle f á jna . 

Ditril-SlklAdli Radle« cigány és zsebkendőklrúly 
(Gedfl rajza) 

Aldor János László: Szégyenlős konzervatív modell 
(Gedf rajza) 

Prohászka József képén a piros 
ernyő ugy van festve, mintha a szél 
kifordította volna. 

Szánthó Mária Odaliszkja hempereg 
és huncutul várja, hogy valaki a ké-
pét megvegye. 

Nádler Róbert női a lakja is való-
színűleg azon ábrándozik, megveszik-e. 

A nagy Radies szobron minden 
gomb precizen kidolgozott. Viszont 
a nagy pr imást csak arról lehet meg-
ismerni, hogy felső zsebéből zseb-
kendő lóg ki. 

Udvary Pál Lóvásár cimű képe azt 
hiszem jó, de délben olyan sötét volt 
a Műcsarnokban, hogy a képeket 
alig lehetett látni. 

A 310. számú Tavasz képen a 
hölgy olyan telt, hogy nyárnak is be-
illene. 

Viski János rossz reklámot csinál 
a Hortobágynak Hát ott ilyen sová-
nyak a lovak? 

m 



Szamosi Soon Vilmos: Gladiátor 
„Szobor rajyok, de MJ minden tafom" 

(Gedfi rajza) 

Geiger Miklós akt ja i tolonganak a 
vásznon. 

A 279. számú Nyári vendéglő ven-
dégei ülnek hát rafordulva , nem ren-
delnek semmit, vár ják , hogy lefessék 
őket. 

Ebből éljen meg a szegény vendég-
lős. 

A 604-es kép ledőlt zebrafát áb-
rázol. 

A Haydn-szerenádot játszó férfi 
érthetetlenül hát ta l ül a képen, min« 
aki nem a k a r j a lefestetni magát 

Gimes Lajos Olasz emlék cimü ké-
pén olyan nagy narancsokat festeti, 
hogy ez igazán csak emlék. A való-
ságban nem létezik. 

Meg is becsüli, olyan nagy vá 
szonra festette, hogy rá fé r t volna egv 
családkép is. 

A 706. sz. képen egy gulya meg-
vadult s a gulyás hirtelen megőszült 
és megkopaszodott s igy rohan a 
gulya után. 

Még egy Zsuzsanna kép van. £7 az 
u j téma nagyon izgatja mostanában 
festőinket. 

Átnéztem a képeket s gyorsan eJ 
távoztam. 

— Már tetszik menni? — kérdezte 

a vak koldus a kapu előtt, hiszen 
odabent olyan jó meleg lehet. — Ha 
én egyszer oda bemehetnékl — 
mondja és fejét a képkiállí tás felé , 
fordította. 

— Azt elhiszem, magának könnyül 
Szóltam a vaknak s elsiettem. 

f r o h i s i k a Józsel: NS kifordított siérnjré»al és 
kifordított esernySvel 

(Gedd rajia) 
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A tavasz és a lányok költője... 
KÁLMÁN JENŐ Ma, 

Kétségtelen, hogy vannak nagyobb 
súllyal biró, értékmérő jelzők is a ma-
gyar irodalomban, de szebb talán egy 
sincs, mint amit Farkas Imre visel: a 
tavasz, az ifjúság és a lányok költője. 
Ha valakinek ilyen legion d'honneurt 
tűztek a gomblyukába, nem is irhát 
másfajta operettet egy megújhodott szín-
ház számára, mint amilyent ő irt: ta-
vaszról, intézeti lányokról, szerelemről, 

le&nyálmokról és boldog beteljesüilésrőIK 
Farkas Imre u j operettjének cime: 

„Amit a lányok akarnak". Cselekvő sze-
mélyei: egy felsőbb leányiskola növen-
dékei, akik egyik társnőjük ideálját 
csellel, jókedvvel, erőszakkal visszaszór- . 
zik egy vámpir karmaiból s ekként 
helyreállítják az intézeti romantika régi 
egyensúlyát. Könnyű, kis tavaszi téma, 
egy sereg elszabadult, szines luftballon, 

amit jókedvű tavaszi szellő 
táncoltat a liget zöld bok-
rai fölött. És' ilyen köny-
nyü, kedves, bolondos, ér-
zelgő, tavaszi a muzsikája 
is.. Ezt részben szintén Far-
kas Imre, részben a rend-
kívül tehetséges Szántó Mi-
hály szerezte, aki a maga 
ötleteit minden zökkenő 
nélkül bele tudta hangolni 
a szerző munkájába. 

Ha a szereplők rangso-
rát nézzük, azt kell mon-
danunk, hogy ez egy kol-
lektiv operett, ahol maga a 
fiatalság a főszereplő. Ka-
tika, Jutka, Krisztina, Bös-
ke, Bébi és még egy csapat 
gyönyörű lány viszik a cse-
lekményt az intézeti torna-
terem küszöbétől a pesti 
revüszinház színpadáig, 
amelyet kitűzött céljuk 
kedvéért a trükkök egész 
sorának segítségével birto-

„Én sztár vagyok a darabban, 
nekem előadásra Pesten kell len-

nem'* 
Fenyvessy Éva és Latabár Kál-

mán 
Király Szlnhái: Amit a lányok 

akarnak 
(László felv.) 



„Remélem, nem aiért 
hogy bemószerolj bennünket" 
Szilágyi Marcsa él Paál Erzsi 

kukba vesznek1. Mert, amit 
a lányok a fejükbe vettek, 
annak teljesülnie kell. 

Mint ebből az egészen 
vázlatos beszámolóból is 
látni, a rendezésnek iga-
zán igyekeznie kell, hogy 
egy elszabadult leánycsa-
pat szeszélyes csapongásait 
nyomon követhesse. És a 
szinpad valóban szines: a 
tornateremtől a szinházig 
a képek egész serege válta-

„Mégls az lesz, amit a lányok 
akarnak!" 

Szilágyi Marcsa, Vörös Anikó, 
Paál Erzsi, Kőszegi Irén 

Király Szinház: Amit a lányok 
akarnak 

(László (elv.) 



kőzik rajta pillanatnyi megállás nélkiiî. 

A férfifőszereplő, akiért ez a makacs, 
mondhatnám ádáz harc folyik, Petry 
László (Kertész Dezső) sasvőígyi földbir-
tokos, akinek emlékét a sasvölgyi leány-
nevelő intézet egyik kis növendéke, Jutka 
(Vörös Anikó) egy gyönyörű majálissal 

kapcsolatban őrzi, Lacit azonban Má-
nyoki Lulu pesti primadonna (Fenyvessy 
Éva) kerítette hálójába. A lánvok, a'kik 
éppen a pesti tornaversenyre készülnek, 
elhatározzák, hogy a primadonnát kiiiitik 
a nyeregből. A haditerv szálait Katika 
(Pál Erzsi) mozgatja, aki részben egyéni 

ügyének tekinti a prímádon-
nán való bosszúállást, mert 
Mányoki Lulu s Katika 
színésznő-mamájának leg-
veszedelmesebb riválisa. De 
van a leánytársaságban 
még egy elszánt kis csúnya 
hölgy, Krisztina (Szilágyi 
Marcsa), ö viszi keresztül 
tűzön-vízen ál a vezér pa-
rancsait, mert későn feléb-
redt kollegiális szellemével, 
méltóvá akarja magát tenni 
a harcos „Gyöngyvirágok-
hoz". A játszma sikerül, 
Jutka megkapja az ő Laci-
ját, Katika szintén oltár 
elé mehet Laci barátjával, 
Bulovics Buli úrral (Lata-
bár Árpád), sőt a harc he-
vében kiszépült Krisztina 
is megtalálja párját a revü-
színház igazgatójában. 

Ha a szerepek maguk bi-
zonyos kollektivitás szerint 
készültek is, a hölgyek kö-
zül érdem és szépség tekin-
tetében Pál Erzsié az (ilső-

„Ai én szerelmem * Hinden-
burg" 

Simon Gabi, Vir«» Anikó. Pat t 
Krzsl. Szilágyi Mareaa, Vágó 

Mlrjr 
Király Színház: Amit a lányok, 

akarnak 
(Láuló lehr.) 



ség, aki énekkel, tánccal ét 
j&tékkal igazolta tavalyi 
bécsi szereplésének meg-
lepő gyors sikereit. Dc 
ugyanilyen mértékben ki-
jár a dicséret Szilágyi Mar-
cidnak, Fenyvessy Évának, 
Vörös Anikónak, Csikós 
Rózsinak — utóbbi egy 
harmatosan szép számmal 
jegyezte föl magát a siker-
listára, Miklós Rózsinak és 
a többi lányoknak, pklk 
szépségtikkel és tempera-
mentumukkal szolgálták a 
szerző intencióit. A férfiak: 
Kertész Dezső, Latabár 
Árpád, Latabár Kálmán és 
Fodor Artúr, eleganciát, 
sok jókedvet és vidámsá-
got vittek a szinpadra. A 
bökezü rendezés, a játék 
gyors és egy pillanatra 
sem lankadó ritmusa Ti-
hanyi Vilmos főrendező ér-
deme. 

Örömmel állapítjuk meg, 
hogy a Király Színház u j 
érája jói kezdődött Jól 
indult el az u j Király Szín-
ház ezzel az üde operettel, 
amelynek síiikere nem ma-
radt el az igyekezet mellett 
A szánház jó előjelekkel in-
dult: a szépség és a fiatal-
ság jegyében. 
— Ml! aggidsx « gáwldért — 

úgyis bon-ban kapodt 
Fenyvessy Éva és Kertés* Dezsft 
Király Sihihái: Amit a lányok 
akarnak 

(LásxlA lelv.) 



I 
Csortos 

kedvencei... 
Irta és fotografálta : Padi Sándor 

Csorlos Gyula nem nagy barátja a folo-
riportázsnak, akarom mondani a fotó-
riporternek. Ha a színpadon vagy a kis-
kapu előtt gépemmel közledtem feléje, 
állandóan reszketnem kellett, hogy rövi-
de.sen valami nem hizelgő megjegyzést 
kapok ellenszolgálat fejében, mert a 
művész a személyes szabadság sérelmé-
nek tekinti, ha valaki egy fél percet is 
elrabol kétségkívül drága idejéből. Ke-
délyének ez a tüskesövényzete tartott 
vissza attól, hogy közöljem vele egy régi 
vágyamat: odahaza szerettem volna egy-
szer fotografálni Csortos Gyulát, mem a 
színészt, akit ezer arcáról ismer a kö-
zönség, hanem az embert. 

Most végre ugy éreztem, hogy elérke-
zett az alkalom. Egyszerre két nagy, 
tomboló sikere van, a Gerhard Haupt-
mann-darabban és az u j Békeffy—Szilá-
gyi—Gyöngy-operettben. Az újságok nem 

,Ei a két négylábú ördög mindig le tud venni a lábamról." 

Bandi éi Oilbl 

ÍN cikkeket, de valóságos tanulmányokat 
írnak róla és látni kék szemének meg-
enyhült mosolyáról, hogy ma életveszély 
nélkül előterjeszthetem kérésemet. 

— Jól van — mondja kicsit zsörtö-
lődve —, de csak öt percrel 

Már robogok is a Rudolf-téri lakásba, 
hogy a fotografáló gép lencséje elé 
állitsam Csortos Gyula saját kis világá-
nak képeit. Mert én már tudtam, amit 
ő még nem tudott, hogy az öt percből 
egy óra is lesz. Hja, ismerni kell a foto-
riportertl 

24-



A
 k

ed
ve

nc
ek

 e
gy

 
M

Á
S

IK
 c

so
po

rt
ja

 u
gy

 é
l 

C
so

rt
os

ék
ná

l. 
m

in
t 

ha
l 

a 
T

ÍZ
 b

en
. 



A mama éa a papa kedvencei 

Először két kis kutya 
vidám rohamán kellett 
átesnem. Bandi és Csibi, 
Csortos két kedvence, 
a szó szoros értelmé-
ben kihámozott a télikabá-
tomból. Tették ezt azon-
ban minden gonosz célzat 
nélkül, mert hiszen nem is 
lehet, hogy rossznéven ve-
gyék, ha valaki azzal a 
céllal jött, hogy képet ad-
jon az ő paradicsomukról. 
Ez a lakás ugyanis, ugy, 
ahogy van, elsősorban a 
Bandi és Csibi kultuszának 
szolgál, ök a korlátlan ural 
a Csqrtos-lakásnak, ezt 
rögtön látni, ahogy az em-
ber belép. Négyféle tálban 
állnak a kutyák kedvenc 
ételei, az egyikben tej van, 
a mátikban főzelék, a har-
madikban hus, a negye-
dikben csontok. 

— Ezek az én igazi ba-

As aranyhalak paradicMU« 



íálaim — mondja elérzékenyülve a nagy 
művész. — Ha akármi történik velem a 
színházban, ha felbosszantanak, méregbe 
hoznak, elkeserítenek, ez a két kis állat 
idehaza az első percben rendbehoz min-
dent. Olyan vidámak, olyan kedvesek, 
annyi ötlettel tudják dokumentálni sze-
retetüket, hogy csak szeretni lehet, de 
kell is őket. 

Emlékeztetem arra a tréfára, amit 
vele és a Csibi kutyával kapcsolatban 
Írtak meg egyszer a lapok. Egy mord 
rendőr fel akarta irni Csortost, mert 
póráz nélkül sétáltatta az utcán a kis 
kutyát. ,J/e tessék felirni — mondta a 
művész —, a születésnapja van a kutyá-
nak, egy kis örömet akartam neki sze-
rezni." 

Nem cáfolta meg az anekdotát, hanem 
bemutatta kedvenceinek második cso-
portját, a halakat is. A halak akvárium-
ban úszkálnak és időnként külön szini-
előadással örvendeztetik meg gazdáju-
kat. 

Csortos tudniillik néha este drótot 
vezet a vizbe egy parányi kis égővel. 
Azután lesötétiti a szobát és osak az égő 
világit kísértetiesen a körülötte izgatot-
tan úszkáló halakkal. De a művész nem 
is ezt nézi, hanem a mennyezetre föl-
vetült fényt a halak vadul kergetődző 
árnyékával. 

— És a kutyák nem féltékenyek a 
halakra? 

— Hát egy kicsit. Egyszer, amikor 
nem voltunk itthon, föl is borították az 
akváriumot, de szerencsére még idejében 
hazaérkeztünk és nagyobb baj nem tör-
tént. 

— Mi van még a halak és négylábúak 
osztályán kivül? 

— Egy kanári. De azzal jóbarátságban 
vannak a kutyák. 

Észre se vette, már egy sereg felvétel 
készült a Csortos-lakás kedvenceiről, 
íme, átadom valamennyit a nyilvánosság-
nak. 

Cílbl nélkül mén • uereptanulái u n meg; Jót. 

»7 



J U f c u ^ a ( M i à t u d j a . . . 

/AT/M PISTA, hogyan töltötte Gilbert 
Miller a pesti karácsonyt? 

— Egyetlen szóval megmondhatom: 
jól! 

— De mi éppen azt akarjuk, hogy 
részletesen mondja el. Kíváncsiak va-
gyunk, mivel tölti el az idejét egy Pestre 
érkezett előkelő idegen. Kikkel érintke-
zik, mit lát, mit beszél, miért jött, hova 
megy innét? Hol lakott, mikor és mit 
ebédelt, mi tetszett és mi nem tetszett 
neki. Teljes, könyörtelen, kimerítő, rész-
letes, mindenre kiterjedő riportot kérünk. 

— Az érdekes kísérlet kedvéért bele-
megyek a részfetes bizonyításba. Tehát: 
érkezés vonattal szombat este fél nyolc-
kor. Előzőleg Bécsből két telefon. Egyik 

Hatvany Lilinek, akihez a szent estére 
vendégnek ígérkezett. Kérte, hívja meg 
Bajor Gizit és vőlegényét, Indig Ottót, 
miután Bécsben értesült a Bajor-afférr&l 
és ezzel kapcsolatban szeretné megvaló-
sítani egy régi tervét. A másik telefon 
célja prózaibb. Szabót rendelt a Ritzbe, 
hogy átvasalja a szmokingját. 

— Megérkezés utáni 
— Egy óra pihenés a Ritzben. Itt ki-

egészítésül közlöm, hogy Miller Ray 
Götz, a híres amerikai zeneszerző és szín-
igazgató társaságában érkezett. Vacsora 
Hatvany Lilinél. Jelen voltak Ray Götz, 
Bajor Gizi és vőlegénye, Hohenlohe Ká-
roly herceg és felesége, Harsányi Zsolt, 
Jób Dániel, Ineze Sándor, Feiks Jenő, 
továbbá Hatvany Lili édesanyja és test-
vérei. Legnagyobb sikere Vízvári Maris-
kának volt. 

— Nem is emiitette a jelenlevők között. 
— Az ő receptjei szerint készült a va-

csora. A társalgás először a Varázsige 
körül folyt, amelyet Miller megvett Ame-
rika számára. Operett formájában szán-
dékozik kihozni. Később tárgyalás indult 
meg Bajorral, akit Miller szeretne Ame-

„Ball lm Savoy" bárom magyar »tárja a Grosses Schauspielhaus színpadán: 
Dénes Oszkár, Alpár Gitta, Bársony Rózsi 

(Foto Keystone) 



rikába vinni. Nem is öt, hanem tízéves 
terve ez, tudniillik akkor látta először a 
nagy magyar színésznőt. Tavaly London-
ban akarta felléptetni a Grand Hotelben, 
ahol Tőkés Anna szerepét kellett volna 
eljátszania. Most ' abban állapodtak meg, 
hogy Miller küld neki egy amerikai dara-
bot, amelynek női főszereplője idegen 
al: szánnal ejti az angolt. 

Szóval megtörténhetik, hogy Bajor el-
megy Amerikába? 

— Ha csak Gilbert Milleren múlik: 
igen. No de hadd folytassam a riportot. 
Éjszaka fél három tájban az egész tár-
saság felkerekedett és elment a New 
Yorkba, amelynek márványtermében Tar-
ján Vili a saját külön házi bolondjai 
számára népes karácsonyi vacsorát adott. 
A két amerikai direktor annyit nevetett, 
hogg a könnyeit törölgette. 

— Lefekvés? 
— Reggel fél ötkor. Felkelés két óra-

kor. Utána látogatás a Belvárosi Színház-
ban, ahoi Gilbert Miller és Ray Götz 
megnézték az írja hadnagyot. A produk-
ció rendkívül tetszett. Fél megállapodás 
is létesült: amennyiben Bárdos be tudja 
illeszteni a munkaprogramjába, ö rendezi 
Londonban az Irját. Közben a páholy-
ban megjelent és bemutatkozott a leg-
újabb pesti színházi ügynök. Marton 
Böske, aki belépett édesapjának irodá-

jába és hallatlan agilitással, hozzáértés-
sel és szeretettel debütált uj szerepköré-
ben. Gyors vacsora este hét és nyolc kö-
zött. Következő programpont: Zsákba 
macska. 

— Hogy tetszett Milleréknek Rökk 
Marika? 

— Miller szerint valósággal a Broadway 
revüszinházak izét és szellemét hozta 
magával ez a temperamentumos, fiatal 
primadonna, aki azelőtt csakugyan a 
Broadway-n dolgozott. Szünetek alatt vi-
dáman el is beszélgettek Rökk Marika 
pályájának newyorki kedves emlékeiről. 
Színház után tizenegy órakor vacsora 
lncze Sándornál. Menü Incze-féle spe-
cialitás: magyar meleg hors d'oevres 
forgószinpaddal. 

— Forgószinpaddal? 
— Forgó tállal az asztal közepén, hogy 

a vendégek kényelmesen kiszolgálhassák 
magukat. Jelen vannak: Heltai Jenő, 
Márton Miska, Ray Götz és Hatvany Lili. 
Az este szenzációja: Tizenkét órakor 
megszólal a telefon és New York jelent-
kezik. 

— A New York-kávéház? 
— Ezt kérdezte Miller is, de lncze 

megnyugtatta, hogy az igazi New York 
beszél. Millerné hivta fel az urát. Jó tíz 
percig beszélgettek. Heltai Jenő számára 
is kedves hírt hozott ez az este. Ray 

Ai uj Ábrahám-operett, a „Ball lm Savoy' második felvonásának fináléja 
(Foto Keystone) 



Götz, aki Hollywoodból jött, Chicagóban 
bement egy könyvesboltba és az egyik 
könyvespolcon megpillantott egy uj 
könyvet, amelynek címlapján megpillan-
totta Heltai Jenő nevét. A regény „Csár-
dás" elmen jelent meg. „Kérem — 
mondta a kisasszony a zeneszerzőnek —, 
ha igazán kedves is szép könyvet akar 
olvasni, akkor csak ezt vegye meg". Ami-
kor Ray Götz megemlítette, hogy jó ba-
rátja a szerzőnek, a kisasszony hozzá-
tette: „A könyvből látni, hogy a szerző 
biztosan átélte, ami benne történik. Ha 
Pestre megy, okvetlenül adja át jó kivá-
natatmat Mr. Heltainűk". A „Csárdát" 

egyébként most TI legnagyobb könyv-
siker Amerikában, idehaza „Álmok háza" 
cimen jelent meg. 

— Ennek a legőszintébben őrülünk. 
Hoztak Millerék valami jó viccet? 

— Elmondták, hogy New York leg-
mulatságosabb figurája egy ember, aki 
abból il, hogy estélyekre hivják meg kel-
lemetlenkedni a vendégeknek. Rendsze-
rint mint pincér jön, de mindig más 
maszkban, hogy föl ne ismerjék. Szám-
talan mókája van. Például odamegy a 
vendéghez ét feltűnő diszkrécióval a fü-
libe súgja: ,J{irem ne szürcsölje olyan 
hangosan a levest, a szomszédai már 

idegeskednek". Vagy: „Ne 
foglalkozzék annyit a hölgy-
gyei, nem látja, hogy a 
férj flggelit" A nagyétkű 
vendig elől kellő pillanat-
ban elviszi a tálat, a mű-
sora szinte kifogyhatatlan 
apró kellemetlenkedések-
ből. 

— Néha Pesten is el-
kelne egy ilyen vendég-
ijesztő. De gyerünk a hit-
fői programmal. 

— A program annyira 
túlzsúfolt, hogy csak táv-
irati stílusban közölhetem. 
Ebid Ritz ben. Ebid után 
egy felvonás Naplemente,, 
egg felvonás Magas Ci, egu 
felvonás Mindig lesznek 
Júliák. Nagy gyalogsita a 
Rákóczi-uton, amelyet ame-
rikai barátaink csodálatos-
képpen a legjobban sze-
retnek a pesti utcák kö-
zül. Kirakatnizis a Váci-
utcán, majd csomagolással 
egybekötött vacsora a Ritz-
ben, mert Miller este uta-
zik Bécsbe. El az Irjához, 
amelynek kezdetit vasár-
nap délután elmulasztot-
tuk, majd két felvonás Ok-
togon (Miller el van ra-
gadtatva tőle), befejezésül 
egy felvonás az Operában 
a János vitézből. A szín-
ház, az (tele, ert itala, 
sohase tud vele Betelni. 
Eredmény: lekisi a vona-
tot. Vad autóhajsza Kelen-
földig. Semmi baj. Miller 
vidáman integet a tova-
robogó bécsi gyors ablaká-
ból. Podgyászában néhány 
uj magyar darab, szivében 
visszavágyó szeretet. ' 

Urion* Réiti 4« Diu* Oukár 
Groin« Sehaiuplelhau».' „Ball 

lm Savoy" 



kérdi az orvos. „Megfogadtam a taná-
csát, kedves doktor ur és hál' Istennek, 
egyre jobban hallok". Ujabb három hét 
múlik el. Találkoznak. „Hogy van?" — 
kérdi az orvos. A vén alkoholista a füle 
mellé illeszti a tenyerét. „Tessék?" „Sze-
rencsétlen, maga már újra iszikl Figyel-
meztetem, hogy ha igy folytatja, teljesen 
megsüketül". A paciens megadóan mo-
solyog. „Kérem doktor ur, én egy dara-
big megfogadtam az utasítását és már 
kezdtem egész jól hallani, de tessék el-
hinni, hogy amit ma hall az ember, az 
nem ér föl egy kupica pálinkával." 

— Ha megint találkozik vele, köszöntse 
nevünkben. No most hamar valamit a 
Bál a Savoyban berlini sikeréről. 

— Igazi, nagy, átütő magyar siker, 
amit mér maga a szimlap is jelez, hiszen 
Ábrahám^ Pál mellett ott találjuk Alpár 
Gitta, Piínes Oszkár, Bársony Rózsi és a 
kis Rott nevét, aki a táncokat tanította 
be. De a zenekar is tele van magyarok-
kal. Persze, a berlini magyarok is kitet-
tek magukért. Ott volt mindenki, aki 
csak tehette. A baloldali l-es páholyban 
dr. Marton Sándor ült Sebestyén Dezső-
vel, szemközt velük a jobb l-ben Ábra-
hám Pálné, Petrovics Szveti, 
Zsoldos Andorék és Szenes 
Ernő. A legnagyobb sikerű 
szám refrénje igy kezdő-
dik: „Toujours l'amour, 
das ist mein Prinzip". Ha 
holnap már rádión és gram-
mo fonon hallják, ne legye-
nek meglepve. De van en-
nek a nagy magyar siker-
nek egy kellemetlen követ-
kezménye is. 

— Ne ijesszenI 
— Ábrahámnak és ma-

gyarjainak sikerét Kosáry 
Emmy fizette imeg. Egy 
berlini színház szerződtette 
uj operettre. Tizenkét nap 
óta próbált, amikor a Bál 
a Savoyban után úgyszólván 
az összes német lapok nagy 
színházi pergőtüzet indítot-
tak, mondván: Jó, jó, de 
most már aztán elég le-
gyen a magyarok invázió-
jából! Kosáry direktora 
megijedt, elvette a szere-
pet Kosárytól és odaadta 
Erika von Thelmannak. De 
itt jön a költői bosszú. 

— Halljuk, halljukl 
— Erika von Thelman is 

magyar. 
— Éljent Most hamar 

mondja el, min nevettek 
a héten a Fészekbenf 

— A vicc a következő. 
Egy öreg alkoholista orvos-
hoz megy, mert a hallása 
egyre rosszabb. A specia-
lista megvizsgálja és igy 
szól: „Maga sokat iszik. 
Figyelmeztetem, hogy ha 
igy folytatja, rövidesen tel 
jesen elveszti a hallását". 
Néhány hét múlva találko-
zik orvos és paciens. „No, 
hogy van, hogy van?" — 
A „Savoy" két magyar prima-

donnája: 
Bársony Rőisl és Alpár Gitta 

(Foto Keystone) 



Sacy von Bkindel 
(Foto Angelo) 
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SACY von BLONDEL VERSEI 
CSAK A FÉNYRE VIGYÁZZ! 

A könyvek karácsonyi diszfelvonu-
Jásában is külön figyelmet érdemel 
Sacy von Blondel u j verseskönyve, 
amelynek cime: „Csak a fényre vi-
gyázz". Uj szin ez az irónő egyre 
teljesedő, de még korántsem befeje-
zett portréjához. Egészen modem 
lira a Sacy von Blondelé, hangban 
talán közvetlenebb, mint amit meg-
szoktunk, nem olyan ünnepélyes, de 
annál gazdagabb érzésekben és mon-
danivalókban. Egyáltalán minden 
versében van valami kollektiv érdek-
lődés a körülötte zajló élet dolgai 
iránt és ez teszi, hogy a Molnár C. 
Pál által gazdagon illusztrált kötet 
az irónő énjén keresztül ezer törté-
net és dráma izgalmasságával hat. 
Kétségtelen, hogy Sacy von Blondel 
a vers kötött formája mellett is el-
érkezett oda, hogy szinte maradék-
talan tisztasággal tudja magát kife-
jezni. Gazdag és nemes érték ez a 
Dick Manó kiadásában megjeleni 
szép könyv, amelyből mutatóban ezt 
a verset közöljük. 

Megint egy nap, mint a többit 
Ásítottam reggel. Milyen unalmas. 
Hát már sohase történik semmi? 

Az égről rongyban lógtaM le a napcafatok... 
A város tespedt; 30 fok volt délfelé . . . 
A járdán széttaposott dlnnyemagok. 

A megszokott verkli. Löttyiztl kávé a zörgő tálcán. . . 
Az autóbusz késik .«. Zsúfolt a strand . . . 
öt éve már, hogy ugyanaz a flu vár rám. 

És sehol egy arc, ami érdekel, 
Száj, ami újra ujat mondhat, 
Aki elé még tudnék futni, vagy könyörögni: ne menjen el 1 

Mindig Így lesz? Itt? Ez az utca? Ezek a házak? 
Szemközt már ágyazzák a hitvesi ágyat . . . 
A földszinten rádió bőg, az udvarban cselédek cicáznak. 

Egyhangú nap, mért álltál bosszút rajtam?! 
Mert lenézve nyugalmas csended 
Tlkkadtan eseményt szomjaztam t 

Mért törtél orvul a lázadóra?! 
KI ostobán még nem tanulta meg, 
Mit jelent a békén elmúlt 4ra!I 

Éjszaka meghalt az édesapám. 



Várkonyi Mihály fílmiskolája 

Pesten tulajdonképpen most indult 

csak meg az igazi filmgyártás és bi-

zony sokan vannak fiatal szinészeink 

és színésznőink között, akik szívesen 

vennének egy kis gyakorlati kurzust a 

filmezésből, ha akadna szakavatott 

mester, aki foglalkozna velük. Kapóra 

jött, hogy néhány napra hazaérkezett 

Várkonyi Mihály, a világhírű magyar 

filmamorózó, aki a nagy filmcentrum-

ban : Hollywoodban járta végig a né-

ma- és hangosfilm iskoláját. 

Várkonyi Mihály azért jött haza r 

hogy magával vigye Londonba Bónyi 
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Adorján „Szélcsend" cl-

mü darabját . 

A magyar filmsztár 

ugyanis a változatosság 

kedvéért visszatér kissé a 

színpadra, de rövidesen 

egészen u j minőségben 

mutatkozik be: filmren-

dező lesz. A jövendőbeli 

filmrendezőnek tehát di-

rekt kapóra jött, hogy 

rögtön hazaérkezése után 

megrohanta egy sereg fia-

tal pesti színész és szí-

nésznő, hogy adjon ne-

kik gyakorlati oktatást a 

modern film játszásból. 

— All right — mondta 

és ; rögtön hozzáfogott a 

a jövendő filmszínészek 

és filmszinésznők gya-

korlati oktatásához. 

A tanítványok sorából 

kiválasztotta Ákos Erzsit 

és rögtön végigjátszott 

vele egy szerelmes fiJm-

jelenetet, színpadi csók-

A nS hirtelen nem fudia elha-
tározni ma(át: igent mondjon-e? 

(Foto RéTéu—BlrA) 

így kell a gép elé állni, ha az 
ember az ajk helyett a szemek 

beszédére bízza a vallomást 



kai és happy enddel! A 
happy end tudniillik eb-
ben az esetben azt jelen-
tette, hogy Várkonyi 
máris szerződést helye-
zett kilátásba a tehetsé-
ges és szép partneroőjé-
nek. 

„Es Bár jobb veltí" 

A Színházi Élet fotografusa azonnal 
lefényképezte Várkonyi Mihály rög-
tönzött filmiskolájának „szerelem-
óráját." 

— Nono, «ti m*t* már tanulta valahai! 
(Fat® Kévéi«—Bíró) 

„így nem szabail rsókolul a gép elölt..." 



e n a ő k a s t é l u 
9 r t a T C r b Ő s ' R e n é e 

Jó, hogy voltak ha jdan jókedvű királyok, fényűzők, pompaszeretők, szeszé-

lyesek, akik játékból, ötletből, kedvtelésből építtettek m a g ú i n a k gyönyörű kéj-

lakokat a vadászterületeik közepén, hogy elvonul janak oda a kormányzás gondja 

elől és ott csak az örömeiknek éljenek. 

így épült fel Palermo könyékén sok kastély, sok nyár i pa'lota, kezdve az 

a r ab uralomtól a xiormannokon át, mind a királyokon, fejedelmeken és alkirá-

lyokon át, akik a városban laktak. így született a Ciza a normann királyok alatt 

és a sok-sok vadászkastély a hegyek és a tenger között s amelyek most már 

hosszú idő óta lakatlanok, részben pedig romokban állnak s csak köveik őrzik 

a ha jdani fényes élet nyomait . 

Van azonban e kastélyok között egy, amely a tizennyolcadik században 

épülvén, épen maradt s ez ott fekszik a Monte Pellegrino lábánál, a kis Mondello 

felé vivő uton és ennek a neve Real Favorita. 

Hetedik Ferdinánd spanyol király építtette, még pedig kinai stílusban. Hogy 

miért, azt ő maga tudta, vagy talán maga sem. Kedve támadt , itt, -az erdők, kertek 

között, a nagy hegyek lábánál, egy kis, tengerre néző pagodát épiteni, márvány-

ból, fayenceból és berendezni stílszerű bútorokkal és feldíszíteni kinai freskókkal , 

részben pedig igazi kinai selyem panneaukkal , vánkosokkal, kerevetekkel, lám-

pákkal , kedves és intim búvóhelyekkel, terraszokkal és erkélyekkel, csiga-

lépcsőkkel és mindenféle t réfákkal , ami neki, vagy a művészeinek eszébe jutott. 

Az őr, aki a kinai kastélyt felnyitotta előttünk, első sorban is a táncterembe 

vezetett bennünket , mely a souterrainben volt, a terem két végén emelvényekkel 

a zenészek számára s amely az egyetlen hely volt, ahol a kinai fantázia fel-

mondta a szolgálatot, mert a terem ifalai mind tele voltak szines angol metszetek-

kel, a tizennyolcadik századból. Hát hiszen ez sem rossz egy ilyen kis falusi 

kastélyban, ahogy nem volt utolsó dolog az ebédlő sem, melynek fayence-szal 

borított asztalán olyan négy tál volt, mely gombnyomásra lesülyedt a földszint 

alá. a konyhába s onnan felhozta az ételt és a tányérokat. Király és királyné 

megebédelhettek szépen, kettesben, még csak szolga sem kellett, aki tányérokat 

és evőeszközt vált. Az ezüst tálak maguktól sülyedtek a mélybe és szálltak a ma-

gasba. 
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Az a bizonyos: terülj asztalkám, amiről a szegény emberek a mesék után 

álmodoznak, s amit itt a királyi szeszély meg valósított. 

Az emeleten, amit csak egy kéjelgő fantázia Keletről való álmában meg-

valósíthatott: minden együtt van. Selymes zugok, leomló kárpitok, alacsony 

kerevetek, félhomály és szimes üvegek, lámpák mesterséges világítása. Szalonok, 

előszobák, a királyné hálószobája, udvarhölgyek várakozó .terme és fayence és 

festmény és kinai selymek, hímzések, berakott asztalok, ébenfa és gyöngyház 

egymást zsúfolva, füllesztve, egymást túlragyogva. Mint egy álom, olyan az egész. 

És ha az ember kilép a terrasseokra, köröskörül hegyek és narancserdők. 

Pálmaligetek, a zöldben elrejtett kastélyok és a tenger két nevető öble, ami oda-

ragyog. É s ahogy a szél átsuhan a kastélyon, az egész valósággal csilingel. 

Gyermekmesékbe való csingilingi-kastóly. A rácskerités dísze csupa kis 'harang 

és apró csengetyü, ami a legkisebb szellőre megmozdul és cseveg. 

Zengő kastély, itt, a nagy hegyek alján. 

És nyugat felé a park , szintén kínai stílusban tartva. Olyan az egész, mint 

egy sötét fametszet, csak a virágok tarkí t ják meg kissé. Kínai ra jz az egész, 

aprólékos gonddal kirajzolva és megnyirbálva. A természethez annyi köze sincs, 

mint azoknak a fenyőknek, amiket karácsony tá ján a gyermekek kapnak a ján-

dékba kis skatulyáiban, apró kerítéssel, amiből aztán kertet csinálhatnak. 

Jó, hogy voltak királyok, akik ilyet kigondoltak és végrehajtot tak és jó, hogy 

az ilyesmi megmarad a szegény és züllött utókornak gyönyörködtetésére. 

Valószínűleg sohasem fogok elmenni Kínába és igazi kinai kastélyt mindig 

csak képeken fogok látni, h á t legalább Ht adnak egy kis mutatót belőle. 

Nagyon kedves a titkos lépcső is, mely a király hálószobájából a király-

néjába vezet. Az értelmét bár nem tudom, mert ahogy elképzelem: a király a 

főlépcsőn is bármikor fölmehetett, ha kedve tartotta, hitvesét meglátogatni. 

És ez a játékszer, ez a zenélő kastély, vérpirosszinüre festve ragyog a déli 

napon, hivalkodón és kacéran, hogy mindenki messziről meglássa. Hajdanában , 

amikor még nem vágtak országutat mellette, valószínűleg ugy el volt rejtve a 

narancs- és pálmaerdők között, hogy senki sem láthatta. De ma már ez .is állami 

emlékmű és megnyílik a kíváncsi idegenek e l ő t t . . . 

Álmélkodva megyünk mégegyszer végig a termeken és megfogadjuk, hogy 

ide nem jövünk ki többet. Ezt csak egyszer szabad látni, hogy édes és szép káp-

rázat marad jon . Egyszer szabad látni, hogy aztán elmosódjék az ember szemei 

előtt, mintha rózsaszínű köd lepte volna el tornyostul, loggiástól és csak mesz-

sziről muzsikál jon az ember felé az apró csengetyük hangján , ha az emlékek 

szellője végigborzong ra j ta és rázza, rázza a kis harangokat . 
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Kezessé tette BeJxehuhot 
KATE ÉS AZ ÖRDÖG, énekes játék 

3 felvonásban, irta Harry Dane és Percy 
Muldon, zenéjét szerzette J. Dworzan, 
bemutatták Northamptonban. 

Történik egy walesi községben, idő-
pont: XV. század. A piactéren nagy tö-
meg hullámzik fel-alá; a hercegnő név-
napját ünneplik. Megtudjuk az emberek 
beszédéből, hogy nem szeretik a herceg-
nőt, mert igen rosszul bánik jobbágyai-
val. Névnapja az egyetlen alkalom, 
amikor hiúságból bőkezűséget mutat. 
Ökörsütés van és ingyensört csapolnak. 
A nép fel is használja ezt' az alkalmat 
és legalább minden esztendőben egyszer 
jól kimulatja magát. Az öregek elége-
detten iddogálnak, a fiatalok pedig lán-
colnak. Minden lányt jól megforgatnak 
a legények, csak éppen Katej, a kovács 
lánya árul petrezselymet. Nem mintha 
csúnya volna, vagy nyomorék, sőt ellen-
kezőleg, nagyon szemrevaló teremtés, de 
elviselhetetlen természete van. Házsár-
tos, veszekedő s oly kiállhatatlan, hogy 
mindenkit elriaszt magától. Csak James, 
a fiatal birkapásztor szerelmes belé, ezt 
viszont a lány veti meg a szegénységéért. 
Amikor James látja, hogy senki se törő-
dik Kateval, összeszedi minden bátorsá-
gát és táncra kéri fel. A lány dölyfösen 

végigméri s szikrázó szemekkel ri-
vall rá : 

— Hogy merészelsz hozzám szólni, le 
koldus! Tudd meg, hogy magával az 
ördöggel is inkább táncolnék, mint' veled! 

És mintha csak erre várt volna, való-
ban megjelenik az ördög. Katonaruha 
van rajta és illedelmesen meghajlik a 
lány előtt. Kate boldogan nyújtja neki 
karját, előbb azonban még lesújtó pillan-
tást vet Jamesre. Midőn a tánc véset ér, 
a parasztok rémületére hirtelen megnyí-
lik a föld és az ördög Kateval együtt el-
süllyed. James gondolkozás nélkül utá-
nuk veti magát a mélységbe. A föld be-
zárul, arról a helyről, ahol hárman el-
tűntek, füst- és tűzoszlop tör elő. 

A második felvonás színhelye a pokol. 
Kate itt sem tagadja meg magái. Még 
az alvilág fejedelme sem bir vele, ko-
miszságában azon is túltesz. Akaratossá-
gával kezessé teszi magát Belzebubot is 
és nyelvelésével pokollá teszi az ördö-
göknek a poklot. Ugy, hogy Jamesnek 
könnyűszerrel sikerül őt kiszabadítani, 
boldogok az ördögök, amikor visszaviszi 
a f ö l d r e . . . Nehogy valaki azt higyje, 
hogy a pásztor hősiessége meghatotta 
volna Katet. Távolról sem! Még ezek 
után is azt hangoztatja, hogy tudni sem 
akar ilyen koldusról. 

A harmadik felvonás a hercegi kas-
télyban játszódik. A hercegnő nagyon 
rosszkedvű, rémeset álmodott. Álmában 
üzenetet kapott az ördögtől, hogy ma el-
jön érte, mert vérig sanyargatja a 
jobbágyait. Udvari csillagjósa még job-
ban kétségbeejti. A tudós férfi rendkívül 
komolynak látja a helyzetet, azt taná-
csolja, hogy festessen minden ajtóra ke-
resztet és állandó tömjénfüst legyen a 
kastély valamennyi termében. A herceg-
nő vén duennája nem tartja elegendő 

védelemnek ezekel a rend-
szabályokat. Szerinte leg-
jobb volna Jamest hivatni, a 
birkapásztort, aki visszahoz-
ta a kovács lányát a pokol-

iból. Azonnal küldenek is 

Rita Georg, PaUl Wagner, Luise Ruiner 
Bernard Shaw larabia a Volkstheaterbeni „Zu Wahr um schön zu sdn^ ^ ^ ^ 



184« - HANNS SASSMA.NN DRÁMÁJA A BURGTHEATERBEN 
Hennings (Lajos főherceg). Balser (Wlndlschgrätz), Lohner (Ferenc József), Schmidt 

(Foto Willinger) 

a legényért. Amikor James meghallja, 
miről van szó, Katet hozatja fel a kas-
télyba. A lányt elrejtik egy spanyolfal 
mögé és midőn az ördög megjelenik, 
hirtelen elébe toppan. Az ördög megder-
med az ijedségtől s alig ejti ki Kate az 
első szót, rémülten elmenekül. Ebbe a 
házba se teszi be többé a l ábá t . . . A 
hálás hercegnő birtokot ajándékoz meg-
menteinek, megígérve, hogy eljön majd 
az esküvőjükre. 

(A közönség ragyogóan mulatott. A 
sajtó egyformán dicséri a szöveget 

és a zenét.) 

M i az, ami imponál az asszonynak ? 
HÁROM ÉS EGY. komédia S felvonásban. Irta 

DENYS-AM1EL, bemutatta a Théâtre Saint-
Georges PÁRIZSBAN. 

Ebben a rejtélyes cimü darabban azt a tételt 
állitja fel a szerző, hogy a nő sohasem találja fel 
egyetlen férfiban mindazokat a kvalitásokat, 
amelyekkel álmainak ideálját ruházza fel. Mlg 
ezzel ellentétben, ugyanazt a nőt több férfi Is 
tökéletesnek tarthatja. mert mindegyik más 
szemmel nézi és vágytól fűtött fantáziájában 
mennybéli angyalt lát benne. 

Lois Erlandnak. a hajdan hires táncosnőnek, 
pár évi Időközökben három férje volt Az első 
zseniális bankár volt. a második vllághirtl hegedű-
művész. a harmadik meg kiváló atléta. A két 
elsőtől elvált, az atléta pedig elesett a háború-
ban, de mindegyiktől maradt egy-egy fia, akik 
csodálatos módon örökölték apáik szellemi és 
testi tulajdonságait. Marcel, a bankár fia, nagy 
Üzletember, a tőzsdén spekulál és sok pénzt 
keres. Pierre ragyogó zenei tehetség, álmodozó, 
szentimentális müvésrlélek. Charles hatalmas 
erejtt, szép flu, regattista. tennlszbajnok. 

Anyjuk, aki felvilágosodott, modern asszony, 
mindent megtesz, hogy fial jól érezzék magukat 
vidéki kastélyában, ahol egyUtt töltik a nyári 
vakációt. Meghívja egyik barátnőjét is. Huguet-
tet. a szép, fiatal özvegyet, Huguettet, akt örökké 
vidám, elragadó teremtés, csakhamar valóságos 
pajtása lesz a fiuknak s a nap minden órája 

játékkal, sportolással, incselkedéssel telik el. 
Ami azonban előrelátható volt, bekövetkezik: 
mind a három Hu beleszeret. És mindegyik azt 
hiszi magáról, hogy neki van a legtöbb kilátása 
a szép özvegynél. Pierre meg van győződve róla, 
hogy Huguette romantikus, álmodozó lélek, mint 
ő; Marcel biztos benne, hogy az asszony pozitív, 
praktikus gondolkozású és elég neki pénzről be-
szélni. hogy meghódítsa; Charles pedig kijelenti, 
hogy Huguettenek semmi sem imponál ugy. mint 
az izmoktól duzzadó, klasszikus férfiakt. Hu-
guette nem árulja el magát, ugy látszik, a fiuk 
egyformán tetszenek nekli. Feszült érdeklődé-
sei hallgatja Marcel pénzügyi tanácsait vagyona 
kezelésére, nagy gyönyörűséget talál Pleire szen-
timentallzmusában a holdvilágos nyári éjszakán 
és el van ragadtatva Charles akrobatamutatvá-
nyaitól. 

Az atléta hálószobájában vagyunk. Charles már 
lefekUdt. Jobbra van Pierre szobája, balra Mar-
celé. A háttérben folyosó, a szemben levő ajtó 
Huguette szobájába nyílik. Chariest meglátogat-
ják fivérei, akiktől csak ugy tud szabadulni, 
hogy tetteti magát, mintha aludna. Midőn nagy-
nehezen távoznak, felugrik ágyából és egy ke-
véssé kinyitja ajtaját. Megjelenik Huguette. a 
könyvért jött. melyet a flu Ígért neki Charles 
marasztalni próbálja s bár a nő ellentáll. sőt 
kiragadva magá! öleléséből. elmenekül. De 
Charles követi szobájába. 

Másnap reggel, midőn Huguette a legkitűnőbb 
étvággyal fogyasztja el reggelijét. Pierre és Mar-
eel újra udvarolni kezd neki. Charlesben fel-
ébred a féttékenység s egyedül maradva a nővel, 
a hódító jogán arra kényszeríti, hogy valami 
kifogással azonnal utazzon vissza Párizsba, ahol 
estére majd találkoznak. Huguette el Is távozik. 
Charles fivérei ezután önkéntelenül kihallgatnak 
egy telefonbeszéfgetést. amelyben az szobát ren-
del egy párizsi szállodában airiből megtudnak 
mindent. Marcell nagyon bosszantja a dolog, 
ám Pierre egészen boldogtalannak érzi magát. 
Vájjon nem lesz ebbőL dráma? Nem! Mert a 
bölcs mama egy szép, komoly, meghaló Jelenet-
ben kibékíti egymással a fiait és meggyőzi Char-
lest. hogy a kalandnak nem szabad, hogy foly-
tatása legyen. Az egész család még aznap eluta-
zik Olaszországba. A szép özvegy hiába várja 
majd Chariest a párizsi szállodában. 

(Az idei szezon legnagyobb sikere. A közön-
ség és n Sajtó el volt ragadta tva . Brlsson, 
a legnevesebb francia kritikus, minimum 

háromszáz előadást jósol.) 
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A nap még fenn, voll. — A sziklák éléről 
Egymást megelőzve buktak a tóba le a sugarak. 
Ép akkor a gazos uton megállott egy ember, egy szobrász. 
Ki évek óta először vette észre az alkonyatot. 
Az útszélen fatönk hevert, arra leült — 
Körül kivágott tuskók, kövek, fenyőszálak, 
Vele szemben egy asszony ült, 
Öreg, kiaszott arcán lebernyeg, mély völgytt ráncok. 

Az ember nézte, milyen töpörödött, milyen fáradt — testvéri 
Megdöbbent a szóra, hogy kimondta 
És odafordult — Asszony ki vagy Te? 
Az ráemeli a szemét : — Én? 
Én, hogy ki vagyok — Én ?... 
Tizenhat gyermekei hoztam a világra, Uram, 
Tizenötöt neveltem fel. 
És ma ment férjhez a legkisebb leányom. 
— Tizenhat gyermeket! tizenhat embert, vérből, húsból, meleg embert. 
Tizenhat embert, akinek öröme, bánata van, 
Tizenhat embert, aki szeretetben tárul, gyűlölettel sújt, 
Tizenhat álmot, világol, hitet. 
Drága öl, anyaöl — asszony, akinek tizenhat gyermekre nyilott a szive. 
Ki vagy te? 
— Tizenhal gyermek anyja, Uram. 
— De a te hited, a te szenvedésed? 
— Tizenhat gyermek hite, szenvedése — 
— A gyermekeid elmentek mind, lásd mind elhagyott. 
— Ugy kellett lennie — Mi vagy most? 
— Uram, nem tudom. 
— Nincs vágyad, semmi? — Nincsen — Bánatod, ami csak a tiéd? 
— Egy van, amit csak magamnak őrzök: 
Hogy a kis nyomorék gyermekem halott 

to-
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— If/en. I log y lövetnek széjjel, hogy süvítenek a vörös sugarak. 
Milyen szép ez mind. Milyen idegen. 
És itt ez az asszony, akinek tizenhat gyermeke van. 
Nekem valamivel több a szobrom. Márványba öntött álom. 
Azt mondják, jók és elkapkodták. 
De itt ez az asszony nem tudja, kicsoda 
És én sem tudom, hogy ki vagyok. 

A narancsszínű drága felhők, hogy úsznak. 
Milyen narancsszin arrafelé még az ég 
És itt a hervadt, tikkadt zöldben ülök én, illünk mi, 
Kik elfáradtunk — de hál kik vagyunk mi? 
Egyszer szemembe nézett egy asszony és igy szólott: 
Most, hogy benned láttam meg magam, tudom, ki vagyok, 
De én nem kerestem magam a más szemében soha. 
Dolgoztam. 
Ezekben a szobrokban kell, hogy benne legyek. 
De hol vannak már azok! 
Fura idegen emberek tapogatják, nézik, felszívják 
Azok a furcsa hadonászó emberek. 
Azok mind tudják, hogy ök kicsodák. 
Ök a világ urai. Kikeresik belőle azt, ami az övék. 
Ma szobrot néznek. Holnap a tavaszba futnak. 
Az alkonyatba belemosolyognak. A zivatar elől elfutnak. 
De nekünk nincsen semmink. Kéz voltunk csak és öl. 
Nem mi éltük az időt, az élt el minket. 
Nem kerestünk, vártunk, nem voltak vágyaink. 
Mi csak üzentünk, küldtünk, ha! hat tan dolgosok. 

Es most itt ülünk, ketten, elf árad tan. 
Kiapadt forrás, kiaszott gyümölcs, 
Elhasznált ember. Egy maradt csak meg : 
Asszony, a te nyomorék gyermeked. 
S egy árva szobor. — nepedtbőrü márvány 
Ereje — fáradt, gúnyolt, nyomorék. 
A te nyomorék gyermeked — vagy te 
S az én torzó szobrom — én. 
Az én kezemben elkorhadt a véső, 
Te neked sem lesz már több gyereked. 
És most igy elfáradtan. ilyen erejehagytán 
Kell elkezdenünk magunknak életet. 
Asszony, jó asszony, nekem testvérem, 
Érzed te azt, hogy a testvérem vagy? 
Nézd, hogy nőnek a hegyen az árnyak. 
Amiket mondtam, ugye mind igaz? 

— Uram, bocsáss meg, nem figyeltem — tizenhat gyermekem van, 



Ax.ai.rui a n z i x 
Küldte : 

Alpár Gitta és Gustav Fröhlich 

Európa legnépszerűbb házaspárja : A l p á r Gi t ta «a Fröhlich 
Gusztáv Kai róba szoletek a berlini tél elől, amely egyébként 
még mindig nem mutat ta meg a foga fehérét . Fröhlichéket 
nem érdekli a berl ini meteorológia • min t látható, nagyon jól 
bírják a telet Kai róban . Életükről és szórakozásaikról a követ-
kező felvételekben számolnak be. 

Teltintve, hogy decembert irunk, fénytelenek vagyunk kissé téliesen 
öltözködni... 

Alpár Gitta éí Gustav Fröhlich Kairóban 



Természeteién jártunk a (utók « v é b e n is és láttuk a szOnkszet. amely ép olyan áhítattal hallgatta 
Gittát, mint késet rokona a pesti Opera előtt 
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Hacsek és Sajó összegyűjtött válogatott mókái 
a Színházi Élet ajándékkönyve előfizetőinek 

A Színházi Élet ajándékkönyvei mindig különleges örömet jelentettek az előfize-
tőnek, de talán még sohasem előzte meg ajándék-könyveinket olyan lelkes várakozás, 
mint most, amikor a magyar kabarészlnpad két legangyalibb figurájának: Hacseknek 
és Sajónak válogatott mókáit adjuk könyvalakban a közönség kezébe. 

Hacsek és Sajó, Vadnay Lászlónak, a zseniális fiatal humoristának agyából pat-
tant kL Nem emlékszünk rá, hogy a magyar irodalomban még egy ilyen szerencsés 
találat lett volna. Talán csak Gárdonyt Géza Göre Gábor-ja és Kátsa cigány-a veteke-
dett népszerűségben Hacsekkel és Sajóval, ezzel a két édesen hülye és hülyén bölcs 
pesti alakkal, akik a kávéház márványasztalánál ülve megtárgyalják és megoldják az 
év minden nevezetes problémáját. 

Hacsek és Sajó valósággal élő alakokká váltak a köztudatban. A kabaréból, ahon-
nét elindultak, egy-kettőre meghódították ezt a saját mizériáin szívesen mosolygó 
várost és utána az egész országot. Az emberek, amikor a napilapokat átböngészik, már 
előre nevetnek, hogy mit mond majd ehhez vagy ahhoz az eseményhez Hacsek és Sajó 
a kabaréban és az újságban. Vicceik és ötleteik szállóigévé váltak. A két népszerű 
figura megszemélyesítőit: Vadnay Lászlót és Komlós Vilmost megéljenzik az utcán. 

A Színházi Élet most összegyűjtötte és könyvalakban kiadta Hacsek és Sajó válo> 
gatott mókáit. Ez természetesen nem kis áldozatot jelent a lapra nézve, de mint min-
denkor, ezúttal is az előfizetők érdekeire voltunk elsősorban tekintettel. 

— M e r t Hacsek és Sajó kivételesen csak 
az előfizetőké lesz, hiszen ők azok, akik 
hűséges és állandó támogatásukkal lehe-
tővé teszik a Színházi Életnek, hogy a lap 
a mai nívós és gazdag formájában megje-
lenhessék. 

Hacsek és Sajó válogatott mókáinak 
szétküldését megkezdtük már és remél-
jük, hogy rövidesen minden előfizetőnk 
házába derűt, jókedvet és vidámságot 
visznek magukkal. Azok, akik nem kap-
ják meg rögtön az első napokban, ne le-
gyenek türelmetlenek. 

Az aj előfizetők ezrei kissé megne-
hezítették az expedíció máskor sima 
menetét. 

Reméljük azonban, hogy a techni-
kai lebonyolítás zavartalan lesz és egy 
héten belül a Színházi Élet minden 
előfizetőjének asztalán ott lesz a legvi-
dámabb uj magyar könyv: „Hacsek és 
Sajó válogatott mókái", amelyekhez 
mint pluszt a szerzőnek, Vadnay 
Lászlónak legnagyobb sikerű kabaré-
darabjait adjuk. 



NYULAK A I I NYYI SIll N 
T 

— Persze, persze, nemrég ünnepel lék a karácsonyi! 
(Neuc l. Z ) 

EGY BECSÜLETES 
VAROS. 

Salamon Béla nyári tur-
néján történt. Este egy al-
földi kisváros szállodájá-
ban kíFette a cipőjét az 
ajtó elé. Reggel keresi a 
cipőit, még mindig ugy 
vannak, ahogy odatette 
őket. 

Mérgesen hivja a por-
tást. 

— Micsoda dolog ez? 
Este kitettem a cipőmet 
és még mindig itt van? 

— Hja, uram, — mond-
ja a portás, — itt becsü-
letes emberek laknak. 

SKÓCIÁBAN 
— Ml az, Mac! Miért ta-

nulsz te Braille módszer-
rel olvasni? Tudtommal 
nincs semmi baja a sze-
mednek! 

— Tudod, szeretek éj-
szaka olvasni ég spórolni 
kell a villannyal. 

HALMOZOTT PECH 

HANGOS FILMFELVÉTEL AZ ŐSERDŐBEN 

A betörő (dollárokat ta-
lál egy fiókban): Pimaszság, 
hiszen ezek az én saját 
gyártmányaim. 

(U Riré) 
Eredj, Lóri, mondj egy pár szót a mikrofonba. 

(Ijistiac Kiste) 



SÎ-KA LAND 

(Grüne Post) 

MODERN GYEREKEK 
— Azt hiszem, látogató 

Van a szalonban. 
— Miből gondoilod? 
— A mama nevet :i 

papa viccein. 

MEGOLDHATATLAN PRO 
BLËMA 

— Most csak azt szerei-
déin tudni, hogy megmos-
dattam-e már a kicsikét 
vagy s(m'{ 

(Münchener 111. ZliiJ 
A SZOBAÚR 

• — Kérem, asszonyom, a 
feketekávét és melegvizet 
ne hozza egyszerre a szo-
bába. 

— Miért? 
— Mert már néhányszor 

összetévesztettem. 
(Le Híre/ 

REVCSZINHAZBAN 

A direktor: Nos, és van valami kis hangja is? 



MINDEN KÜLÖN 
ANZIKSZ HELYETT 

Allitólag egy Görögor-
szágban iidülő pesti ve-
zérigazgató irta a na-
pokban a fiának: 

„Kedves fiam! A túl-
oldali kép azt a hires 
sziklát ábrázolja, amely-
ről a spártaiak rosszul 
sikerült gyerekeiket a 
mélységbe dobták. Bár-
csak itt volnál. Csókol 
atyád." 

OPERÁCIÓ UTAN 

DISKURZUS A „TIZPERC"-
BEN 

— Ilyen Vastag monok 
lija van? 

— Igen. Ez a yoyo-mo-
nokli. Ha leesik, ismét 
felszalad a szemembe. 

(Mtïnchener III. Ztg.) 

— .4 legközelebbi barátom rádió-speaker lesz. Ak-
kor legalább beállítom a rádiót és nem tarthatok meg- ^ 
lepetéstől. 

(La Vir. Parisienne) 

A s z u l t á n (miután felébredt a narkózisból): Mi-
csoda? Az egész hárem utánam jölt? 

(Lu) 
LOLO ÖTLETE BÍRÓSÁG ELŐTT 

Válópert tárgyal a bíró 
és ezt kérdezi a tanutói: 

- Jelen volt tanú xir 
ur akkor, amikor meg-
kezdődtek a súrlódások a 
házastársak közötti 

•—- Igen. Én voltam a: 
esküvőn a: egyik tanu. 

(F rnu-frou) 

YOYO-MONOKLI 

— Gyuri tulajdonképpen 
erősebb, mint te? 

— Nem tudom. Én gyor-
sabban futok. 



MÓRICKA 
Mórickát kérdi a ta ni tó: 
— Melyik a ló legfonto-

sabb része? 
— A ]>3re, — mondja 

Móricka. 
— Méri pont a bőre? 
— Mert az tartja össze 

az egész vacakot' 

KARÁCSONY TIT ÍV 

l.fíy ember, aki Skóciában ebéd után második feke-
tét is rendelt. 

(Die Lustige Kistel 

NŐVÉREK 
Alice, az idősebb nő-

vér, dühösen szólítja 
meg a húgát. 

— Pfuj, hallottam, 
amint csókolództál a 
másik szobában. 

— Te is csókolóztál! 
— Az más. Ên a vő-

legényemmel .. . 
— No látod. Én is a 

vőlegényeddel. 

NEHÉZ VALLATÁS 
— Mi a papád? 
— Beteg. 
— Ostoba! Arra va-

7yok kíváncsi, hogy mit 
csinál? 

— Köhög. 
— Figyelj ide. Azt 

kérdeztem, mit csinál, 
ha egészséges? 

— Akkor nem köhög. 
— Nem jutok veled 

semmire. Figyelj jól ide! 
Mit csinál a papád, ha 
nem beteg és nem kö-
hög. 

— Akkor egészséges. 

NÂSZUTON 
— Kérlek, Erik, nagyon 

feltűnő ez a dolog. Min-
denki látja rajtunk, hogy 
nászutasok vagyunk. Ugy 
kellene viselkednünk, mint ' 
ha régi házasok lennénk. 

— Rendben van. Holnap-
tól kezdve te cipeled a cso-
magokat. 

— Palika! A sok szép játékszer kő/ül már egyet-
len ép darab sincs? 

— Dehogynem. A kalapács! 
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Cor!ni Margit magyar festSnù 
kiállítása december 15-én nvilt 
meg a párizsi Galerit Barrelro' 

ban 

Magyarok 
Világhiradója 

Kiss Lászlót a buenosalresl 
..t.umiton" filmgyár rende-

zőnek szerződtette 
Nagy Iius Berlinben vendég-

szerepel 
(Soaya lata) 

A Mikulay női Jazz-zenekar min-
den tagja magyar. Most Mün-

chenben játszanak 
(Foto Fabrla) 

Kende Mária most Zürichben 
éneket 



bogyón áj jen az ember 
kilencQen esztendeig? 

1. Legjobb reggel korán kelni. 
Nem okvetlenül a ha jna l i ha-
rangszóval, sem a fecskével. 

2. Félnyolc órára megmosd-
hat, (megfürödhet) , megborot-
válkozhat a leguribb ember is. 

3. Nem kell éhomra okvetlen 
a legerősebb pál inkát inni, csak 
abban az esetben, ha szekér-
vagy szánutra megyünk. 

4. A tejeskávé elegendő. 
5. De ha bizonyos teendőink 

vannak (vadászat, hosszú uta-
zás, hajózás) , lehet hideg fok-
hagymás kolbászt, l ibamája t 
vagy sódart enni, lágy vagy ki-
főtt tojással. 

6. Húsvétkor a sódar és levé-
ben főtt tojás kötelező. Akár 
reggel, akár este. 

7. Ha csak kávét kávéztunk 
volna, ugy tizóra tá jban be le-
het menni valamely vasúti állo-
máskörüli vendéglőbe, ahol bi-
zonyosan megfelelő pörköltet — 
de csak „zónát" — ehetünk. 

8. Ha az étlapon m á r leves-
hus is volna, gondolkozhatunk 
ra j ta , de csak tormával. 

9. A frissen csapolt sörből 
elég két pohárral , mer t ennyit 
délig elfelejthet az ember. 

10. Nehogy eszünkbe jusson 
délig a serházban tanyázni, po-
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litizálni vagy indulatos dolgok-
ról beszélni. Feltétlenül barátsá-
gos sétát kell tenni u városban. 

11. Tizenkét órakor fel kell 
pillantani a toronyra, amelyben 
a ha rang megszólalt. Aztán ott-
hon kicsit lepihenni a kana-
péra. 

12. Félóra múlva szabad zsör-
tölődni az ebéd miatt . Legjobb, 
ha nem tud juk előre, mi lesz 
ebédre, mer t igy kellemesebb a 
várakozás. 

13. A húsból ne sokat együnk, 
— kivéve a vadpecsenyét vagy 
a madárpecsenyét . Főzeléket, 
borsót, babot, rózsakrumpli t 
kétszer annyit . 

14. A megfelelő módon elké-
szített salátából akármennyi t . A 
saj t nem fontos délben. 

15. De valamely főtt tészta, 
gyümölcs és pár pohárka bor, 
különösen tizéves tokaj i , szinte 
nélkülözhetetlen. 

16. Közben lehetőleg kelle-
mes dolgokra kell gondolni, nem 
pedig kifizetetlen számlákra. 

17. Nem íizet rá, aki hurká-
ból mérsékelten eszik, bár-
mennyi volna az asztalon; a 
borsópüréből annál bővebben. 

18. Ebéd u tán feltétlenül óva-
kodni kell a civakodástól vagy 



pláne attól, hogy kirugjuk ma-
gunk alól a széket. Vissza kell 
feküdni a kanapéra, egy pipát 
(cigarettát, könnyű szivart) el-
szívni és lehetőleg közömbös 
dolgokra gondolni. Még a va-
csorára se. 

19. Aludni addig lehet ebéd 
után, amíg az ember a igaját 
horkolásától felébred. Sláfrokk-
ban és házisapkában még egy 
darabig nyújtózkodhat az idő-
sebb úriember. 

20. De uzsonna-időre feltétle-
nül talpon kell lenni, akármi-
lyen mélyen belebonyolódtunk 
volna az álomba. 

21. Uzsonnára csak vidéken 
jó a hideg kolbász vagy fagyott 
zsír jában tálalt pecsenye. A vá-
rosban elég egy pár tormás 
virsli, friss sörrel. 

22. Uzsonna után jöhetnek a 
látogatások, mert úgyis alko-
nyati idő van, az ember nem 
tehet egyebet, mint látogatót fo-
gad viagy látogatóiba megy. 

23. Ha férfiember volna a lá-
togató: az asztalra lehet állitani 
egy cserépkancsól karcos, idei 
borral megtöltve. Jobban izlik 
mellette a beszélgetés. Női láto-
gatónál a bort a kávé helyette-
síti 

24. Ha mi mennénk vizitbe: 
előbb okvetlenül gondolkozzunk 
nzon, hogy mit fogunk mon-
dani, mert a beszédtémát a lá-
togatónak kell hozni. 

25. Asszonysághoz indulóban 
nem kell beszédtéma, de annál 
fontosabb némi ajándék, virág, 
párfőm, édesség, csecsebecse. 

26. Nem jó egészen remény-
telenül beszélgetni elmúlt dol-
gokról. Az a kedves látogató, 
aki valami jó hirt hoz. 

27. Az esti harangszó előtt 
feltétlenül jusson eszünkbe, 
hogy más dolgunk is van, mint 
folyton vizitben jenaii. A 'láto-
gató akkor kedves, ha lámpa-
gyujtás előtt távozik. 

28. Kocsmába lehetőleg ne 
j á r junk este. De ha megyünk, 
akkor is inkább törzsasztalhoz, 
mint idegenhez. 

29. Vacsorára keveset együnk. 
Inkább gyümölcsöt, sajtot, mint 
sódart, vagy vesepecsenyét. A 
bor is inkább arravaló, hogy az 
ágy mellé készítsük, mint az 
asztalnál megigyuk. 

30. Az orvos által előirt orvos-
ságot ne felejtsük bevenni. 
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Kik jelentkezhetnek 
a Miss Jy[agyar ország választás 

elözsürije előtt ? 

Welner Irénke 
(Rótta loto) 

Citgler GjrSngyi 
(Weiter tot«) 

R i n i p i t i k x Margit 
(Roigonri lot») 

Rohamléptekkel közeleg a Miss Ma-
gyarország 1933 vAíaszl'ás napja. Január 
legvidámabb és legkedvesebb eseménye 
ez, amelyet társadalmi ünneppé avatott a 
lányok készülődése, a sajtó és a iközön-
ség szeretetteljes érdeklődése. 

A Miss Magyarország-vállasztás a már 
ismert összetételű zsűri előtt folyik le. Ez 
a zsűri Magyarország művészi és társa-
dalmi arisztokráciájának ismert tagjaibál 
áll, alki'ket ítéletükben, egyetlen szempont 
vezet: a szépség tisztelete. A lányok, akik 
a zsűri előtt elvonulnak, nyugodtak lehet-
nek, hogy különb protektort nem hoz-
hatnak magukkal, mint azt, amivel a ter-
mészet megáldotta őket: a bájt és- a fel-
lépés' biztonságával párosult szépséget. 

A versenyen való részvétel joga azokat 
Meli meg, akik a Miss Magyarország-
választás előzsürijétől a beküldött fény-
képeik alapján meghivát kaptak. Mint 

hogy azonban sok hiányos felszerelésű 
fénykép érkezett be hozzánk, legnagyobb-
részt olyanok, amelyeknek hátára nem 
volt rávezetve sem a fényképész enge-
délye, sem a beküldő pontos cime, meg-
határozandó időben tehát mindenki je-
lentkezhet a M iss-választás előzsürijénél 
meghívóért, aki idáig még nem kapott. 

A megválasztandó Miss Magyarország 
1933 természetesen részt vesz, épugy, 
mint az előző években a Miss Európa-
választáson. Erre a tündéri szépségű két 
hétre a Színházi Élet olyan ruhákkal 
stafirozza ki, hogy nem fog szégyent val-
lani a többi nemzetek legszebb lányaival 
való találkozáson. Miss Magyarország 
1933 nemcsak szépség, de elegancia tekin-
tetében is m él-ló reprezentánsa lesz évjá-
ratának s ha a sors is ugy akarja, mint 
mi, akikor magyar kislány Jesz az örököse 
Simon Böske feledhetetlen diadalának. 



Légrády Róni 
(Csath« lala) 

Makra) Anna 

Drddkln Etu» 
(D'Else Iota) 

Mentis Mária 
(Labor! loto) 

Tóth Margit 
(Kis Pál loto) 

Widder Livla 
(Grál loto) 

Molnár Edit 
(Kis Pál loto) 



Lélekkereső: Az analízis gyakran em-
líti az átszellemesités (sublimálás) fogal-
mát, de nem mindenki érti azt tiszta tel-
jességében. Ezt a fogalmat egy példával a 
következőképpen magyarázhatjuk meg. 
Az embernek vannak olyan vágyai, ame-
lyeket, miután társadalomban él, egyálta-
lán nem, vagy csak büntetés terhe mel-
lett valósithat meg. Ezen vágyenergiákat 
elfojtja és eredeti, nyers mivoltuktól meg-
fosztva, valamilyen kulturvá'gányra állítja. 
Például, egy túlméretezett, agressziv tö-
rekvésekkel megterhelt ember, ezen ag-
ressziójának a társadalmon belül nyers és 
anarchisztikus módon büntetés, vagy leg-
alább is bűntudat nélkül nem lehet ele-
get. Sportolni, mondjuk boxolni kezd és 
hires boxbajnok lesz belőle. Ezzel olyan 
területen vezeti le az eredetileg nyers ag-
resszióját, amelyet a társadalom is jogos-

nak ismer el. Tehát az eredetileg társadal-
milag képtelen hajlamait a kultura köve-
teléseihez alkalmazta és az erkölcsi ellen-
vetéseket megkerülve, társadalomképesen 
és büntudatmentesen érvényesítette: subli-
málta. Általában az elfojtásra itélt lelki-
energiák társadalomképes és kultura-
hasznos érvényesítése (művészet, tanulsá-
gos munka, sport stb.) ez a: sublimálás. 

* 

Idealista: Egyre többször halljuk, 
hogy a házasságot megfosztották ideális 
jellegétől és a pénzzel profanizálták. Ez 
tévedés, mert a házasságot nem az fosz-
totta meg ideális jellegétől, hogy a vagyon 
is szerepet játszik benne. Mert a házasság 
és vagyon olyan régi kapcsolatban van-
nak, mint amilyen régi a házasság in-
tézménye. Ezt bizonyítják a különböző 
népi nyelvszokások és kifejezésbeli sajá-
tosságok. A házasság és vagyon közötti 
kapcsolat a magyar nyelvben különösen 
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megmutatkozik. „Eladó-lány", vőlegény, 
(vevő-legény) vőfély (vevö-fél) ara (áru) 
,,házas^-ság, „hozom"-ány, „ife'te''-ség 
stb. A házasságkötés üzleti jellegiét ta-
lálóan domborítja ki az eljegyzésnek ka-
lotaszegi elnevezése. Kalotaszegen az el-
jegyzést „marhaság"-nak hívják, ami a 
marha szó régi fogalmát tekintve, erede-
tileg jószágszámlálást vagy vagyonátadást 
jelentett. Persze, a rnaií 'házasságok va-
gyoni része mér inkább szimbólikus, niiiít 
valóságos. 

Chant de Jols: Gyakran megtörténik 
velünk, sőt nem egyszer bosszúságot is 
okoz az, hogy egy bizonyos melódia, 
néha egy dail' valamelyik sora napolkon 
át üldöz bennünket, „nem megy 'ki a fe-
jünkből", más esetben; pedig a legnagyobb 
erőfeszítéssel1 sem tudjuk ugyanannak a 
dalnak szövegét emlékezel ünkbe idézni. 
Ismert pszichológiai jelenség ez. Mint a 
természetben, ugy a lelki életben sincse-
nek véletlenek. Minden, lelki történés 
megokolt, sőt legtöbbször sokszorosan 
megbatározott. Lellki életünk alapvető sa-
játossága ugyanis a kellemetlen kerülése 
és a kellemes érzések keresése. Kellemes 
emlékeinket âpoilijuik, a kiinos, a Indialumk 
számára elviselhetetlen, mondjuk „tudat-
képtelen" emlékeinket pedig elfelejtjük, 
vagy legallábbis elfelejteni igyekezünk. 

Gyakran kerül az ember olyan hely-
zetbe, hogy barátjával, rokonával, üzlet-
felével éppen olyankor találkozik, mikor 
szívesebben maradina egyedül, vagy más 
einher társaságában. De az udvariasság 
kötelező föltételei alapján nem teheti, vagy 
nem «.karja meglenni — bármennyire 
szeretné is — hogy egy rövid köszönés-
sel tovább álljon. Kínosan és nehezen in-
dul meg a társalgás és egyszerre osak 
rajta kapja magát azon, hogy „önkénte-
lenül" valami daltamio-t fütyörész. Ez a 
dallam az egész diskurzus alatt nyugtala-
nítja, zavarja, fülében a másik szavait is 
túlharsogja. Elválás után megszabadul a 
melódiától ós abban a pillanatban végre' 
eszébe jut a szöveg is: „Te .mész jobbra, 
édes habám, én meg megyek balra." A 
szöveg mindent megmagyaráz. Az álmos 
és fáradt háziasszonyt hajnaltájban meg-
kérik vendégeli, hogy zongorázzon vala-
mit. A háziasszony leül és akarva, nem 
akarva, szinte 'kényszerűen a Rákóczi-

induló első két d also rá l játssza. • Egyik 
cselben sem indokolatlan a melódia kény-
szerű jelentkezése. Mindkét esetben va-
lami sürgős és halaszIbatalián közölni-
valója volt az egyénnek, de azt a köte-
lező udvariasság, vagy a következmények-
től való féitelem, vagy más erMlcsi ok-
ból nem inuarte nyíltan 1— még önmaga 
előtt <sem bevallani. A szövegeit elfelej-
tette, mert annialk udvariatlan tartalma 
tudatunk számára kínos, meg nem enge-
dett és így elutasított vágyat talkar. Azon-
ban a feltörekvő, de isziaiwdkban el nem 
mondható titkos gondolat, a melódián ke-
resztül, a dalban jutott érvényre. A dal-
lam — szöveg nélkül való jelentkezése, 
vagy dudolása pedig mindig — ,,tudatta-
lan vallomás." 

• 
Tanácstalan: Nincs olyan ember, ki 

élete folyamán ne került volna egyszer 
bizonytalan, tanácstalan helyzetbe. A ta-
nácstalanság nem egy ízben a vágv és 
a gátlás egymással' való harcának megol-
datlansága. A boldogulás „benső" meg-
tagadása és félelem a sikertől. Aki' nem 
tud tainácsot adni magának, az tulajdon-
keppen „nem mer" megoldásra bukikanni, 
mert irtózik a „tettől." 

• 
Álomfejtő: Az áhnok eredetével és 

megfejtésével ősidők óla fogliallîoziik az 
ember. A népies felfogás az álmokat föl-
döntúli hatalmak megnyilvánulásának 
tekintette és démonikus erejű intéseket, 
jóslatokat fedezett fel benne. Aristoteles 
már tudományosan értékeilii az álmot, mii-
kor azt az ember „lellki" produktumának 
tartja. Hipokratesz ókori orvos pedig 
már észrevette az álmok és betegségek 
közötti összefüggést. A középkor álom-
fej tői niagy túlzásokra ragadtatták magu-
kat és csak a muú század orvosai .kisér-
leleztek az álommal először komolyan és 
megállapították, hogy a külső ingerek 
óracsengés, tűszurás) beleszövődnek 
Ugyan az álom meséjébe, de minden 
egyénnél más-más álomképben fejeződ-
nek ki. Például az álomban hallott ha-
rangzugásra az egyik ember esküvőn, 
másik temetésen képzeli magát Ereud 
adja először egy álomnak tudományosan 
értékelhető lélektani magyarázatát. Meg-
állapítja, hogy álmainkban a tudattalan-
ba száműzött vágyainkat juttatjuk ér-
vényre. Az álmok lelki motorja a ludatos 
énünknek kellemetlen, de tudattalanunk 
számára óhajtott vágy, még az álomban 
is csak jelképesen fejeződik ki. ,S igy az 
álom az alvás öre. 
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A Műkedvelő Olimpiász győztesének 
a Színházi Élet aranyserleg.e a jutalma 

A Színházi Élet húsvétkor rendezett 
országos bridge-versenyének hatalmas 
postája között, annak, idején egy nagyon 
érdekes levelet találtunk. Ebben a levél-
ben aiZt inla egyik olvasónk, hogy bridge-
bajnokság helyett inkább, a Magyar-
országon oly nagy számban levő műked-
velő társulatok között tűzzünk ki vala-
milyen versenyt, mert ez a verseny a kö-
zönségnek sokkal nagyobb rétegét ér-
dekli, mint a bridge. Erre a levélre már 
akkor kellett volna válaszolnunk, mert 
ez a felszólítás az első pillanattól kezdve 
komolyan foglalkoztatott bennünket és 
csak; aiz alkalmas időre vártunk, hogy 
olvasónk felszólításának eleget tegyünk. 

Ez az idő most elérkezett. Mélyen benn 
vagyunk a szezonban, az ország műked-
velő társulatiad megkezdték a farsangi és 
egyéb előadások előkészületeit. 

A Színházi Élet is felhasználja az al-
kalmat arra, hogy a már oly régen ese-
dékessé vált Országos Műkedvelő Olim-
piászt megrendezze a Színházi Élet nagy 
aranyserleg vándordijáért. Ennek az 
olimpiásznak az a célja, hogy az ország-
ban levő műkedvelő társaságok között 
megkeresse a legnívósabb és legtehetsé-
gesebb műkedvelő együttest és bebizo-
nyítsa, hogy a műkedvelők ma már na-
gyon jelentős kulturmunkát végeznek. 
Hogy a műkedvelők munkakedvét fo-
kozza, a Színházi Élet arany-vándordiján 
kivül diszes és művészi kivitelű okleve-
lekkel fogja kitüntetni nemcsak a győz-
tes, hanem az egyébként tehetségesnek 
bizonyult társulatokat is. 

A Színházi Élet Műkedvelő Olimpiá-
szán, minden műkedvelő társulat részt-
vehet, ha nevezését 1933 február l-ig be-
zárólag szerkesztőségünkbe beküldi. A 
nevezéseket tartalmazd borítékra rá kell 
irni: Műkedvelő Olimpiász. A benevezés 
díjtalan. 

Minden előadáson megjelenik a Szín-
házi Élet Írókból és művészekből alakult 
repülő zsűrije és mi csak azt kérjük a 
résztvevő vidéki egyesületektől, hogy a 
kiküldött zsűri elhelyezéséről és ellátá-
sáról előre gondoskodjék, de ennek az 
ellátásnak költségeit természetesen a 
Színházi Élet fedezi. 

Hogy a Műkedvelő Olimpiász műsor-
választását és a darabok kiállítását meg-
könnyítsük, ezért megállapodást kötöt-
tünk a dr. Marton Sándor színpadi ki-
adóvállalattal. Az ügynökség a következő 

darabokért az Olimpiászon való előadá-
suk esetén csak fél jogdíjat számit. 

Noezty Su esete Tóth Marival, Feketeszáru 
cseresznye, Bor, Gyurkorlts fiuk, Mézeskalács, 
Egy kis senki, Érik a búzakalász. Fruska, Tüzek 
az éjszakában, Nagymama, Süt a nap, Gyimest 
vadvirág, Beleznay asszonyok, Juhász legény, 
szegény Juhász legény, Vén gazember, Mágnás 
Miska, Tul a nagy Krlvánon, Vén bakancsos és 
fia a huszár, Ida regénye. 

De ezeken a darabokon kivül szívesen 
segítünk a versenyzőknek más színpadi 
kiadó birtokában levő darabok jutányos 
áru megszerzésében is, ha ilyen kéréssel 
kellő időben fordulnak hoizzánk. Sok 
olyan darab van, melyek megfelelő ki-
állítás és kosztümök nélkül elvesztik 
egyéni izüket, ezért ilyen darab előadá-
sánál szívesen elintézzük a jelmezek köl-
csönzésének kérdését is és természetesen 
itt is igyekszünk engedményeket biztosí-
tani az Olimpiász résztvevőinek. Olyan 
darabok előadásánál, melyek művészileg 
nagyobb feladatok elé állítják a társula-
tot, ha azt az együttes szükségesnek érzi, 
szívesen küldünk ki Budapestről ren-
dezőt is a darab betanítására. De ettől 
függetlenül az Olimpiászra vonatkozó 
mindennemű kérdésben szívesen állunk 
a versenyzők rendelkezésére. 

Hogy a Műkedvelő Olimpiász jogossá-
gáról és szükségéről meggyőződjünk, fel-
kerestük a műkedvelő ügyekben jártas, 
Budapesten élő szakértőket és megkér-
tük őket, hogy mondjanak vélemény! a 
Műkedvelő Olimpiászról. 

Szieberth Imre 

kormánytanácsos, 
állami vasgyári fel-
ügyelő, a voit Miai-
gyar Műkedvelők 
Szövetségének ala-
pító társelnöke a 
ibövetkezőkiett mon-
dotta: 

— Az egyes orü-
ikedvelő társaságok 
eddig meglehetősen magukra voltaik ha-
gyatva. A Színházi Élet Műkedvelő Olím-
piásza már azért' is nagy oéttt szolgál, 
mert ezeket a külön élő műkedvelő egye-
sületeket megismerteti egymással és ímeig-
teromiti a későbbi együttműködésnek is 
alapját. A Műkedvelő Olimpiász a l'eg-
joibb kull turprograimim, aWiiit sziinlházi és 
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irodalmi lap maga elé tűzhet. A műked-
velés tulajdoniképpen sport. Kultur-sport. 
Ezért biztos vagyok benne, hogy ax arany-
serleg vándordíjának megsaeraése az egye-
sületeknek nemcsak kuftur-, hanem sport-
ambioióját is növelni fogja. A Színházi 
Élet igen helyesen látta meg, hogy a mű-
kedvelőkkel foglaillkozini fceäil, mert a ki-
sebb TOTO sokban és fal vakban, ahova csak 
ritkán jut el rendes színtársulat, a mű-
kedvelők önzetlenül és teljes sziwefl ,szol-
gálják a kulturát. Ennek a Műkedvelő 
Olimpiásznak az eredménye a legfénye-
sebb bizonyíték lesz a Színházi Élet ak-
ciójának helyessége és szükségessége 
mellett. 

Farkas Imre: 

— A műkedvelő 
egyesületek produk-
ciója önmagában 
éppen olyan művé-
szet, mint a ko-
moly szdnitfesuila-
toké. Ha a mű-
kedvelő - gondola tot' 
kellően támogatjuk, 
alkkor egyben had-

járatot is indítottunk a műveletlenség 
e'jlen is. Ez a gondolat késztetett engem 
Szieberth Imrével együtt, mikor annak-
idején a Műkedvelők Országos Szövetsé-
giének elnökségét válilailtaim. A műkedvelő-
előtadásoik nevdlik a publikumot, megsze-
rettetik velűlk a színházai és az irodaia-
mat. Látni kelt azt a lelkesedést, ameMyeQ 
egy-egy darab előadására készülnek. A 
Műkedvelő Olimpiász olyan szerencsés 
gondolait, amelyért 'miniden műkedvelő-
egyesületnek lelkesednie kell. A siker 
nem lehet vitás. 

Bayer Károly, 
a Törekvés d'ail-, 
zene- és őnképző-
egyilet elnöke: 

— Különösem a 
vidék szempontjá-
ból nagyjellenitősé-
gű a Műkedvelő 
Olimpiász, inert a 
versenyen vailó sze-
replés fokozni fogja 

az egyesületek munkalelkesedését és ez-
által nívóját is, mert leméMietőleg a ver-
seny hangulata használni fog azoknak az 
egyesületeknek is, amelyek eddig megelé-
gedtek a ikisetobéntékü darabok betanulá-
sával. A műkedvelőtársulatok minden 
esetben a kiátura ettflönsej, és harcosai, 
tehát megérdemlik azt, hogy foglallkoz-
zanak velük. A Színházi Élet nagyon he-
lyesen fogta meg ezt a kérdést és a mű-
kedvelő társulatok között megindul a 
nemes vetélkedés. 

a Színpadi Szerzők 
Egyesülteiének tit-
kára: 

— A Színpadi 
Szerzők Egyesületé-
ben miinddg tudatá-
ban voltaik annak a 
kulturális munká-
nak, amelyet a mű-
kedvetlök végeznek 
és ezért az egyesület mindig swvesen tá-
mogatta őket. Azok az előadások, amelye-
ket a műikedvalőtársuilatolk rendeznek — 
még ha családi jellegűek is — a kocsmá-
tól és egyéb rontó hatású szórakozástól 
vonják el a fallu népét és igy népműveilési 
propagandáján kivitt javító hatással! is 
lehet. 

Király Ernő: 
— A műkedvelő 

egyesületek műkö-
désükkei nagy szol-
gálatot tesznek a 

síiintiár sül atoknak, 
mert hozzászoktat-
ják a publikumot a 
sainíhá 7 nyújtotta 
•szórakozáshoz. Kü-
lönösen így ivan ez 

vidéke®, ahol bebizonyítható, hogy a s'zin-
tár s utalok előadása is látogat ottabb azóta, 
mióta a műkedvelők is megrendezik a ma-
guk előadásait. De a mii kedvelőknek érzé-
sem szerint még sóikat kelj tanulniok. A 
Színházi Éllet Műkedvelő Olimpiászán sok 
olyan dolgot és újítást tanuiühaInaik meg 
a műkedvelő-egyesületek, amelyek birto-
kában előadásaik elérhetik a komoly miíi-
vészá produkció nívóját. 

Kaufmann Sándor, 

a dr. Marton Sán-
dor színpadi kiadó-
vállalat vezetője; 

— Talán senlki 
nem érintkezik 
annyit a műkedve-
lőkkel, mint én és 
azt tapasztaltam, 
hogy a műkedvelők 
nagyrészt olyan da-
rabokat tűznek műsorukra, amelyek elő-
adása a legkomolyabb felkészültséget 
igényli. Ebből az következik, hogy a mű-
kedvelő egyesületeknek nem csak az elő-
adás megtartása, hanean a művészi nivó el-
érése is célja. A Műkedvelő Olimpiász elő-
adásain azután megmutathatják a műked-
velő egyesületek, hogy ezt a céljukat el is 
érik. 
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A 12-es számú elárusítónő 
Irta: André Birabeau 

Gilles Panvlers belépett a „ParaoTesom-áruházba." Szívesen járt ide bevásárolni, 
mert kényelmes ember létére szerette, hogy mindent, amire szüksége lehet, megta-
lál egy helyen. Az utóbbi Időben azonban csak a szövetosztályt látogatta. Különös-
képen egyszerre nagyon sok szövetdarabkára volt szüksége. Igaz, hogy sohasem vett 
többet, mint 25—75 centimétert, hol egy diványpárnára, hol más, valamire, de min-
dennap szorgalmasan megjelent. 

A büszke tartású, szép szőke elárusltókisasszony nem nagyon törődött a kitartó, 
de szerény vevővel. Fejedelmi mozdulattal bontotta kl előtte a szebbnél-szebb szö-
vetvégeket és megvető pillantással mérte végig a boldogtalan Glllest, mikor az husas 
percnyi válogatás után szerényen kijelentette: 

— Vágjon le ebből nekem huszonöt centimétert, legyen szíves. 
Gilles csendben azt remélte, hogy a tizenkettes számú kisasszony — a nevét nem 

tudta, de a számát jól megjegyezte magának — végül is észre fogja venni, hogy ez 
a mindennapos szövetvásárlás az ő személyének szól. Gilles ugyanis halálosan sze-
relmes volt az elárusitónőbe, az azonban mindig csak ugyanazzal az Üzletszerű, 
kötelező nyájassággal fogadta és Gilles hiába gyűjtött már egész rongykereskedést 
össze 25—30 centiméteres szövetdarabokból, nem sikerült még csak egy nyájasabb 
mosolyt sem kapnia. 

Egy napon azonban hiába kereste a szövetosztályon a tizenkettes kisasszonyt. 
Másnap Is hiába ment el. A harmadik napon odament hozzá a hetes számú kis-

asszony és résztvevő hangon kérdezte Glllest, hogy mit keres. Gilles bevallotta, hogy 
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a tizenkettes elárusltónőt keresi, sőt a bájosan mosolygó, baiűa 7-esnek még azt 
is meg merte mondani, amit a másiknak még eddig nem volt bátorsága bevallani, 
hogy halálosan szereti a 12-es kisasszonyt. 

— Mónika kisasszonyt? Áthelyezték a háztartási cikkek osztályába, — világosí-
tottál fel a leány megértő mosollyal Gillest. 

G'illes rohant a souterrainbe. Nagy örömében megvásárolt egy hatalmas alumi-
niumfazekat. 

Monika kisasszony mintha megváltozott volna. Gilles persze most már a háztar-
tási cikkek osztályának volt mindennapos vendége és Monika már mint jó Ismerőst 
kedves, barátságos mosollyal üdvözölte. Királynői, büszke tartása eltűnt, itt nem volt 
Ideje ahhoz, hogy fejedelmi mosollyal, színpadi pózzal bontogassa szét a drága angol 
szövetek végeit. Mint valami fürge kis háziasszony, aki a vendégeit fogadja, ugy sza-
ladgált egyik pulttól a másikhoz és közvetlen, kedves mosollyal szolgált ki. 

Gilles egy napon, egy hatalmas piros fazékkal a kezében, végre elhatározta, hogy 
nyilatkozni fog. Ëppcn hozzá akart kezdeni, amikor egy fiatal házaspár jött. 

— Csak szolgálja ki őket, kisasszony, én ráérek — biztatta Gilles. 
Milyen kedves ez a fiatal házaspár — gondolta magában — bizonyára most ren-

dezik be a háztartásukat. Az asszonyka boldogan turkált az edények között, mint 
egyi kislány. Ezek lesznek az ő játékszerei. Gilles elképzelte a fiatalok otthonát. A 
férj bizonyára hivatalba jár és az asszonyka minden délben kész ebéddel várja. 

— No most rajtunk a sor — sietett vissza l^onlka. 
— Igen rajtunk a sor — felelte Gilles. — Magán és rajtam. Mondja, mit vegyek 

még a háztartásunk számára? Mert ugy-e a feleségem lesz? Észrevehette már, hogy 
csak a maga kedvéért járok Ide. 

Monika mosolyogva bólintott. Rövidesen meg is tartották az esküvőt és nagyon 
boldogok voltak. De ez a boldogság sajnos nem tartott sokáig. Monika rövidesen 
megváltozott. Egy ideig halálosan komolyan járt-kelt, elhanyagolta a háztartást, szóra-
kozott és elgondolkozó volt. Aztán egyszerre megint az ellenkező végletbe csapott. 
Festeni kezdte magát, erősen parfümözni, drága, átlátszó selyem fehérnemüket vásá-
rolt. Egyszóval a szerény, egyszerű asszonykából minden átmenet nélkül frivol, tet-
szelgő szépasszony lett. 

Gilles nem tudta mire vélni a dolgot. Addig nyomozott és töprengett azonban, 
mlg végre megtalálta a változások okát Azonnal felkereste a „Paradicsom-áruház" 
igazgatóját. 

— Uram, a családi boldogságom függ öntől. A feleségem az ön áruházának 
egyik alkalmazottja. A legdrágább, legjobb teremtés a világon, de egy kis majom, 
mint minden asszony. Hallatlanul befolyásolja a környezet, ami egész nap körül-
veszi. Először, amikor megismertem, a szövetosztályon volt. Büszke és megközelíthe-
tetlen volt, mint a drága angol szövetek. Aztán lekerült a háztartási cikkek osztá-
lyára. Itt szelíd házias kis teremtéssé vállott és hozzám jött feleségül. Egy ideig 
nagyon boldogok voltunk, de aztán a feleségemet áthelyezték a parfüm-osztályba, 
majd innen a fehérnemű osztályba. Itt a nagyvilági és félvilági vevőközönség között 
ő is egészen megváltozott. Festi magát, valóságos illatfelhőt vonszol maga után és 
olyan drága és átlátszó fehérneműt visel, ami egyáltalában nem illik egy szerény 
polgári asszonyka ruhatárába. 

A főnök mosolyogva bólintott: 
— Rendben van, uram, majd segítünk rajta. 
Másnap áthelyezték fttonikát a konfekcióosztályba, ahol kész gyermekruhákat 

kellett eladnia. Egész nap nyafogó, nevető gyerekekkel és boldog mamákkal volt körül-
véve. Ismét kedves volt az urához, szerette az otthonát, leszokott az arca festéséről, 
a sok parfümről és pár hónap múlva boldogan hlmezgette a kelengyét a várva várt 
kis trónörökös számára. 

Fordította: AUER NELLY 

59-



Nagy Kató 
nyilatkozik 

pesti 
filmezéséről 
Berlinből irják a Hangos 

Heti Híradónak: Hivatalos 
híradás jelent meg arrőd, 
hogy Nagy Kató, a világ-
hírű magyar fühniszlár feb-
ruár •végén, vagy imlárrius 
elejéin 

Budapestre jön 

s itt készíti ef fcgujabb 
filmjét a Hunnia-filmgyár-
ban, németül és magyarul. 
Megkérdeztük Nagy Katót, 
tényleg Budapestre jön fl-
mezni? 

— Szerződésem szerínit 
olt kefÜ dolgoznom, ahol a 
produkció-vezetőség a mun-
kát előírja. Ha a film ugy 
kívánja, hogy a külső fel-
vételeik St. Moriltzban vagy 
Kairóban ,készül jenek, a 
primadonna St. Moritzba 
vagy Kairóba utazik. Szere-
tek utazni s mert nagyon 
kevés a szabad időm, Őrü-
lök, ha a külső felvételeket 
idegen országban kell e g é -
szíteni. Magánidőm, sza-
had'ságom jóformán semimi 
sincs s igy legalább munka 
közben élhetem ki utazási 
vágyaimat. Régi itervem, 
hogy ellátogatok (lehetőleg 
inkognitóban) Budapestre, 
de nagy elfoglaltságom 
mindig megaikadájyoao'tt 
ebben.. Budapesti filmemről 
egyelőre nem mondhatok 

„A feltett Vénusz" 
Igy nevezték el Maureen O'Sulil-

•anl Hollywoodban 
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semmit, mert még velem 
seon közölték a részlteteket, 
remélem azonban, hogy a 
tervezett magyarországi 
„kirándulásinak" semmi 
akadálya nem lesz. 

* 
SZATMÁRI JENŐ, a Ber-

linben élő magyar újságíró 
irta azt a filméit, amelynek 
keretében Johannes Rie-
mann, a népszerű film-
színész először mutatkozik 
be mint rendező. 

• 
MAX ES MÓRIC alllalkját 

viszi rajzos triiikkfilkmre a 
Miki egér és Sicc-fillmekhez 
hasonlóan egy berlini film-
gyár. 

G. W . PABST legköze-
lebbi filmjét a jövő háború-
fáról készíti. 

• 

Bicikli-defekt... 
Mary Carlisle éa Muriéi Evans naponta biciklizéssel teszik még karesubbá alakiakat 

(Foto Metro) 

Miért jön Joseph 
von Sternberg 

Európába? 
Hollywood, december 

Josef von Sternberg szil-
veszterkor elhagyja New 
Yorkolt s a Bremenen Euró-

pába étkezik. Hollywood-
nak már hetekkel ezelőtt 
bucstut mondott. Mr. Stern-
berg Hollywoodból való tá-
vozása előtt a következő-
ket mondotta a Los Ange• 



Ramon Novarro 
bemutatja uj „legényotthonát". Hollywoodi 
» t á r n o k i t iierlnt a villában külön wiodát 

It építtetett Novapro 

les Times nvunkatársának : 
— Egyeílöre nem nyílat-

kozfoatom arróll, hogy med-
dig maradok Európában. 
Utazásom célja nem szóra-
kozás. Komoly miunika-
prograim áll előttem gyá-
ram európaj produkciójá-
val .kapcsolatban. És ... 

Itt elhallgat Sternberg s 
az újságíró fiizi tovább a 
megikezidett mondato t . . . 
hátha azért jön Európába 
Sternberg, hogy uj Marlene 
Dietrichet, uj sztárt vigyen 
magával Amerikába? 

Nyár — ujivltor 
Hollywoodban süt a nap — 
Magda Evant bemutatja uj 

lürdőtrikójét 
(Foto M. G. M.) 



Bécs'b&l pár napra Buda-
pestre is hazalátogatott ro-
konaihoz. 

* 
MAE MURRAY, a néma-

film ünnepolt sztárja film-
rendező akar lenni. Ö l e n n e 

az első női filmrendező 

Am wi k ábttn. Próbátkozá s n 
valószínűleg sikerrel jár, 
mert tudni kell, hogy Mrs. 
Murray férj<? Robert Z. Leo-
nard, a hires rendező volt, 
akinek munkáját a sztép 
Mae állandóan személyes 
jelenlétével támogatta. 

Berlin 
uj magyar filmsztárja 
elvált pesti úriasszony 

Berlin, cl ec einher. — Az 
elmúlt napokban uj ma-
gyar tehetséget avatott a 
német közönség. Olly von 
Flint az u j magyar sztár 
neve. Az u j filmtehetség 
valóban sztár lett napok 
alatt: nevét a transzparen-
seken, plakátokon, hirdeté-
sekben Am xy Ondra neve 
meffieft hirdetik. 

Olli y von Fl in tel családi 
nevén Radvány Ollynak 
hivják. Elvált pesti úri-
asszony, aki egy évvel ez-
előtt néhány ajánlólevéllel 

kiutazott Berlinbe. OMy 

von Flint szorgalmasan jár-
ta végig a stúdiókat » pesti 
levelekkel, míg végre Szőke 
Szakáll egyik kétMvonftsos 
kis filmjében kapott szere-
pel. A néhányszavas bemu-
tatkozást egyre nagyobb és 
nagyobb szerepek követté® 
mig azután Kari Lamit 
Annie Ondra Baby e ínB 
(Minijének másik női fősz• S 
repère szerződtette. 1 

A film bemutatója után 
egymásután kapta a szer-
ződtetés ajánlatokat Olly 
von Flint. A bécsi nagy 
filmszínház, ahol a napok 
ban mutatták be, meghívta 
a magyar színésznőt pre-
mierjére. Radvány 0My 

„A női kedvence" 
Ex Johnny Weissmüller, az 
uizó-flimsztár becézőneve. (A 
beeéxéit képünk szemlélteti 

módon mulatja be) 



HANGOS HETI HIRADÛ 

... . 

A REPÜLŐ ABANT ma-
gyar változatának pesiti be-
mutatójával (kapcsolatban 
érdekes ötletet vetett fel1 a 
Színházi Élet egyik olva-
sója. „Nagyon csodálom — 
irjia a H. H. H.-nak —, 
hogy a francia filmgyártó-
nak nem jutott eszébe a 
kézenfekvő ötlet; valame-

•^''•llner 

Oily von Flint 
Berlin aj magyar filmutárj* Annie OndráTal 

Iyiik kisebb moziban be 
kellett volna mutatni A re-
pülő arany francia változa-
tát. Miért? A francia váüto-
ratbajn Gyergyai István sze-
repét Roland Toutain, a 
pesti botrányairól hires 
francia filmszínész játssza. 
Bizonyára söksan kíváncsiak 
Pesten arra, milyen szmész 
ez a kedves francia fiu, aíkit 
eddig csak — nadrágsze-
repben láttunk." 

• 
ANNA STENT, a világ-

hírű orosz származású film-
sztárt, Sam Goldwyn „el-
adta" a Metrónak. Mielőtt 
Anna Sten megkezdi sze-
replését u j gyáránál, férjé-
vel, Hans Frenckennel pár 
hétre Európába látogat. 

V ' ' 
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kisebb befogadóképességű. No de ez nem 
baj, annál intimebb, jobb hangulata lesz 
a mulatság, no meg kis helyen is elfér 
sok ember, ha jól érzi magát. 

— Hallom, az atléták azért ez idén is 
hűek maradtak a Vigadóhoz. 

— Ez érthető is, lévén atléták nagyobb 
számban Magyarországon, mint a jogá-
szok. Furcsa változás ez, angyalom, de 
igy van, ezt is meg kellett érnünk és 
bele kell nyugodnunk. 

— Egyébként? 
— Egyébként nagy járás-kelés folyik 

a szórakozási frontokon minden este, 

ZSERB0~Ö0~BAN 
— Mit tudtok ti, angyalom arról, hogy 

lesz-e igazi farsang ezidén, vagy lógatni 
fogjuk az orrunkat1 

— A jelentések szerint, amelyek már 
befutottak hozzánk a báli frontról, egé-
szen jól áll a farsang ügye. A Jogász-
bálnak például — amely hagyományos 
farsang-nyitó mu/atság — már táblája 
van. Igaz, hogy ezidén a táblát azért 
tehették ki ilyen korán a jogászok, mert 
a Pannónia télikertjében rendezik a bált, 
ami a normális báli termeknél sokkal 

Dräsche l-iizér 
Alfrédné «s leán> al 

(Angelo fotu 
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jönnek-mennek az emberek, táncolnak, 
lumpolnak, vacsoráznak és hajnali séta-
kocsizásokat végeznek az Andrássy-uton, 

— No ne mondd, hát ezt meg honnan 
tudod1 

— Angyalom, előttem semmi nem 
titok, én láttam, mikor az utcaseprő ko-
csiját tolta valaki s egy másik valaki a 
tolókocsi tetején ült s dalolva kerekezett 
hazafelé. Reggeli hét órakor minden-
esetre szokatlan látvány az ilyesmi nap-
jainkban. 

— Mindig lesznek Júliák — mondja 
az immár szállóigévé vált darabeim. 
Erről jut eszembe, hogy a karácsonyi 
premierek közönsége meg volt elégedve? 

— Leginkább az az ismert, rózsaszínbe 

öltöztetett ifjú hölgy, aki a „Kadett-
szerelem" cimü operettet egyik földszinti 
páholyból nézte végig a mamájával és 
egy fiatal úrral a premieren. A rózsaszín-
ruhás hölgy ugyanis a happy-end meg-
hatott pillanatában, mikor a leglágyabb 
valcer zeng a zenekarban s a csillagos 
ég alatt takarodó sir a színpadon, el-
jegyezte magát ott a földszinti páholy-
ban a fiatal úrral. 

— Ki a boldog vőlegény? 
— Kadett, hát hogy lenne más, mikor 

a Kadettszerelem-ben jegyzi el magát. 
Év végén már huszárhadnagy lesz és egy-
úttal férj is. 

— Lesz még főhadnagy isi No és 
egyéb eljegyzésekről nem tudsz9 Néhai 

Batthyány Tamás gróf és 
felesége, Keglevich Ilona 
grófnő férjezett Bárczay 
l'erencné leányát jegyezte 
el Pallavicini Alfréd őr-
gróf. Azonkívül egy eskü-
vőről is beszámolhatunk 
karácsony hetében: Kern-
tler Violát, Kerntler Kál-
mán államtitkár leányát, 
feleségül vette Wonnesch 
Ernő folyamőrkapitány-
Tanuk voltak Wulff Olaf 
vezérkapitány, a folyam-
őrség felügyelője és Kant 
Árpád tábornok. 

— Minden szerencseki-
vánatunk az ifjú páré. S 
mit tudsz Bethlen Istvánné 
yrófnérólt 

— A karácsonyt már itt-
hon töltötte fiai és férjt 
társaságában. A grófninat 
különben ezúttal még na-
gyobb sikere volt amerika 
turnéján, mint a múltkori 
ban. 

— Mások is jöttek Ame 
rikából hozzánk mostaná 
banf 

— Inkább mennek Ame 
rikába — mondd csak igy 

A peall társaságból 
Báró Taxla Groedel Dóra 

(Angela loto 



angyalom. A január hato-
dikán induló „Európa" 
Lukács Pálné Benes Dai-
syt viszi haza Holly-
woodba. A gyönyörű fiatal-
asszony három évi távollét 
után most néhány hetet 
töltött itt ' Pesten az édes-
anyjánál s meg kell álla-
pítani, hogy mindenütt 
nagy feltűnést keltett szép-
ségével és kedvességével. 
Január tizenhetedikén vi-
szont ugyancsak az Euró-
pával utazik ki Howard 
Rossné Kálnay Klári a 
tengerentúlra férje és kis-
lánya társaságában. A leg-
jobban öltözködő pesti 
hölgyek egyike Cannesból 
jött haza a szüleihez ka-
rácsonyra, ünnepek után a 
férje Londonba utazott, 
hogy Amerikába való in-
dulásuk előtt kiegészítse 
garderobját s ugyanezt 
cselekedte a felesége is 
Budapesten. Wivatszalónok 
és kalapszalónok örömét e 
müvelet felett ki sem le-
het fejezni — pengőben. 

— És hova utazik a 
Ross-házaspárt 

— Előbb New Yorkba s onnan Santa 
Barbara-ba, amely egy kőhajitásra van 
Hollywoodtól. Annyira, mint ide Sorok-
sár. Santa Barbarában ugyanis Rossné 
apósa egy harmincszobás kastélyt aján. 
dékozott a menyének, ezt mentek most 
kilakni a fiatalok s egy évig, két évig 
bizonnyal künnmaradnak. 

— Jó mutatást s mielőbbi viszontlátást. 
No és a puskások békében maradtak az 
ünnepnapok alatt? 

— A puskások? Dehogy isi 
— Teleki Tibor gróféknál Gyömrőn 

volt nagyobb vadászat háromszázas nyul-
eredménnyel. Aztán Nemestóthy Szabó 
György rendezett még vadászatot, továb-
bá itt kell megemlékezni a budapesti 
jászkun huszárezred hétről hétre mégis-

A pesti társasagom 
Dr. Kovács Sándorné leányával 

(Angelo foto) 

métlődő falkavadászatairól, amelyek év-
ről évre rokonszenves sportmulatságai 
lovasurnőknek és lovasuraknak. Perczel 
Olivér masterezredes vezetésével. 

— No és a Lovarda ünnepélye1 
— Nagyszerűen sikerült, mint minden, 

amit Cs. Szabó Kálmán rendez az ő 
szűkebb gárdájának. Ofyan zsúfoltságot 
soha nem láttak a Lovarda tribünjei, 
mint most a karusszel alkalmából. 

— Kisebb összejövetelek9 
— Koós Zoltán és felesége adtak es-

télyi, Benke Miklósék a kislányuk tisz-
teletére teát, Hollós ödönék vacsorát, 
Lóczy Lajosék és Trux Lajosék ugyan-
csak teát. Megtartották azonkívül az első 
Tearózsa-estét, a Medikus-tea és a MAC-
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tea pedig karácsonyi hangalatban folyt 
le legutóbb, nemkülönben a Régi Gárda 
vacsorája is, amelyen Colonna herceg, az 
olasz követ is megjelent. 

— Valaki kapott egy arany-yoyót a 
karácsonyi ajándékai között, — hallottál 
erről, angyalomf 

— Nem, de könnyen lehetséges, ha 
nálunk mostanában nem is dobálóznak 
az aranyakkal. Ezenkívül bátor vagyok 
átnyújtani a fegujabb pletykát. Playl 

— Ready. 
— Vagyis már ebből megállapítható, 

hogy a Fedett Tenniszpályán kezdődött 
a dolog. 

— Aztán a Fedett-uszodában folyta-
tódott, végül befejeződött a margitszigeti 

Somerset de Chair, a kiváló 
angol publicista, akinek két 
vllághiril könyve Jelent meg, 
„A fenyegető vlSar" és „A 
feloszlott Európa'', megnősült. 
Az angol társaság egyik ünne-
pelt szépségét, Thelma Arbuth-

notot vette el feleségül. 
(Photo N. L. A.) 

kies és kissé vadregényes 
romoknál. 

— 5 mi történt a három 
helyent 

— Az elsőn kézfogás, a 
másodikon csók és a har-
madikon pofon. 

— Ugyan menj már, most 
meséled ezt, hiszen ezt még 
a verebek is csiripelik 
már. 

— Megyek én is csiri-
pelni. 

Adieul 

A PESTI TÁRSASÁGBÓL 
Synnlevsky Mldy 

(Angelo foto) J 



LMkk 
Selyembáb 

LEVÉL: Nem bírom el ezt a munkanélküli, 
eseménytelen, improduktív életet. A kit nagy 
malomkő egésun felőröl. Az egyik az édesanyám 
ellenkezése minden megmozdulásommal szemben, 
a másik pedig a szegénységem. 

VÁLASZ: És én mégis azt mondom: Adjon bá-
l i t az Úristennek, amíg vigyáz önre és amíg 
félti és óvja iint a szíreta édesanyja! A szülök 
szeretete és aggodalma sokszor túlzottnak lát-
szik . . . de mindig nekik van igazuk, mert cse-
lekedeteiket a megérzés diktálja és a szív. 

Haldokló lelkek. N. G. 
LEVÉL: Egu kérdés: szabad-e csüggedni? 
VÁLASZ: Nem. Nem tudom elég gyakran is-

mételni Mullford Prentice sarkalatos tételét: 
„Amiről lemondunk, azt már el Is veszítettük!" 

Őszinte 
LEVÉL. Naguon kérem leve-

lében ne említse meg problé-
máimat. se speciális szenvedé-
semet . . • / 

VÁLASZ. Nem említem. És 
csak egyet tudok Snnek mon-
dani : legyen nagyon óvatos ! 
Tegye nagyon próbára saját 
magát, valamint aa illetőt, aki 
Ilyen hatást tett önre. A sors fin-
nel egyrészt igen mostohán bánt, 
de másrészt megáldotta bájos, 
hivő és érzékeny lélekkel. 
Vigyázzon nagyon erre a Hizta 
lélekre ! 

G. I. 
LEV Él. Megfigyeltem, hogy a 

Lelki-klinikán tulnuomó a 
,,szívbeteg". Pedig a lélek ét 
a szív nem egu ! 

VÁLASZ; Nincs igaza. Bizony: 
egy ez a kettő! Néha fájdal-
mat Jelent, de néha Srőmőt. 
Ha valaki egész lelkével sze-
ret, az azt Jelenti, egész szíré-
vel szeret. Bizony: Inkább baj 
manapság, ha az ember aa 
egész szivével s z e r e t . . . 

Sch.-né 
LEVÉL. EgU életi 
VÁLASZ. Asszonyom, meg-

hatottan olvastam kálváriáját. 
Ilyenkor fojtogatja torkomat a 
könny és a düh, hogy szegény 
ember vagyok, nem segHbetekt 
De valamit próbálok. Ne re-
méljen semmit : ma nem sxo-
kott a Jószándék sikerfilm. Marosi Tímár János festőművész megfestette Tóti»* AUre 
De elmét eltettem : megpróbá- a belga konzul leányának arcképét 
l o m (Pitloni felrétele. Temesvár) 

a. 
LEVÉL: Én szeretem, — ő csak rokonszenve-

zik velem. Kíváncsi vagyok, hogy mit irez 6 
irántam. 

VÁLASZ: Az a benyomásunk, hogy a i i l leti 
szeret Játszani a tilzzel. Talán A Is mélyebben 
érez 5n Iránt, mert hiszen mindig vissza-vissza-
tér, — de nem árulja el magát. Az Ilyen dol-
gokbnn mindig — a szerelmesebb fél viselkedése 
a dönt«. Ért ön engem, — ugyebár? On túlsá-
gosan elárulja magát. Ón túlságosan megnyug-
tató. Ha érez is komolyan és mélyen, — nem 
szabad ezt mindjárt elárulnia. Árulja el a 
másik küzdő fél. 
Lalagé 

LEVÉL: 1. Hogu tria ön az operetteitî 1. 
Hogyan Írja ön a verseit? 

VÁLASZ: I. Fejből. 2. Szívből. 
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A bukaresti „Egyetértés - Sportklub előadta Fodor László „Csók a tükör előtt" eiratt színművét 
Kárpáti M. Géia rendelésében. A szereplők: ülő sor (balról Jobbra): Asszony — Varró Margit; Walter 
— Bálint József: Hilda — Sulh Ilonka; Nagy Károly elnök, Leitbeim János pénztáros, Mária — Mihály 
Erzsi; dr. Held — Kárpiti M. Géza; Szobalány — Csungár Manci. Álló sor: Férd — Furdl Viktor; 
Bálint Márton sugó; dr. Srhllrz — Révész Józsel; Börtönör — Remete György; Szolga — Keller 

Jónet: Ügyész — Papp Sándor; Bíró — Varró István 
(Foto F. Willi) 

G. Gre'us 
Gyönyörű ez a strófa: 

Apám gazdag szive 
Anyámét kereste 
S amikor e szivek 
Egymáséi lettek. 
Négy világtáj kincse 
Hullott a szivembe. 

Hangos film 
LEVÉLt Egy vers. 
VÁLASZ: Érdekes a modern téma, amely 

újszerű lüktetést ad a költeménynek. De a ne-
vek fölsorolása, rimbe-öltőztetése bizonyos szá-
razságot ad az egésznek. 

Munkácsy dr.-né 
LEVÉLt Érdeklődéssel kísérem az ön munkás-

ságát. Aíf tapasztalom, hopu — egy periódusnál 
megállott. Küldök önnek néhány müvet és a 
német Vi Szellem folyóiratát. amelu a legmo-
dernebb testi és lelki kulturát öleli föl. 

VÁLASZ: Asszonyom, köszönöm kedves és 
megtisztelő küldeményét. Ebben a lázas ujságlró-
munkában, amelyet a mai nap ró arra az íróra, 
aki a mások iigyes-bujos dolgával törődik, sőt 
szeret törődni, bizony nemigen ér rá az ember, 
hogy fejlessze, művelje tudását. Ezeket a pom-
pás műveket nagy élvezettel olvastam (amint 
megkaptam, azonnal figyelmesen végigtanulmá-
nyoztam őket) és azt hiszem, nagy hasznát fog-
ják venni — olvasóim is, én is. Hálás kézcsók. 

Darling 
LEVÉLs „Az ember komédiázik egu darabig 

a többiek kedvéért, de félek, hogy az én külső-
ségekre épített házasságom össze fog omolni." 
Ne haragudjon, de kissé mosolyogtam levelének 
azon a részén, amellyel az én esetemet a balzaci 
korra és az ő Írására, életprobléma-megokold-
sára való hivatkozással akarja megoldani. Nem 
tudom ugyan, de ugu érzem, hogy a halhatatlan 
francia megállapításai az asszonyokról a törté-

nelmi távlat ködén keresztül már nem lehetnek 
teljesen elfogadhatók." 

VÁLASZ: Asszonyom, _ egy nagy baj van. 
En őszinte ember vagyok és őszinte szeretek 
lenni az Írásaimban is, még akkor Is, ha vala-
mely fogyatékosságomat keil bevallani. Azt ta-
pasztaltam ugyanis, hogy ez helyes igy, a mai 
közönség olyan Intelligens, hogy: meghatja az 
Igaz beszéd, mert úgyis átlát a dolgokon és ol-
vasni tud a sorok között. Ezt azért bocsájtottam 
előre, — mert be kell önnel szemben a gyönge-
ségemet vallanom. On nemcsak intelligens, ha-
nem olyan hipermodern, mosolya olyan indokolt 
velem, az egyszerűen gondolkozó emberrel szem-
ben, hogy — nem tudok mit mondani. Ne 
értsen léire: egy pillanatig se «kar ez kitérés 
lenni a dolgok elől, de amikor pompás levelél 
olvastam, az az érzésem volt, hogy ön: nem 
kérdez, ön vizsgáztat engem! Én pedig szintén 
bevallom, ebből a tantárgyból sem készültem, 
— mert ezt nekem még nem tanították, de nem 
tagadom — szívesen tanulnám meg! Hogy a 
dolog lényegét érintsem: ö n meg fogja oldani az 
lin problémáját, nem akkor, amikor alkalma 
lesz rá, ahogy írja, hanem akkor, amikor akar-
ja! Én igy képzelem önt. Várom az ígéret be-
váltását. Szíves üdvözlet. 

Optimista 
LEVÉLt Látja, nem haragszom énre és küldök 

ujru három verset. 
VÁLASZ: De én egy kicsit haragszom önre, 

mert ezek a költemények nem olyan jók, mint 
aminőket váriam kedves levele után. 

K.-né Rex Vilma, Debrecen 
LEVÉL: „Köszönöm, hogu életrajz-regényében 

megemlíti apámat, édesatyjdnak derék katoná-
ján" 

VÁLASZ: Én pedig köszönöm, Asszonyom, ezt 
a kedves levelet. Talán olvasóim nem fogják 
zokon venni, ha pár szót idézek kedves levelé-
ből, mert kUlön szívügyem: „Felidézem kis-
gyermekkorom emlékeit, a kaszárnyaudvart, a 
Lud nevű kutyát, azt az örömöt, mikor az Sa 

70-



«lesatyjától egy hajasbabát kaptam!" Egy villa-
nás a múltból, egy csomó kedves név, egy pil-
lanatnyi elérzékenyülés, amely után Ismeretlen 
magasságokba emelkedik a lélek. — hálásan 
köszönöm. 

Egy a sok kttzül 
LEVÉL,. Én egu csinos. 17 éves lány vagyok. 

Van azonban egu kis hibám, társaságban nem 
tudok szellemességeket mondani, vidáman disku-
rdlgatni. 

VÁLASZ: Ez nem hiba. Illetőleg nem hiba 
addig, amíg másképpen nem akarja liiltiintetnl 
egyéniségét, mint amilyen. Maradjon komoly-
nak, nyugodtnak és józannak tovább, — hlgyjr 
el, sokan vannak, akik ezt a genre-t szeretik. Itl 
vagyok mindjárt én. 
Miskolci Erzsi Írása 

VÁLASZ: Kiírom a teljes nevét, kisasszonyom, 
meri csak szép és jó szót killdhetek önnek. On 
Ir, mert a szive adta a tollat a kezébe; Írása 
szertelen, még az a „eukorspárga-kontur" sincs 
meg benne, amire reárakodik halaványan a kö-
telező m e s e . . . de valalml pompás, modern 
hangot érzek u munkájában. írjon, mert a „ma" 
beszél az Írásából, amit már én sokszor nem 
értek, de figyelek és szeretek. Sok üdvözlet. 

Merjek-e még hinni? 
LEVÉL. Sulgos megpróbáltu-

Ids nehezedett szegény csalá-
dunkra, gond, megpróbáltatás, 
betegség 1 

VÁLASZ. A gond, megpró-
báltatás, nem tragédia — ez 
mindnyájunknak kijut manap-
ság. A betegség . . . T Itt mind-
járt Idézem a nagy filozófus 
soralt I 
Ha a beteg test lassan gyógyul 
Sokszor a lélek a hibás, 
A betegség épp oly ragadós, 
Mint a gyógyulás ! 
Akarjon meggyógyulni ! Hlgy-
jen a mai orvosokban és 
gyógyszereikben. Ez a baj, 
hosszadalmas ugyan, de nem 
életveszélyes és föltétlen gyó-
gyítható. Majd amikor igazam 
lesz, kérek egy levelet (nehe-
zen várom !) ezzel a Jeligével, 
hogy : Hiszek ! 

Danton 
LEV Él. Régi iá barátom meg-

házasodott. En tovább fönntar-
tottam uele a szíves, jó vi-
szonyt, sőt szeretetemet, barát-
ságomat feleségére is átvittem. 
Most ugy veszem észre, az 
asszony rossznéven veszi az én 
guakori látogatásomat, ugy lá-
tom, mintha egy kicsit félté-
kenu volna rám. 

VÁLASZ. A levélből ugy ve-
szem észre, bogy egy kissé 
túlzott érdeklődéssel vezeti 
ön azt a barátságot, mintha 
kissé beleékelődött volna az ő 
életükbe. Nem tudom, csak 
sejtem, hogy igy van, de ha 
igy volna : ezt nem szabad ! 
Omnia In mensura . . . mindent 
mértékkel ! Semmi ok nincs 
arra, hogy ön tovább ne vigye 
ezt a barátságot, de óvatosan, 
kedvesen, ugy hogy tisztelje a 
hölgy félelmét, féltékeny érzé-
seit. Azt hisszük különben : Miklós Hóul portréja 
csak tapintat kérdése az egész! (Jakab Ödön festménye a i Ernst-muzeum kiállításán) 

Katona 
LEVÉLi Versek. 
VALASZ: Kezdetlegesek! 

Ttzeuhatéves életunt 
LEVÉL: 1. Bármely munkába belekezdek, leg-

többször, nincs siker! Nincs türelmem foglal-
kozni az emberekkel, nem tudok hízelegni — 
meguntam rég az életemet. 2, Van egu kis ba-
rátnőm, haragban vagyunk, bdnt a dolog, csak 
egy szavamba kerülne és minden rendben volna 
megint. De büszkeségem tiltja ezt az egu szót 
kimondani. 

VÁLASZ: Ez a két szó: boly „tizenhatéves" 
és „életunt" nem iér meg egymás mellett. Nem 
az életben, hanem a tizenhatévesben van a 
hiba! On fölismeri a hibáit, — ez már télered-
mény! De ha fölismerte, miért nein néz hát 
elébe a dolgoknak és az embereknek. Kezdje 
mindjárt ott, hogy béküljön kl a kis barátnő-
jével és örüljenek együtt a síép, fiatal életüknek. 
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Az öszi eső ugyan ezúttal mean a fáikról hullott. Piszkos, nehéz, ólomszürkc 
felhőkiből. Meg öreg, rokkant csatornák eresztékeiből. Vigasztalan egyformaság-
gal szitálva. Mindenben pontosan ugy, ahogy őszi esők ál talában esni szoktak. 

Az óra muta tó ja déli tizenkettő fe lé járt . János a vacak bútorozott szobában 
élvezte a vasárnapi nyugalmat. Csak most kezdett összeszedelőzködni. Megjegy-
zendő, hogy dolgai felöl 
hétköznap is (henyélhetett 
volna, de vaílamá oktalan 
szeméremérzettel zavarta 
ki magát reggel hétkor 
Manhattan tülekedő tö-
meggel tedd utcáira. — 
Hátha m a találkozom a 
szerencsémmel — gon-
dolta ilyenkor. De a sze-
rencse makacsul mindig 
másfelé járt . 

Húzta felfelé a cipőit. 
Közben társasjátékot ját-
szott önmagávaí. Hogy 
mit lehetnie kezdeni — 
mondjuk — öt dollárral? 
Ha volna most a zseb-
ben? Lássuk csak: elő-
ször is bőséges reggel,i 
abban az európai szagú 
kis cafeteriában. Lassan 
szürcsölni a kávét, hogy 
tovább tartson. Tempós 
harapások a viajas, dzsem-
mes kenyériből. Sonkás 
omelette. Bár angol sza-
lonnárá j is szó lehetne. 

Vékony, euszAusos szele- _ ^ „ u u k e ? 



tek, jól kipiritva . . . Reggeli előtt, közben és titán átnézni a lapok 
vasárnapi számait. Délután — ha még esik az eső — el lehetne menni egy jó 
Broadw.ay jmoziba. iLehetöleg Capitol... /Napsütés esetén futballmeccs. Este aztán 
valami rendes német tánchely a German Broadway-on ; a 86-ik utcában. Ahol 
csinos Brunhildákkal lehetne i s m e r k e d n i . . . Esetleg . . . 

De mondom, az egész csak esetleg volt. Mert öt dollárok kívántattak volna 
hozzá. Amit boldog könnyelműséggel lehetne elszórni egy esős, őszi vasárnap 
szerény örömeiért. Egyelőre az öt dollár seholsem volt. Legfeljeb e g y . . . Körül-
belül . . . Szóval, óvatos sandwich. Meg kávé. A vasárnapi számok megvételéről 
szó sem lehet. És miért ne nézné meg huszonöt centért a Newsretílt? Ott még 
tanulhat is egyet-mást a vászonról beszélő nagy emberektől. Mondjuk, Coo-
l idge - tó i , . . 

Kilépett a kapun. Az eső rendületlenül esett. Néhány lépés u tán a viz disz-
kréten szotyogni kezdett a cipőjében. A cipő ugyanis egy kicsit lyukas volt. Csak 
az nyugtatta meg, hogy egészen felületes statisztikák szerint is, ebben az időben 
közel négyszázhetvenhétezer ember szaladgált lyukas cipőben New York utcáin. 

Friss mozgású, üdére kikészített arcú, fiatal lány jött vele szemben. Esernyő 
alól mosolygott ki a nedves világra. 

— Nini. Maga az, Lilike? — kiáltott fel János. Úgyis mint a lyukas cipő 
gazdája. A lány visszanevetett. Merthogy tényleg az a bizonyos Lilike volt. János 
álmainak tündére. Együtt jöttek a ha jón és már iCherbourgtól kezdve némi flirt 
zajlott le közöttük. Voltak pillanatok, amikor nem bánták volna, ha a ha jó még 
néhány hétig j á r j a az Óceánt. Persze, lehetőleg szélcsendes időben. É s elsőosztály 
az jobb (lenne. Leszálláskor 'a fáu fejirta a lány cimót. Meleg kézszorítással és még 
melegebb pillantással búcsúztak. Bár a lány néhány perc. múlva éppen olyan 
melegen pillantott egy csinos vámtisztre, aki a bőröndök tartalma felől érdek-
lődött. 

A hajókázásnak idestova két esztendeje volt. János azóta mindennap elhatá-
rozta, hogy holnap felkeresi a lányt. Hátha folytatni lehetne azt az esetet? Ami 
ugyan — mondjuk — csak egy erősebb zsánerű flirt volt. De ki tud ja? Hátha 
ki lehetne fejleszteni. 

Hát nem nagyszerű, hogy ma csak így összeakadtak? Ês a lány hogy meg-
szépült. Határozottan 'használt neki Amerika. Külsőleg bizonyosan. Ahogy mon-
danák: ,,pretty girl." Félhosszu ha ja csigákban göndörödött. A szája két piros 
vonal. A szemöldöke két fekete vonal. É s minden okunk megvan feltételezni, 
hogy máris kívülről énekli a Saint Louis bluest. Természetesen cérnavékony 
hangon és hamisan. De viszont egészen egyéni kisérőmozdulatokkal, amit a 
lányoktól látott egy kiránduláson. 

A fiú — úgyis mint munkanélküli — nyelt egyet, ahogy végignézte a lányi. 
Örömmel kapaszkodtak össze az esernyő alatt. Mindjárt kiderült, hogy egyfelé 
mennek. Véletlenül. M o n d j u k . . . Könnyed gesztussal invitálta egy .kávéra. — 
Tudja , Lilike, én m á r reggeliztem, de ez egy egészen európai hangulatu, kis cafe-
teria. Igazán kellemes b e n t . . . Félkézzel megszámolta a pénzt a nadrágzsebben. 
Két kávé, sütemény. Marad 8 0 . . . Igaz, hogy süteményt csak a lány kávéjához 
hozatott, ö 'hencegve feketét ivott, mint jóllakott polgár, vasárnapi zsiros ebéd 
után. Az üres fekete lötyögött a gyomrában. Szegény gyomor, igazán nem tudni, 

7A 



mit szólt ehhez? Tegnap délután óta lesett valami kiadósabb táplálékra. Hát 
most megkapta . . . 

A lány kedvesen fecsegett. Két év nagy idő. Sok minden történt és lehetőleg 
csupa őrült érdekes és nagyon fontos dolog. Hogy nyáron kirándul , télen bálba 
jár . iHogy milyien nagyszerű yany-ben van — Óh. boy, — mondta 'többször, 
minden meggyőződés nélkül. Mellékesen azt is emiitette, hogy női . nuhakészités-
nél dolgozik. A flu hallgatta, tátott szájjal . Élvezte a nő közelségét. Tele tüdővel 
szivta a könnyű idillt. Arról nem is beszélve, hogy ,két esztendő óta mindig 
készült erre a találkozásra. Meg a reménybeni folytatásra . . . Ma mintha nem 
éppen jókor jött volna ez a találkozás. Mit lehet kezdeni egy megveszekedett 
dollárral, ami azóta már csak nyolcvan cent? 

Sebaj, — gondolta. Egy olcsó moziban kihuzzuk estefeléig. Addigra eláll az 
eső és elmegyünk a parkba sétálni. Egészen felvidult a mentő gondolatra és a 
mozi utáni édes folytatást a sötét Central Pa rkban szinte előre elcsámosogta 
magának. 

A mozi olcsó volt. Kellemesen meleg és sötét. Meg valami ifilmet ,is játszottak. 
Mi kell egyél)? Pompá-
san összemelegedtek. A 
lány rutinosain simult a 
fiúhoz. Mint aki gyakran 
elmozizgaitik igy f iukkal , 
kettesben. Sablonos sze-
relmi íjimomádé pergett. 

A vásznon is, a néző-
téren is. 

Könnyű azt mondani , 
hogy sablonos. Unott iné-
zőknetk, meg m á j b a j o s 
öreguraknak. Jánosinak 
nem volt sablon. Izga-
lom, élmény, emlék, re-
mény, eleven szenzáció, 
szinesedő fantázia. A lány 
észrevette János mámorá t 
és apró ravaszságokkal 
lódította tovább a fiu 
lángolását. 

Világos lett. Mentek 
kifelé. Az előcsarnokban, 
fehér pulton, poharak-
ban: orainge, limonádé. 
Odéhb csokoládéhegyek, 
bonbon völgyek. 

— Pairanosol egy 
orangeadot? — kérdezte 
János végzetes könnyel-
műséggel. _ P a r ( t n e s o l egy orangadeot? 
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— Csak ugy, ha maga is iszik — udvariaskodott vissza a szívszerelem. 

Az elárusító már nyúj to t ta is a két pohár narancslevet. Csak aztán pillan-
tottak ki az utcára. Jámos szivére dermedt f á j á s ereszkedelt. Az őszá eső remény-
telenül zuhogott. Ekkor eszmélt rá, hogy utolsó 'husz centjét is odaadta a 
narancsléért. Ja j , mi lesz most? Segélyt'kérően nézett a szomorú őszi felhőkre. 
A .cipője vidámam szottyant egyet a í.niss esődé 'tiszteletére. 

A lány sürgetve nézett rá . Kacéram, kíváncsian, melegen, szórakozást váróan. 
— Menjünk egy jó tánchelyre, ahol vacsorázhatunk is — indítványozta 

könnyedén . . . — Hogyne . . . p e r s z e . . . — tűnődött János. Csak ugy befelé mor-
fondírozva . . Valami jó táncihelyre. Nem is lenne rossz. Tovább folytatni a 
játékot, összefonódnia a tánaban, kigyúlt, f iatal testtel. És vacsorázni. Igen, vacso-
rázni . . . Ez is fontos dolog . . . 

A gyomra élesen, panaszosan kordult egyet. Felrezzent a tűnődésből. 

— Megbocsát egy pil-
lanatra , kedves? Telefo-
nálnom kell egy bará-
tomnak — vetette oda a 
lánynak. Elnézést kérő 
pillantással a kis hanya-
golásért. A te lefonfülke 

' mögött oldalki járat csa-
logatott. Körülnézett. A 
lány éppen az esernyő-
jével bajlódott . Meg-
könnyebülten ugrott ki a 
mellékutcába és gyors 
léptekkel vegyült el a 
járókelők közé. 

A lány egy ideig várt 
az előcsarnokban. Aztán 
benézett a telefonfül-
kébe. Aztán várt még tíz 
percig. Lassan belenyu-
godott, hogy a fiu meg-
szökött tőle. 

— Csak tudnám, hogy 

mivel r iasztottam el — 

kutatót mérgelődve dél-

utáni emlékei k ő z ö t t . . . 
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KBriUnéxett. A leíay tpptm u ernyőjével bajlódott... 
(Tóth B. U n i ó rajza) 
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\vaM 
l'árlzs, december. 

„Comme tu me veux" ez a mondas 
szállóigévé vált a párizsi divathölgyek 
ajkán. Pirandello modern drámájának 
cime alapelve lett a párisi divathölgy-
nek. Ahogyan a fétfl akarja, ugy fog 
öltözködni. A férfi pedig legtöbbször 
egyszerűséget, fiatalságot keres a női 
toalettekben. 

A tavaszi divatnak legnagyobb szenzá-
ciója a drapp szin lesz különböző ár-
nyalataiban. Nemcsak a selymek, hanem 
a szövetek is — ismét — virágosak, 
mintásak lesznek. A szöveteken a minta 
kidomborodik, mintha himezve lennének 

az apró virágok az anyagba. Elmosódott, 
pettyek, kárók, kockák diszitik majd a 
legújabb tavaszi selymeket, amelyek kö-
zött a halványdrapp szinü alapanyagok 
dominálnak. 

A drapp szint egyébként néhány divat-
tervező már most, a Riviera-kollekcióban 
is erősen lanszirozta. Bruyere egy na-
gyon érdekes utazóköpenyt mutatott — 
a teveszőrhöz hasonló szinü és minőségű 
— puha, meleg jersey anyagból. Az anyag 
színét velencei szőkének keresztelte cl 
Bruyere és valószínű, hogy kollekciójá-
ban ez lesz tavasszal a legfontosabb 
divatszin. A kabáthoz Bruyere manne-

quinje érdekes sapkát vi-
selt. Olyant, mint a Di-
ckens-regények nagyapói-
nak hálósapkája. A sapka 
az egyik oldalon panyóká-
san visszahajlik és rojtban 
végződik. A rojt, Bruyere-
nél, a kalap filcéből van, 
de készülhet pamutból 
vagy selyemből is. A rojt 
fölött a sapka egy kis réz-
motivummal van letüzve. 
Ugyanezt a sapkát láttuk 
drapp és barna antilopból 
más és más modellhez. 

Madame Bruyere jóslata 
szerint nagyon sok trikó-
és mosóanyag kombiná-
ciójú szövetruhát hoz a ta-
vasz. Egy érdekes modellt 
máris mutatott. A ruha 
sötétkék trikóból készült, 
fehér-kék mintájú, ujjatlan 
és gallérnélküli piké-jum-
perrel. A kosztüm egyszerű 
kabátkája osipőig ér, le-
hajtott umlé gallérja van, 
nagy, lepkeszerü, jmintás 
piké-masnival az áll alatt. 
A divatjósok szerint a ta-
vaszi kollekcióban nagyon 
kevés kivágott ruha lesz, 
ellenkezőleg a ruhák elől 
oly zártak, hogy ha ez az 
irányzat továbbfejlődik, a 
divathölgyeket még a hal-
csontos magas nyak vesze-
delme is fenyegeti. A visz-
szatérés a ti7°nkilencedik 

Dr. VSlgyesi Ferencné Iréi siűr-
kecslkos kötött ruhában 

(Foto Angelo) 



század elejéhez — határozott irányzat 
az uj divatban. 

A drapp és hamás árnyalatú model-
lek mellett feltűnően sok már most Is 
a sötétkék ruha. A sötétkék szin mindig 
az egyszerűség, a fiatalság szimbóluma 
volt. Most ez kell a férfiaknak — mond-
ják a divathölgyek és kórusban zengik 
velü'k ezt a divattervezők is. Mainbocher 
olyan fiatalos modelleket mutat az uj 
Riviera-kollekcióban, hogy azok bármely 
iskoláslánynak dicséretére válhatnak. A 
modellek között feltűnik egy sötétkék 
szövetruha, hófehér organdin-gallérral. A 
gallér két egymásbahelyezett kerek 
bubigallér, a felső az alsónál valamivel 
kisebb. A két gallért a ruha közepétől 
kissé oldalt egy óriási fehér organdin-
masni fejezi be. A ruhához a mannequin 
egészen egyszerű vonalú, keményitett pi-
két vagy vászon kardigán-kabátot visel. 
Mainbocher nagyon sok uj modelljét 
disziti piké-gallér és óriási piké-man-
zsetta, amely rágombolható a ruha 
ujjára. 1 

Az újdonságokkal Schiaparelli sem ma-
rad adós. Az ő kollekciójában is láttunk 
sötétkék szövetruhát, a ruha dereka 
jumperszerü és annak hátát nyitott 
boleró disziti. Ërdekes, hogy a jumperen 
gallér helyett háromsoros keményitett 
fehér piké rüss van. A nyak körül elálló 
keményitett rüss állítólag egyik legfon-
tosabb divatujdonsága lesz a tavaszi 
szezonnak. 

Schiaparelli egyébként remekel sport-
ruháival. Kollekciójával nemcsak a téli, 
hanem a nyári sporthoz is felkészült, 
vevői között ugyanis sok amerikai van, 
akik a telet Palm Beach és Miami strand-
ján töltik el. Shiaparelli legújabb si-
ruhájának főleg a nadrágja érdekes. 
Háromnegyedesen, vagy két tenyérnyivel 
a boka fölött fejeződik be olyanformán, 
mint a férfl golfnadrág. A nadrághoz 
magas cipőt és naturszinű kanavász-
kamásnit viselt a mannequin. A nadrág 
négerbarna, kézzel kötött anyag, ugyan-
ilyen a sapka és a sál is. A kabát svéd 
bőr, az öv pedig rózsaszínű árnyalatú 
drapp bőr. 

A sportruhának legnagyobb újdonsága 
a háromnegyedes nadrág, de főleg a 
kamásni, amelyet egyedül iSchiaparellinél 
láttunk az idén. A természetes szinti 
kanavász-kamásnikon kivül egyes si-
ruhákhoz világoskék, szürke szövei-
kamásnikat is mutatnak. Ezek a szövet' 
bokavédők olyanok, mint amit a francia 
katonai uniformishoz viselnek. 

Az estélyi divatban is sok érdekes új-
donsággal találkozunk a párisi kollek-
ciókban. Mainbocher tavaszra ismét rö-
vid estéllyikabátokat mutat. A modellek 

„Trouíadur'' 
Palau legújabb estélyi ruhája belge barnacsikos 
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közöli nagyon crdckos egy ciklámen 
színű angolbársony kabát, kétsoros hú-
zott fodros rüsscl, amely a kabát elöl 
keresztező, hátul gombolható sálgallérját 
díszíti. Egy másik újdonság a térdigérő 
sál, amelyet oryandin-fodrokból állított 
össze Mainbocher. Fekete estélyiruhához 
fehér sált mutat, viszont színes estélyi-
ruhához a sál nagyon gyakran készül a 
ruha anyagának erős kontraszt színéből. 

A divathölgyék nagy tetszéssel fo-
gadták ezt a bájos kis divatapróságot, 
amely máris a nyári éjszakák kellemes 
hőmérsékletére emlékeztet. Nagyon' ér-
dekes újszerű estélyi kabátot mutat a 
Riviera-kollekcióban Lelong. A kabát 
tulajdonképpen csípőig érő kis kepp-
gallér, amelynek vége azonban elől 
visszahajtott, ugy hogy azon a kar ke-
resztül dugható, A gallért köröskörül 
keskeny szőrmedisz szegélyezi. Ezt a 

Felbermann Renée tengerz&lil tuff 
LMiTln-modelIbeo 

(Foto Angel») 

kabáttipust egyébként nemcsak estélyi, 
hanem nappali ruhákhoz is késziti Le-
long. Az u j Lelong-modellek között sok 
a gallérnclküli ruha és kabát. A kabá-
tok legnagyobbrészt csipőigérő, öves 
kosztümkabátok, boleró háttal, drapp, 
barna és sötétkék színben. 

Párizs egyébként most nemcsak a 
tavaszi divatra, hanem a nagy kará-
csonyi Reveillon-estre készül. Párizsban 
a karácsony este minden vallásos színe-
zettől mentes. A párizsiak szilveszter 
helyett inkább karácsony estét ünneplik. 
Az éttermek, mulatók asztalait hetekkel 
előbb lefoglalják, nemcsak az idegenek, 
hanem ezúttal kivételesen a párizsiák 
is. Az éttermek között a legdivatosabb 
az újonnan átalakitott Café de Paris, 
ahol, vacsora közben táncattrakciók szó-

rakoztatják a közönséget. 
Délutáni teákra a Ritzen 

kivül főleg a Bagdad-ba 
jár a divatos -párizsi nő. 
Délutáni toalettjéhez majd-
nem minden nő ékszert 
visel. Akinek van, valódit, 
akinek nincs, hamisat. Pá-
rizsban Madame Chanel, a 
nagy ékszerkiállitásával 
újra divatba hozta az ék-
szereket. Délutáni ruhák 
kivágásában nagy strassz-
vírágokat, sirass/okkal ki-
rakott négylevelü lóherét, 
érdekes háromszögletű 
klippeket viselnek a pá-
rizsi nők. A karkötő sem 
hiányzik a divathölgy kar-
járól, gyakran kettő-három 
egymás fölött, amelyet ha 
megunja, mint nyakláncot 
viselhet, ugy, hogy a kar-
kötőket egymásba kap-
csolja. 

A nagy ékszerdivatnak 
hatása, hogy isméi visel 
fülbevalót a párizsi nS, 
még pedig hosszú, lecsün-
gő brilliánst vagy gyön-
gyöt. Gyakran egészen an-
tik minta után. Az éksze-
reket természetesen még 
fokozottabb mértékben vi-
selik az estélyiruhákhoz, 
amikor az estélyi cipőt, 
az estélyi retikült csillogó 
klippek diszitik. 



(Kádár Pír unka — Földiák Ibi letv.) 

ilyen szempillája 
lesz, ha 

Kránitz 
hölgyiodrásznai 
B u d a p e s t 

IU., P á r i s i - u t c a 5 . s z . 
készítteti el. 

Sí-

hogy nemcsak à magyar, 
hanem a hímet verzió 
összes ruháit a pesti Gtete-
szatonban készítette. A né-
met verzió főszereplői 
Olga Linburg és Hansi Arn-
stadt, a, berlini Königliche 
Schauspielhaus tagjai a 
legnagyobb elragadtatással 
beszélnek a Grete-divatsza-
lon munkájáról, 

A budapesti divaitböftgyek 
ezen a sikeren nem lepőd-
nék nug, mert ismerik a 
Grete-szalon eddigi niiikö 
dését. Minden egyes kol-
lekciója igazi szenzációja 
a divatnak. Bi/los sz, 
hogy aki szép menyasz-
szonyi ruhát akar, az nem 
mulasztja el megnézni 
Bársony Rózsinak fehér 
kreppbársonnyal komhi-
nált menyasszonyi ruhá 
ját, elől csomóba kötött, 
főidig élő zsinórövvel, 
olyannal, ami a szerzete-
sek csuháját diszül Aki 
pedig szlép nyáriruhát akar, 
az biztosan Bársony Rózsi 
transzparens baiisztruháját 
fogja kopirozni, amelynél 
kedvesebbet, üdébbet, fia-
talosabbat még párizsi di-
vatszalonokban is tűig ké-
szítettek. 

Bársony Rizsi 
brossé-bársony menyasz-
ruha' selyem zslnórSvvrl 

(Foto Ufa) 

DIVAT 
ÉS 

FILM 
A divat és a film ma 

már szoros összefüggésben 
vannak egymással! Egész 
sereg olyan asszony van, 
aki ruháinak ötleteit a 
filmsziné sznök toilett'jeiről 
másolja. Ezek a hölgyek 
bizonyára örömmel! ücfcvöz 
tik az Ufa u j filmjét, 
A vén gazembert. Ebben a 
filmben Bársony Rózsi, 
Kun Magda, Aczél Hona 
és Gyöngyössy Erzsi való-
ságos divatrevüt mutatnak 
be. Bársony Rózsi minden 
egyes toil étijét hangos tet-
szésmoraj kiséri. A itoilei-
tek közül a divattudositó 
szempontjából, különös el-
ismerést és dicséretet ér 
demel Bársony Rózsi 
menyasszonyi ruhája. Ez a 
ruha ugy ötletben, mint 
anyagban teljesen új, 
egyéni, tervezője minden 
dicséretet megérdemel. Pe-
dig a toilette! nem párizsi 
divatszalonban, 
Ilap 
téri 
veztette az Ufa 
érdemel a 



Legszebb 
a fél 

a 
Svábhegyen 





Sternberg hangszergyár, Rákóczi ut U 
(Foto Star) 

Homocordpályázat 
Homocord gramofon-gyár nagyszerű kirakatainak 
művészi lényképelt lekBzSltük és a kirakat izlés-
versenyt megnyitottuk, máris hatalmas csoma-
gokban szállítja hozzánk a posta a versenyzők le-
veleit. Éppen ezért — miután ai érdeklődés már 
az első héten ilyen nagy mértékben nyilvánult 
meg — elhatároztuk, hogy a verseny eredményé-
nek kihirdetését nem halasztjuk sokáig, hanem 
azt már egyik közeli számunkban közöljük. Azért 
említjük ezt meg, hogy azoknak, akik eddig még 
nem küldték be pályázatukat, idejük legyen részt-
venni a Hoiroeord-gyár kitűnő és minden küilSldi 
hangszerrel versenyképes ajándék-gramofonjaiért 
harcbaszállni. 

Ugyancsak itt említjük meg. hogy multhell 
számunkbál technikai okokból kimaradt a Stern-
berg hangszergyár Hoicoeord kirakat-lényképe. 
Ezt a képet most pótlólag közöljük és hangsú-
lyozzuk, hogy a Sternberg Homoeord-kirakat 
szintén rézztvesx a Homocord-gyár rendezésében 
tartott kirakat-izlés pályázaton. Tessék megnézni 
és tovább versenyezni. 

Mi az a „solde" ? 
Karácsony táján, a párizsi demi-kol-

lekció bemutatója után, Párizsban meg-
kezdődik à „solde"; a kiárusítás. Az 
őszi és téli szezon legszebb modelljei 
eredeti áruknak jeléért kerülnek eladás-
ra a nagy divatszalonokban. Budapesten 
ez a solde rendszerint csak Szilveszter 
után kezdődik, amikor már bizonyos, 
hogy a szükséges estélyiruhát mindenki 
megrendelte. A pesti divatszalonok kö-
zött egyedül Lázár Julia változtatta meg 
a szokásos kiárusitási időszakot. Modell-
jeit már most, Szilveszter előtt, okasz-
szióban árusítja és aki igazán jól és ol-
csón akar vásárolni, az nem csalódik, ha 
ruhaszükségletét most szerzi be a Váci-
utcai Lázár-szalonban. 

Lázár Julia kollekciójában — amelyet 
most kiárusítani készül — mindenki 
megtalálja az Ízlésének és társadalmi po-
zíciójának megfelelő toilettet. Nagyon 
szépek és úgyszólván egyetlen nőnek a 
garderobe-jából sem hiányozhatnak az 
egyszerű, angolos vonalú szövetruhák, 
puha, könnyű, angoraszerü szövetből, 
némelyik közülük keskeny prémmel sze-
gélyezve, úgyhogy a ruha nemcsak most, 
télen, kabát alá, hanem tavasszal kosz-
tüm helyett is viselhető. Nagyon szép és 
praktikus télikabátokat láttunk Lázár 
Julia kollekciójában, amilyeneket nem-
csak délelőtt, hanem délután, sőt este is 
bátran viselhet a divathölgy. A kiárusí-
tandó modellek között bizonyosan az 
úgynevezett nagydélutáni ruhák lesznek 
a legkeresettebbek. Ezek a bokáig érő 
rövid- vagy hosszuujju, mindenki szá-
mára rendkívül előnyös toilettek a mai 
divatban a legnépszerűbb ruhatipust ké-
pezik. Nagyon sok olyan asszony van, 
aki estélyekre, premierekre nem jár, és 
aki az estélyi ruhát tökéletesen helyette-
síteni tudja egy ilyen bokáigérő, fekete 
szatén- vagy maroken-ruhával. 

Természetes, hogy estélyiruhákban is 
nagy n választék Lázár Julin kollekciójá-
ban. Az, aki nagyestélyi ruhát akar, bő-
ven válogathat a fehér vagy pasztell ár-
nyalatú, fényes és kreppes selyemből ké-
szült modellek között, az pedig, aki fe-
kete estélyiruhát szeret — ami kétségkí-
vül praktikusabb és molett hölgyek szá-
mára elönyösebb — nagyon szép model-
lek között válogathat a Váci-utca 20. sz. 
alatti Lázár-szalonban. A modellek ki-
árusítása értesülésünk szerint a jövő hé-
ten kezdődik. Lázár Julia modelljeit na-
gyon nivósan egészíti ki a Váci-utca 9. 
sz. alatti „A Dáma" kalapszalon gyö-
nyörű modelljei. 
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Kooouth Leijoa u. 8 . 

Á tkö l tözöt t 
Kossuth Lajos u. <4. 

szám alá 

B e s z é l j í m k a d i v a t r ó . L 
Az anyagujdcmságak kőzött, amelyeket 

a niagy -selyemgyárak a tava-szj szezonra 
készítenek, talán a krepp manuella a leg-
érdekesebb, amelynek felszíne ik'gjobban 
a gyik bőréhez hasonlít. Az érdes, apró 
pikkelyes selyemanyag rendkívüli előnye, 
hogy egyáltalán nem gyűrődik és nem 
nyúlik, nui M a legtöbb dWatselyem. 

Chanel textilgyárában már nagyban 
készülnek az uj tavaszi jersey-anyagok. 
Majdnem minden anyag mintás. A min-
ták egészen aprók. Nagyon érdekes ez a 
jersey-anyag, amelyet mindkét oldalán 
használhatunk. A doublé-anyag egyik fe-

lén apró kockák, a másikon viszont 
óriási pettyek vannak. Az uj modellekhez 
viszont az anyag két oldalát dolgozzák 
össze. Ugyancsak a Chanel-anyagok kö-
zött látunk mintás mousselinokat és 
nyersselyem-anyagokat. 

A sima láttok újra divatba Jönnek. Ffileg a 
magamódok használják a iattot. egyszerű, egyik 
oldalon (elhajtott, géppel tOzfitt karimájú kala-
pokhoz. Goupynál érdekes taftdlszltéseket. leg-
többször applikációkat látunk az uj sportruhá-
kon 

• 
A sarok legyen meztelen, akárcsak 

Achillesnél. Ez a jelszava a párizsi mon-

JjármÜtien. nátha ellen 
legbiztosabb szer a 

FORMÁN VATTA 
Hatása meglepői 

Minden qutíauszertárban és 
drogériában kapható Ara 00 Fillér 

Si 



SKIRUHAK 
Kltün« vízhatlan lódenból, bármelyik . . 29— 
KOlBn «klnadrágok 12.58 

FENYVES. 
Kálvin-tér 7. 

dain világ ®usztereiineik. Ar u j estétyti 
szandlálolkmáil a sarkot csalk egy-két kes-
keny Mrpánt .sziimboilSzálja. A legtöbb 
szandál azonban a lábfejet sem takarja 
el, ugy bogy ha nem volna az estélyi ci-
pón magas sarok, az legjobban a régi gö-
rögök szandáljához hasonlítana. 

• 
Az arany- és az ezüst-sevró ismét di-

vatba jött az idén. Nemcsak estélyi cipő-
ket, hanem estélyi táskát is készítenek a 
sevróból, rendszerint ugy, hogy annak 

Szanatóriumi kozmetika 
Dr. Gittek izanatórlnm 

VI., Benciur ucca 4. Telefoni 137—Sl. 

KozmeiiKa 
Plasztikai seöeszei 

Fül-, orrkorrekciók, arc (ránc) fel-
varrás, lógó emlők felvarrása és 
megkisebbltése, hegplasztika stb. 

Prospektussal az Igazgatóság szolgát 

anyaga harmonizáljon a cipő anyagával. 
Az arany- vagy ezüstbőr-kézitáskát ctil-
logó strasszos clip díszíti. A bőrtáskákon 
kivül nagyon sok estélyi táska készül bro-
kátból színes, féldrágakő csattal és bár-
sonybál, amelynek színe megegyezik az 
estélyi kabát, vagy az estélyi keztyű szi-
liével 

• 
Érdeke« uj papucsokat látunk a párisi 

kirakatokban. A papucsok arany-, vagy 
ezttstbőrból és bársonyból készültek. 
Természetes, hogy ezek sem takarják el 
egészen a lábat. Vagy a sarok, vagy a 
lábfej szabadon van. Az utóbbi esetben 
a papucsból érdekesen kandikál kl a tűz-
pirosra festett lábujjkttrttm. 

• 
BteneWi anyagai Iközött az idei sze-

zonnak legnagyobb .slágere az u j bár-
sony, amelyet astrakine-nek neveznek. A 
bársony teljesen az asztragán szőrme il-
lúzióját kelti, de a szőrménél sokkal pu-
hább, könnyebb. Az anyagot főiteg Vion-
net használta estélyi kábátokhoz. Az es-
télyi kabát derékrész« csillogóan fényes, 
fekete hermelin, a szoknyája pedig fehér 
astrSklne bársony. A hosszú estélyi ka-
bát szoknyarésze lekapcsolható, ugy hogy 
a ifeikete hertmelinderék mint különálló 
szörmeboleró, utcai ruhákhoz is viselhető. 
Worth a féke te astrakineból estélyi ruhát 
készített. A princess zvonalu ruha váltl-
része, háta és az óriási uszályban vég-
ződő masni a derékon, halványzöld bár-
sonyszalagból készült. 

S n E S c B i ! i l i 
F ő t u r a k a t o k : 

HORVÁTH NÁNDOR, Tttrr Irtván-ntca 9 
BORHEGYI T. RT., Dorottya-utca 2. 
FRATELLI DEIS1NGER, Ferenciek-tere 1 
PICK J . Lipót-körűt 11. 
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Az Oion Művészete 
Szerkeszti: S i m o n BLAMA 

A lakás ezerkilencszáztízenkeltőben 
és ezerkilencszázfiarmíncháromban 

Mi az, ami a mai lakást a háború 
előtti lakástól legélesebben különbözteii 
meg? Ha lakásról beszélünk, mindig a 
középosztály részére épitett és berende-
zett lakás a mértékadó. A főnemesek 
még ma is többnyire ősi kastélyukban 
laknak, melyeknek berendezése nemze-
dékről-nemzedékre száll és ha egyes 
szárnyakat vagy lakosztályokat újonnan 
rendeznek is be, csak a történelmi stílu-
sok formál jöhetnek számításba. 

A kispolgár, a földműves és a gyári 
munkás viszont rendszerint kevés súlyt 
helyez lakásának berendezésére, az ő 
butoruk a tömegesen gyártott butor, 
vagy a teljesen egyszerű kisipari fenyőfa-
butor, 

Ha tehát a mai berendezési formáról, 
a mai bútorról beszélünk, akkor egy 
társadalmi osztály különböző — tehető-
sebb és kevésbé tehetős, nagyobb és sze-
rényebb igényű rétegeit ért jük ezalatt. 

A háború előtt a lakás butorraktár 
volt. Minél tömörebb, mutatósabb butor 
kellett, nagy, súlyos bútordarabok, ame-
lyek legalább kétszer annyit mutattak, 
mint amennyibe kerültek. Gépszőnyege-
ket „perzsa" mintával gyártottak — hátha 
valaki „valódi"-nak nézi őket, a festett 
fal kárpit mintájával a drágább papír 
vagy később selyemkárpitot imitálták, az 
olcsó porcelán- és fémnippek a „már-
kás" porcellán- és művészi bronzszobrot 
voltak hivatva pótolni. A nehéz posztó-
és bársonyfüggönyök a napfényt szorítot-
ták ki a lakásból és még a szellőztetést 
is megnehezítették, a védőhuzatokkal 
burkolt rokoko ülőbútorokra alig mer-
tek ráülni, nemhogy kényelmes ülésre 
alkalmasak lettek volna. 

Ezzel szemben a mai lakásokat az 
egyszerűség, célszerűség és kényelem je-
gyében rendezik be, száműzve belőle 
mindent, ami a napfényt és levegőt 
visszatartja. A háború utáni embernek 
fokozottabb mértékben van szüksége 
arra, hogy napi munkája után kipihenje 
fáradalmait, tudatában van annak, hogy 
szervezetének a napfényre és levegőre 
szüksége van. Otthonában kényelmes ülő-
bútoron és kereveten piheni ki fáradsá-
gát és gyűjt u j erőt az u j munkához. 

A háboruutáni asszony, akár kenyér-

TEAKOCSI 
P 19*80 & 

1 »IIvicl Z S U Z H Í 

Modern lakásművészeti műhely 
Petőfi Sándor-utca 16. kapu mellett. 
Telefon: 88-4-21. 

kereső nő, akár nem az, már nem éli ki 
abban magát, hogy tollporoló és por-
törölővel száguldjon végig lakásán, hogy 
az ecsettel tisztogassa kesztyűs kézzel a 
faragott bútort, mert a mai takarítás 
egyszerű és könnyű, a porszívó- és kefélő-



gép segítségére van és ha központi fűtés 
és állandó melegvíz is van a lakásban, 
akkor egy simafelületü, fényezett vagy 
lakkbutorral berendezett 1—3 szobás la-
kás fenntartása igazán nem okoz na-
gyobb gondot, hiszen a bútorok bevonata 
sem bársony már, hanem ripsz vagy vá-
szon, a függönyök könnyen kezelhető, 
mosható anyagból készültek, a lámpák 
üveg és nikkelből vannak és a kilincsek 
tisztítása is a nikkelkilincsek idejében 
túlhaladott álláspont már. A konyha ra-
cionalizálása a háziasszony számára kü-
lön öröm. A háztartás „Ford"-rendszerü 
üzemének nevezném azt a konyhát, mely 
néhány négyzetméter területen a legcél-
szerűbben szolgálja a család jólétének 
érdekeit. 

Átrendezés miatt 

nagy kiárusít ás 
több ÍOOO tétel SO%-lg áron aluli 

ritka vâsârlAsi alkalom 

M 

À J 
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CATUUITATLT TISZTA SRTUI 

Jtö/MATAAC 

tm-aor* . 
/»MIS PAPLAN . *ODAO*RAERTR FLß-. 
I7s.-rts~. /» li«> **entiY ncacTtcn w  

" 2«« KUCÓVAI fi 2 2 -

Garantált prima vat-
Ma Brokát-paplan 2»— 
pabellvel............ 
Paplanlep*dö~.._ 7.40 
Agyiepedi.......... 3.9* 
lave ty. takaró». 21.— 

' ?o.7W trennender Fla,,e11 takar4— ',-4u 
, - Vasaló pokróc.«... ».»I-36— Gazdasági vjkróc 

B i c h n e r J á n o s 
» u d a p e a i , tfll.. fcrzaebet-kftrút 2 0 . 

San-, kárpitosára-. ia-, vas- és rézbu orpyár 

íyeg, pokroc. sezlónaiveto. iüggöny, agy-
s asztalterítő. Paplan- es kárpitoskellékeK 
egiutányosabb arakon. Ariegyzéket ingyen és 
érmentve postán, e lapra hivptkrfással, 

megküldök. 

Goethe - a lakásról 
A németek nagy srellemórlása Goethe volt az 

els i , aki a lakás színeinek hatását az emberre 
komoly vizsgálat tárgyává tette. Már ff is sej-
tette, hogy vannak meleg, életkedvet sugáraé, 
aktiv színek. Aki pirosra, narancs- vagy sárgás-
vörös színre festett szobáját, nem érzi a Illák és 
zöldes színek hidegségét. De egy szinvak század 
következett utána és csak pár évtizede kezdtek 
újra felfigyelni az Ilyesmire az emberek. 

Akkor, a muíf század végefelé a másik végletbe 
csaptak át. Szegény Jó eflendl. néhai Tóth Béla. 
az ő nagyszerű Esti Leveleiben hányszor kiáltott 
fel uj luterleurSk láttára: „Inkább egyenest a bo-
londok házába, mint az Ilyen JaJvSrtt* ás hupl" 
kék szobákbal" 

EzidfitáJt már tudták, hogy a színek, akár a 
muzsika a szobában, tudnak megnyugtatni, 
álomba ringatni de feldűhösltrnl, sőt egy kis 
csitndeg melankóliában fUrösztcnl is. 

Ma a raffinált lakástervezik már ismerik a szí-
neknek minden fortélyát. Vannak előugró színek, 
amikkel a szobatér kisebbnek látszik, mint amek-
kora. Viszont a zölddel, kékkel lestett falak, ha 
hideg hatást keltenek Is. de nagyobbítják a teret 
s Jól kiemelik a tárgyak formáit. A legnagyobb 
naivság tehát azt hinni, hogy komplett az a 
szoba, melyben falfestés, butorhazat terítők, sz í 
nyeg színe mind azonos. Ezf a dlvalközhelyct 
nem lebet lakáspszichológiai Igaziággá emelni. 

A legmodernebb lakásokban a tiszta, fehérrel 
kivilágított színek (a csont, »cru. ltatóspaplr. 
hallánykék) hangsúlyozzák a puritán egyszerűsé-
get. Szó sincs róla egy-két szobában szép Is az 
ilyen szlntelenség. De egy egész házon végig -
klnstromszerfl. Hozzá még ai a kárhozatos rossa 
szokás: a képek, szobrok grafika száműzése a fa-
lakról. bzaiiuiuriuniszag, i-rr . . . 

Igaz: az ilyen lakásokban hiába cyánoz Dlet-
richsteln. De azért én mégis csak a szép. meleg-
szinű, örömet árasztó szobák mellett vagyok. 
Amelyekben kedve van az embernek virágokra, 
nőkre, idegen városok alkonyati színeire gon-
dolni . . . 

NADAI PÁI. 

l i l t t lZ 
„Karácsonyi a jándék " Múltkori számunkból lé-

vedéiből k imarad t Tőrök Gizi pontos rime: IV., 
Régiposta-U. 7—0. 

„Nagyszeben." 1. Vörös lakk hálószobája falát 
festesse vagy kárpitoztassa vaj sárgára . A menye-
zet alatt 30 cm.-nyire, vízszintes i rányban fes-
tessen négy egymásbamenő árynailásu piros 
csikót. 

2. Bulorál kárpitoztassa okkersárgából vö-
rösbe átmenően csíkozott anyaggal, vagy ba rna 
csíkos eptimglé vagy vászonnál. 

3. A függöny lehet crémszinű könnyű anyag-
ból, vagy túliból, piros Árnyalás« behuzásmun-
kával, modern mintával. Ombréfestésü grenadín-
függöny is illik szobájába. 

„Festőművész. ' ' A festmények mellőzése a la-
kásban lehel egyes emberek szetzélye, (vélemé-
nyem szerint átmeneti jellegű), de seirvmíesetre 
sem tehet attól tar tani , hogy ez általánossá vál-
nék. A festmény, ha művész munkája , sujet je 
lakójának kellemes és a szoba hangulatához illő, 
olyan művészi szint ad a szobának, amelyet nem 
szívesen nélkülöz senki sem. 

m o u f t s z ù o i t ä ä 4 
• • M H H H H M a a FUggUnyttk, Terí-
tők, Kézimunkák. P á n i k , Kerámiák. 



A mai no és a házimunka 
bepántolva, a kárpitossal keresztbemenöen 
szerelteti. A keskeny rojtot a két szárny 
belső oldalára és aljára fércelve, géppel 
vagy sürü kézivarrással levarrja és át-

A hosszú időn át mostcuhán kezelt kézi-
munka az utóbbi években nemcsak mint 
öncél, de mint szórakoztató eszköz is di-
vatba jött. 

Gyakran találkozunk a már-már fele-
désbe merült typussal: a kézimunkával 
foglalkozó nővel. Bármi okozza a vissza-
térést; a nőiesség győzelme a fius tipus 
fölött vagy a rádión közvetített szórako-
zás a munka közben; egy bizonyos, hogy 
a kézimunkával foglalkozó nő lelket üditő 
kellemes látvány. 

Az alkotás örömén kivül még számos 
örömnek lehet forrása a kézimunka, ha 
müvelője el tud mélyedni benne. 

A lakás diszitése saját munkájának 
segítségével, a ruházat diszitése, kiegészí-
tése: az ajándékozás mélyebb és mégis 
célszerűbb lehetősége és még igen sok 
minden más. 

A gép munkája sohasem lesz képes a 
kéz munkáját kiszorítani, ameddig ezen 
a földön a szépért, művésziért lelkesülni 
tudó emberek élni fognak. 

A kézimunkába készítője beleszövi gon-
dolatait, érzéseit, azért van lélek és poé-
zis benne. Egyéni Ízlését érvényesítheti 
és ha csak némi invenció van benne, na-
gyon sok fantáziát vihet munkájába. 

Ezzel szemben a gép munkája sablonos, 
léleknélküli és természetszerűleg nélkü-
lözi az egyéni izlés érvényesülésének le-
hetőségét. 

A művészi festmény helyébe nem jöhet 
olajnyomat, a szobrász alkotását nem 
pótolhatja az ezerszer másolt ipari szob-
rászmunka és a női kéz munkája helyébe 
sem jöhet a gép munkája. 

Az utolsó években divatba hozták a 
csipkeszövetből készült függönyöket, stó-
rokat. De már sokat veszítettek népszerű-
ségükből és a kézzel hímzett selyem- és 
tüllfüggönyöket szivesebben alkalmazzák 
gazdagabb berendezésű szobákba, mig az 
egyszerűbb szobákba grenadin vagy mar-
quisette szárnyakat alkalmaznak. Igen 
csinosak a keresztibemenő, lenge anyag-
ból készült szárnyak rojtdisz.itéssel. Eze-
ket a függönyöket bárki elkészítheti oly-
módon, hogy az egész ablak szélességé-
nél valamivel szélesebb anyagot vesz egy-
egy szárnyhoz, az ablak magasságának 
méretében, felül behúzza és egy szalaggal 

Modern színtartó függö-
nyöket, butorhuzatot 
m e g a d o t t terv szerint Is készit 
D ÉT I I ET ET szinesnyomó gyár 
n t L , t r VI.,Csensrery-u.47. 

Olyan eredményt érhet el egy szeretet-
tel dolgozó nő munkájával, minit egy 
ügyes varázsló. Szin- és formaérzék birto-
kában aránylag kevés munka és költség-
gel igen szépen díszítheti lakását saját 
keze ízlése szerint, saját kézimunkájával. 

Annyi kedves gondolata ölthet testet, 
annyi meglevő és másra alig használható 
anyaga feldolgozást, hogy már ez is külön 
örömet jelent számára, különösen, ha 
az elért eredmény kielégítő. Nyitott szem-
mel figyeli utazásai, sétái, látogatásai 
közben azt, amit maga körül lát. A szak-
lapokat, a jó izlés jegyében vezetett üz-
letek munkáit és anélkül, hogy bármit is 
másolna, egyéni Ízlésére hallgatva, dol-
gozza fel a máshol látottakat, mindig 
jobban fejlődő Ízlésével és ítélőképessé-
gével választva ki az értékest, beleszőve 
munkájába a legszebb gondolatait. Ez a 
munka feltétlenül sikeres lesz és sok 
örömnek forrását képezheti. 

, KÉZIMUNKA ÜZENETEK: 
„Erdélyi asszony". Csipkefüggöny helyett ve-

gyen egészen vastagszálu, ecrüszinü borsótüllt . 
applikáljon rá halván,vszinü organdét olyképen, 
hogy a modern virágmintái az organdira r á ra j -
zolja. lapos hímzéssel ráhímezi és azután a kon-
túrokat körülvágja . Olcsó és nagyon újszerű, 
dekorat iv. 

„K. A.. Körmend". Levélben válaszoltunk ön-
nek kedves levelére. 

„Budapest II." Babos batiszt helyett gvormek-
szobája ablakára sima cérnagrenadin vagy tussu-
anyagot ajánlunk, de ha a babos anyagot ked-
veli. akkor tüllt vegyen. 

..Sándor Irén". Modern lakásába festett partia-
kat épugy tehet, mint szines posztópárnákat , kü 
löiibözö színű posztódarabokból összeállítva, vagy 
applikálva virágmintát , vagy geometriai ábrákat . 
Széliek a tüllre szines fonallal behúzott párnák 
is, aranysárga selyemmel bélelve. 

„Fi l lé res" . Ha Feslre jön, asszonyom keressen 
íel bennünket és akkor szívesen igaziljuk útba. 
hogy hol szerezze be szónycganvagát. 

TeL: ÍS-7-U 
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SZAKDELLAS iiORJUSZELETEK 
4 darab, lehetőleg egyforma, 25 dekás 

borjuszeletet minden hártyájától, porco-
gójától megtisztítunk. Jó vékonyra ki-
verjük. Két szardcllát, 5 deka sovány 
sonkát igen-igen finomra megvagdalunk 
— nem daráljuk — és összekeverjük 5 
deka vajjal és egy nyers tojással. A 
borjuszeletck széleit köröskörül egy ujj-
nyi szélességben megkenjük tojásfehér-
jével. Három borjuszeletet megkenünk az 

Szépséq és 
egeresé g 

után vágyik minden nő és férfi. Emellett 
a legelemibb egészségügyi szabályokat 
sem tartja meg. Gondol-e mindenki arra, 
hogy emésztése rendben legyen? Pedig 
csak 1—3 szem Artin dragéet kell este 
bevennie, hogy minden reggel normális 
legyen a széke, egész nap jól érezze 
magái és emésztési kiütésektől, arcbőré-
nek rendellenességeitől mentesüljön. 

Ralph Bellamy 
nemcsak tehetséges színész, hanem Jó szakács Is 

(Foto Foz) 

egyik oldalán a szardeliás, sonkás vajjal, 
egymásra rakjuk őket, a negyediket rá-
borítjuk, a széleiket összenyomjuk, sőt 
tiszta fehér fonállal körül is varrjuk. Egy 
serpenyőbe tesszük az összerakott szele-
teket, 10 deka vajat tördelünk rá, egy 
merőkanál bort, esetleg csont- vagy hus-
ievest öntünk alá és a sütőiben puhára 
pároljuk és pirosra sütjük. A fonalat ki-
véve belőle, keresztbe vágva szeleteljük 
az egymáshoz sült szeleteket, mialatt a 
levében egy deci tejfelt forralunk fel. 

PÁSTÉTOMBAN FAGYASZTOTT NYUL-
GERINC 

Egy szépen megtisztított nyúlnak ge-
rincét, combjait bepácoljuk, igy hagy-

»» 

Összes gondjait 

a Kathreiner Enelpp maláta« 
kávé. Valódi Franck kávépót-
lékkal keverve a legideáli-
sabb, amellett a legolcsóbb 
reggeli és uzsonna ital. 
Egy kisérlet meggyőzi! 



juk állni 3—4 napig a páclében, 
azután az egészet elkészítjük vadasan, 
vagyis à la créme, de tejfelt nem teszünk 
bele. A gerinc két oldaláról lefejtjük a 
húst, ugy hogy két hosszú darabot nye-
rünk belőle. Vigyázzunk, hogy el ne tör-
jön. A combokat, aprólékot megszabadít-
juk minden csonttól és kétszer átdarál-
juk 15 deka füstölt szalonnával, A nyul 
levéből 3 nagy merőkanálnyit felforra-
lunk, miközben 2 lap fehér zselatint ol-
vasztunk fel benne, összekeverjük a da-
rált nyulhussal, 3 nyers tojással, azután 
reszelt citromhéjjal és Vagdalt kaprival 
Ízesítjük, azután felét beleöntjük egy 
mély, hossz ulk á,s formába, rátesszük az 
összeillesztett, csont nélküli gerincet és 
végül teletöltjüik a formát a darált hus 
másik felével. Ha a forma nem lenne le-
zárható, ugy lekötjük pergamentpapirral, 
beletesszük egy forró vizzel telt, mély 
tepsibe és a sütőben a viz forrásától szá-
mítva '/* óráig főzzük. A sütőből kivéve, 
hideg helyre tesszük legalább 10—12 
órára, sőt, ha lehet, át is fagyasztjuk. 
A pergament levesszük róla, tálra tesszülk 
a formát, nyílásával lefelé, forróvizes 

Nem kell löiMé aproia 
„fEmPO" KOCKA pótolja 

(2* begyújtás Sil flllérl 
PYROCHEMIA, Aréna-ut 18. Teleion : 43-8-82. 

sonkapacoias sonLp̂ccai 70 nfíir 
és 2 P fUszerkereskedAsekben. gy'gy-
azeriárakban, drogériákban Szétküldés 
Barons Illatszertár, üyfir. Vigyázzunk, 
utáno7zák. 

F U C t t S - T O H f l J I 

II üt. pecsenyebor 08 (ill. Telefoni 

í-7 » » édeskés ( I > rendelésre \ 
0*7 » édes furmint . . . . . . 110 > házhoz 
0*5 » Tokaji aszú 181 > szállítjuk 
Lerakat : V., Nádor-utca 20. Telefon : 18-0-25 | 

kendőt borítunk rá, mire a pástétom ki-
jön a formából. Finomra vágott aszpik-
kal, uborkával, kemény tojással, áfonyá-
val vagy hecserlivel díszítjük. Aki szereti, 
tehet párolt gombát is a darált hus közé. 

ÉTLAP EGY HÊTRE 
Szombat. Ebéd: Paradicsomleves. Eszterházy-

rostélyos; káposztával töltött ecetes paprika. 
I'iskótatckercs, dióval töltve. Vacsora. Szalonnás 
tojálsnántotttia, céklával. Tejfeles tulró. 

Vasárnap. Ebéd: Zellercréme-leves. Töltött 
gcmba. Bélszin. Bearnaise-módra, sajtos rizsköri-
téssel. Kornélia-torta. Vacsora: Pástétomban 
fagyasztott nyulgerinc. Bum as meggy, pirí tott 
sounandula. 

Héttő. Ebéd: Barnaleves séberlivel. Főtt hus, 
paprikás hagyma lében, kelkáposztával. Sajtos 
metélt. Vacsora: Kolbász burokban. Körített lip-
tói, retek. 

Kedd. Ebéd: Ragout-leves. Bujtatott pörkölt-
csirke, vizesuborkával. Fahéjas fánk. Vacsora: 
Májaslaska. Befőtt, cakes. 

Szerda. Ebéd: Karflolkrém-leves. Füstölt kol-
bász, babfőzelékkel. Aszaltgyümölcs-pudding. 
Vacsora: Savanyutüdő, gombóccal. Gesztenye, 
méz. 

Cstltörtük. Ebéd: Áttört bableves, pirított ke-
nyér, kockákkal. Köményes sertéscomb, tejfeles 
savanyukáposztával. Koronakiflik. Vacsora: Pá-
colt marhanyelv, Béairnaiise-mártással. Körte. 

Péntek. Ebéd: Savanyu pontyleves. Turósréles. 
Vacsora: Zöldségfllet, mousselme-mártással. Vö-
rösborban pácolt füge. 

ÜZENETEK 
Viivárl Mariska szakácskönyve, „A konyha 

művészete** kapható a Színházi Élet könyvbolt-
jában (Erzsébet-körut 7.), Ara S pengő. 

Kedves mindnyájuknak boldog, vidám, aond-
talan ujesztcndőt kivonok, sok-sok szeretettel. 

— Ha ön gyorsan akar jól megköny-
nyebbülni, használjon »Igmándit. 6 be 
fog teljesUlni. 
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A nő legérzékenyebb adottsága a szép-
ség. Minden szezon u j kötelezettségeket 
ró arra a nőre, aki fontosnak tartja éle-
tében a maradandó, változatlan, sőt min-
dig megujuló szépségét. Más a tavasz, 
más a nyár, más az ősz és más a tél 
kozmetikája. Másként kell védeni az arc-
bőr hamvasságát nyáron, amiknr a nap 
már önmagában is fél kozmetikumot je-
lent, mint téten, mikor a változatos 

SVÁJCI LÁBÁPOLÁSI 
NOINTËZET GREPPMAYR J. 
D J C I M E : 
Teróz-Körut 
40-42. II. em. 5 
T e l e f o n : 28-6-72 

Fwlisltge* vára-
közit •IkmrOHs• 
vivait kérjük a 
látogatást /•/•fo-
nón b»J»t»ntanl. 

erejű szélhullámok, eső és hó pirosra és 
ezáltal itt-ott majdnem betegesen szeder-
jesre marjak az arcot. De. mint mina«^ 
évszakban, ugy végeredményben télen 
is. a sport a legjobb kozmetikum. 

A téli sportok között is mindegyiknél 
egészségesebb, frissítőbb és ápolóbb 
erejű a si. Ha kellően gondoskodunk a 
test melegéről, akkor nem kell félnünk 
attól, hogy akár a legcsipősebb hideg is 
megárthatna. De vigyázzunk arra, hogy 
fejünket és az egész hajat a nyak kezde-
téig megfelelő sapkába burkoljuk, mert 
a hidegvíz, amely a fejünkre hullott hó 
megolvadásából folyik végig a fejbőrön, 
könnyen árthat a hajnak. Melegen bé-
lelt kesztyűit használjunk. Aki hosz-
szabb ideig tartózkodik a siterületen és 

(Folytatása a 94-lk oldalon) 

Rl lAn i l i n t tTO l Budapest, Thököly-utca 86. szám UyUyyllll6£BI Telefon : 962-63 
Mindennemű plasztikai műtétek. Csont-, IzOIet-
bajok részére specialis kórházi osztály. — Prospek-
tussal és telvilágositással az igazgatóság szolgál 

TAMÂSSY HAJFESTŐMESTER 
url és női fodrász : 

Oeiiôrt szâiiû Tel. 580-09 
KlR7olgálásl Arait leszállította. 

Tartós hullám, platlnaszűkltés. 

Si-kozmetika 
szépség 

Szépségápolás 
Váradynó Pataki Aranka 
VII., E r a a é b « t - k < r u t 8 . T a l á l ó n J . 4 3 - 6 - 8 1 . 

Hajszálak, szemölcsök kiirtása. Esti ki-
készítések. Olcsó bérletrendszer. Elismert 
„Arany" szépltöszereim postai szétküldése. 
Ingyen prospektus és tanácsadás. Tanítvá-
nyok tökéletes kiképzése. 

Uil 



Bronzvörös, hamvas 
és platinaszőke 

Irta: Vágó Viktor spec. Iiölgylodrász 

A nagy párizsi szezon, a divatos estélyi 
ruhák természetesen nem hagyták pi-
henni Párizs nagy fodrászcégeit sem. M ig 
az uj ruháknak, gyönyörű estélyi köpe-
nyeknek biztosan minden divathölgy 
örül, addig az uj frizura nem biztos, 
hogy minden dámának osztatlan tetszé-
sével fog találkozni. Hiába, véleményem 
szerint, a frizurát nemcsak a divatnak, 
hanem a nő egyéniségének is kell dik-
tálnia. A fitosorru, szőkehaju, pikáns 
arcú nő-tipus egészen más frizurát kiván, 
mint az éjfeketehaju, klasszikus arcú 
dáma. Ennek megfelelően tehát egységes 
frizura divatról sem lehet beszélni. Igy 
tehát mindég az egyéniség és az izlés, 
főleg a nőifodrász művészi munkája 
dönti el a frizura kérdéséi. 

A párizsi legújabb frizura kreációk és 
hajszínek a Riviera-i kollekciót bemu-
tató manequinek számára készültek, ők 
a frizura-divat kísérleti nyulai. Ha tet-
szik a frizura, a hölgyek utána csináltat-
ják. Pedig az uj frizurákat meglehetősen 
nehéz viselni, a párizsi nőifodrászok a ha-
lántékon és fejtetőn apró kis gyűrűkben 
fejezik be, ugy, hogy azok glória szerű 
koronát képeznek a fejen. Ez a frizura 

természetesen csak 
estélyekre alkalmas, 
mikor nem kell ka-
lapot viselni.A kalap-
viselethez Ismétmás 
— főleg az oldala-
kat érvény re juttató 
divat frizura szüksé-
ges. 

Ennél az uj frizuránál a fej baloldala 
teljesen be van borítva hullámmal és apró 
hajgyürükkel, mig a jobboldalt, melyet 
a kalap eltakar, csak egy pár hajgyürü 
díszíti. Az uj frizurákhoz legtöbbször 
hennával művésziesen festett hajat hasz-
nálnak a női fodrászok. U. m. a bronz-
vörös árnyalatot, hamvas és platinaszőke 
színeket. Ez a három hajszín a legdiva-
tosabb, hogy azonban valakinek uj fri-
zurája készülhessen, ehhez a hajat előző-
leg preparálni kell. A hajhullámok és 
gyűrűk csak akkor tartanak, ha a haj 
szakszerűen, tartósan van -ondolálva. A 
tartós hullám a mai frizurának legfon-
tosabb — sőt nélkülözhetetlen kelléke. 
Természetes, hogy a nagy divatnak meg-
felelően a tartós hullám készítése ma 
már nem probléma. Olyan modern gé-
pek vannak, amelyek segítségével a tar-
tós ondolálás alig vesz több időt igénybe, 
mint azelőtt az egyszerű vizhullám. A 
tartósan ondolált hajból a fodrászok 
nemcsak érdekes és maradandó kis haj-
gyürüket, hanem gyönyörű mély és lágy 
hullámokat tudnak készíteni. 

AZ ORVOS KOZMETIKUS nem 
egy ízben hallja pacienseitől a 
következő panaszt: bármit csi-
nálok a hajammal, nem tudom 
rendbehozni. — Pedig nem vé-
letlen az, hogy a múltban azt 
mondták, hogy a haj a nő le-
jének koronája. A szépség, az 
arcbőr finomsága. hamvassága 
és ápoltsága akkor érvényesül a 
legjobban, ha az arcot körítő 
haj is finom, puha. elomló. A 
Grauer-féle női toilette ecet. a 
„GRAPID" ezt a kérdést is 
megoldja. Sőt ezen kívül a 
nagyszerű hatásán kivűl a fej-
bőrt is rendbehozza, védi, erő-
síti és megedzl. A „Grapld" női 
tollette ecet használata a női 
szépségápolás eredményeinek 
egyik főfeltétele. 

• 
AZ ORVOSKOZMETIKA állan-

dó és egyre fokozódó fejlődése 
mellett nap nap után ujabb 
nagyszerű eredményeket lehet 
felmutatni. A DR. GLÜCK-SZANA-
TÖRIUMBAN (IV.. Benezur-utea 
4. Teleion: 137—Si) a szanató-
riumi kozmetika legújabb és 
sokszor hihetetlennek látszó 
eredményeit produkálják. A sza-
natórium plasztik-sebészeti osz-
tályán a legkülönbözőbb fül-, 
orrkorrekciók, arc (ránc) lei-
varrás, lógóemlők megkisebbi-
tése és formálása, kar és boka-
Vékonyitás és ezer más orvos-

kozmetikai műtétet végeznek. De 
ezen kivttl végleges, nem szálan-
ként történd szőr eltávolítás, 
arrapolás, iogyasztás is eszkö-

zölhető. A szanatórium meg-
lepően olcsó árakkal, sőt bérlet-
rendszerrel is dolgozik. Ingyen 
prospektus. 

és mégii 
milyen hasznos kiadát 

Miért szeretjük és kedveljük olyan nagyon 

N I V E A » C R E M E - f ' 
Azért, mert finom, puha, egészséges 
és üde lesz tőle a borunk. — 

i.zt a hatást az Euceritnek köszönhetjük, mert az Eucerit az a csodálatos 
sier, amely egyetlen egy bőrápolókrémben sem található, csak a 

N I V E A - C R E M E - b e n . 
Tehát a Nivea-Creme semmilyen más arckrémmel nem pótolható. 



E n k e i h a r d l n U z a k r T S 
Vâcl-u. 11/H. '/« e . 2. Tel. : 874-25. Tanítványok felvétetnek. 

Kozmetikai ápolás 
ló« •zpmplllaleKtés csak általam lumert 
eljárással. Mme Szelzlng. IV., Réglpóata-
ntca 12. It. emelet 3. Telefon 80-5-37. 

Révné Maidán l enke 

Kozmetikai intézete 
IV., Kâlvln-tèr 2. Telef.m : N44-85 

A d l i í t lngvHt hBlgyküztinség szaténja — 

I V sí-iskola örömei 

igy bőrét pirosra festette a hideg, az ne 
menjen a menedékházban rögtön a tűz-
hely mellé, mert köztudomásu, hogy a 
legtöbb fagyási seb az erős hideg ós az 
erős meleg hirtelen találkozásából ered. 
Legjobb, ha melegítés előtt a fázó bőr-
felületet előbb hóval Jól végigdörzsöljük, 
utána enyhébb, de még mindig hideg víz-
ben megmossuk ós csak így, fokozott 
dörzsölés és melegítés után, melengetjük 
végérvényesen. A bőr frisseségének és 
nőiesen feh«®r színének legnagyobb ellen-
sége a tél hidege, de eat az ellenséget 
belső elővigyázattal, gondossággal és 
igazán csak kis türelemmel, mint a leg-
jobb kozmetikumot használhatjuk fel. 
Mindenesetre tanácsos, hogy az a nő, 
aki nem tartozik még a jó sielők közé, 
lehetőleg csak rövid időszakaszokban 
tartózkodjon a siterületen, mert a buk-
dácsolás és a vergődés a sítalpakon csak 
kimelegiti, anélkül, hogy a test az izmok 
fokozott munkájának eredményeképpen 
hevülne fel. Ez a gyorsiramu és pusztán 
fáradságból eredő gyors felmelegedés 
pedig könnyen bajt okozhat. 

A sí-iskola célja az. hogy a nőt meg-

tanítsa a lécek használatára és jobb is, 
hogy ha a nő csak akkor köti fel már a 
lécet és indul a hóra. amikor a léccel 
bánni megtanult. 

Kozmetikai üzenetek 
Barna asszony. Legyen tü re lmes a r cbő rének 

ápolásánál . Ne k a p k o d j o n össze-vissza, ha két 
n a p a la t t nem venné észre a k u r a e r edményé t , 
ö n n é l hónapos , avgy éves helytelen ápolást kel l 
jóvá tenn i . i f o s d j o n kétszer napon ta kamil la tea-
főzetben tulzsirozott szapanna t . a többit t a r t s a 
meg. Megbízható a l a p a n y a g ú pude r t haszná l jon . 
Két h ó n a p múlva ér tes í tsen az e lér t e r edményrő l . 

Szolnoki előfizető. Szíveskedjen kérdése i t meg-
ismételve válaszbél.veggel e l lá to t tan elmét közölni, 
hogy levélben részletesen vá laszolhassunk. 

Ragyogó. Négynaponként mossa meg h a j á t ké-
nes szappanna l , a szappanhabo t h a g y j a fe jbőrén 
szá radn i 5—10 percig, m a j d a laposan öblítse le 
és szár í t sa meg. 2. H á r o m s z o r napon ta . 3. H a 
vérzsegény is, ház iorvossa l vizsgál tassa meg 
magá t . 

Ott fogsz majd slrnl, abol senki se l á t . . . Be-
tegesen zsíros a rcbőrének oka az a rcbő r faggyu-
rnirigyeinek fokozott működése . Ennek következ-
ménye a feleslegesen sok zs i r termelés , ami t min-
den belső kezelés nélkül , külsőleg is. megfelelő 
zs i r ta lani tószerekkel meg lehet szüntetni . Külö-
nösen önnél a m i k o r az még kezdeti s t ád iumában 
van . Közölje ko rá t s hogy miből állott eddigi 
a i cápn lá sa . 

S Z Ő R S Z Á L A K 
S Z E M Ö L C S Ö K 

S Z E P L Ő K 
vi<tletfe*. «TarantIn mel le t t n y o m t a l a n e l távol í tása 
Dr. KÖRNERNé hozmetihai íntéeetében 
Erzsébet-hrt 52 RoynlSiillóvit szemben.Telefon: 35-0-1« 

(Folyta tás « M-tk oldalról) 



M. LIiLI : A beküldött világoskék flamizol na-
gyon szép. A díszítéshez ugyanilyen színű bár-
sonyt tanácsolok. Az Augustabernard modell tö-
kéletes, szebbet alig ta lálhatot t volna. A fekete 
ruha télen praktikusabb lenne, de ez a modell 
véleményem szerint szinben szebb. Azt hiszem 
önnek a ruha tényleg inkább csaik nagy alkal-
makra kell, mint színházba vagy kis vacsorákra 
és igy bátran választhat színes ruihát is. Bárha 
feltétlenül szebb mint a fekete. Belépőnek vilá-

. goskék angolbársony kabátot ajánlok (ez jóval 
olcsóbb mint a pamulbársony) a kabát lehet 
egész egyenes — a háromnegyedes fazón a leg-
divatosabb — csak az a fontos, hogy az ujja 
legyen szép, könyökben jó bó, puffos az alsó 
karon már elszükülhet. A kabátra különálló gal-
lér t gondolok, egy háromszögletű kendőt, ami-
nek csak hátul van meg a spicce, kétoldalt le 
van vágva és elől három strasszgoinbbai ősszc-
gombotva. Ez mint egy különálló kapucni is 
maradha t a ruhán akkor, ha a kabát különben 
meleg és azt le kell venni. Hátul ennek a kis 
gallérnak a spicce érdekesen takar ja el a ki-
vágást. Huga esküvőjére ezt az összeállítású ru-
hát és kabátot bátran felveheti, ha ő fátyolban 
esküszik. Borvörös r u h á j á n a k fazónját sajnos 
nem ismerem, de véleményem szerint a disz fe-
lesleges. Csináltasson a kabátbó! két nagy puffos 
rövid uj jat és elől a kivágásba tegyen valami 
érdekes strassz klippet, vagy brosstűt. Esetleg 
diszitse a ruhá t egy ugyanolyan bársonyövvel, 
mint az anyag. Ebből a bársonyból lehetne uj ja-
kat is csinálni, ha éppen költeni akar valamit az 
alakításra. Divatlapok közül a Jardin des 
Modes-t igen kitűnőnek tar tom, ha csak modellt 
keres. A Vogue-ban a modelleken kivüi lakás-
dekorációk, színpadi r ipor tok is vannak. A Jar -
den minden hónapban jelenik meg és azt hiszem 
2.40 pengőbe kerül. 

W1ENI ELŐFIZETŐ: Szövetruhdban nincs ha-
tározott divatszin, ha szereti, bátran csináltathat 
teketét, de ha világos ruhához van kedve, én a 
sartröz zöldet ajánlom. Nagyon divatos a vörö-
sns-barna, rozsdaszinü is Szövetben a nehéznek 
látszó, bolyhoz, de puha szövetek, angóra-kelmék 
a divatosak. Ami a fazónt illeti, nem tudom mi-
lyen sün/is a ruha, de iauekszem a divat postá-
ban egy iá szövetruharaizot mellékelni. A leg-
több ruha most ferde vonalú, alul kissé gloknis, 
diszités a sajátjából, vagy szines szalagból sál. 

Indlgópapirt használton csak Jót 
Ajánljuk a „KAR7RO"-t 

KARTRO - M Ü V E K 
V., T á t r a . u t c a 8. Tel . i Aut. Ï 8 » . 8 6 

Anyai kSieiessftgo 
kisgyermekénél Dr. Morisson gyer-
mekhintőport , Dr. Morisson baby-
krémet és Dr. Morisson babyszap-
pant használni. Ára egyenként 60 
ll l lér . Kapható pat ikában, drogériá-
ban, csakis Dr. Morisson márkát 
fogadjon cl. Főrak tá r : Kozmochemia 
r . t. Budapest, IV., Molnár-utca 35. 

a tavaszi divatjóslás szerint pedig húzott fodros 
rűss, a kivágás körül. 

Alkalmazkodtunk a viszonyokhoz I 
Árainkat mérsékeltük! 

Megszokott Liebner minőséé maradt ! 

Már 5 pengős vásárlásnál is ily takarékpersellyel 
örvendeztetjük meg kis Barátainkat . 
Nagy képes árjegyzékünk megjelent. 

Kívánatra megküldi L,iebn«-r Z s i g m o n d 
Budapest , V, Szt. István-tér 4. 

az ország legrégibb és legnagyobb 
gyermekjá ékáruháza . 
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GRIMM PENZIÓ 
I E l ő k e l ő i n t e r n a c i o n á l i s t á r s a s á g 
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FIATALASSZONY 2 0 : A léli belépő kérdése 
kedves asszonyom nemcsak önnek, hanem na-
gyon sok más nőnek is a problémája. Tulajdon-
képpen a rövid bársonu esli belépőkre nem vi-
selnek bundát, mert hiszen a legtöbb hölau es-
télyi toaletben autón megy színházba, vagu hang-
versenyre. De még az autóban is hideg van a 
rövid kabátban és ezért gyakran a belépőkre rá-
dobják a bundát (nem bújnak bele) és azt a ru-
határban hagyják. Azok akik villamoson kény-
telenek menni, a bundát veszik fel és a belépőt 
veszik a karjukra. A színházban a bundát le-
veszik és belépőben mennek be. 

UJ ELŐFIZETŐ : Ha báliruhának a fekete 
szint választja, feltétlenül fényes anyagot, crepe 
saitint vegyen, mort ez dekoraitivebb, mint a 
fénytelen marocaine, vagy ribuklimg. Nagyon 
szép volna vékony scleyembársony is, de ez persze 
jóval drágább a satinnál. A hátkivágás lehet egé-
szen mély, nem baj ha a há ta kissé párnázolt is, 
mert a divatos ruhák mind erősen kivágottak. 
A slrassz díszítést feleslegesnek tartom, sokkal 
szebb lenne a vállon, vagy a mellkivágásban egy 
virágcsokor. A ruhát prlncessvonalura csinál-
tassa, lehetőleg öv nélkül, azt hiszem elég ma-
gas hozzá, lloíeronak véleményem szerint szebb 
volna vaiami élénkszinü pamutbársony, világos-
kék, vagy ciklámenszin. de persze ilyen össze-
állításban a ruhát már délután nem viselheti. 
Ha le tud mondani arról, hogy ez az u j ruha 
délutáni toalett is legyen, feltétlenül aiz élénk 
bársony bo-lerot csináltassa, de a fekete crepe 
satin kabátka se csúnya, esetleg tegyen az uj-
jára fehér prémszeflélyt, vagy fehér crepe sa-
tinból egy széles pántot. Ha a r u t a hosszúi lesz. 
u cipő egyáltalán nem fontos, alig látszik ki, azt 
hiszem jó lesz az antilópcipő Is. Korállpiros 
georgette ruhája nagyon divatos, nemcsak szia-

Egészséges marad 
na a 

tengeri sóból és fenyöki vonatból álló 

Pilauin fürdőt 
használ. — Ára szaküzletekben 4 0 f . 

nu-tzen» perzsabundát 
legolcsóbban megbízhatóságáról közismert 
BRUCK JÓZSEF cígnftl vegyen 
kppesilett szűcsmester 

V., Vilmos esászrtr-ut 84. te lefon: 240-24 

E b n e r k e z l y i i 0 , e s 0 

ben, hanem mint i r j a , a csipke összeállításában 
is. Ezt a ruhát színházba, hangversenyre, va-
csorához bátran viselheti. Ha megunta estélyi 
ruhának, a boleróból tényleg csináltathat putlos 
ujjat és így azt délután is felveheti, természete-
sen csak olyan helyre, ahol több vendég van 
együtt. 

RU II AC,ONDOK. Fekete diagonál szövésű szö-
vetéhez legszebb volna fehér ribulding, fehér 
marocaine, vagy fehér beau d'ange derék. 
A bársony derekat nem ajánlom, mert 
feketében nagyon unalmas. Legfeljebb egy 
színes bársony jumpert lehetne csináltatni, 
de azt viszont már tavasszal nem lehet viselni. 
IIa szövetderekat csináltat, nagyon szép volna 
levendulakék kis kabátszerü jumper, ugy hogu 
a ruhát tavasszal kosztüm helyett is viselhesse. 
Ha selyemderekat készíttet, akkor nagyon ele-
gáns délutáni ruhája van már most télen is. A 
lekete flitterpellerin nagyon elegáns. viselheti 
bátran a fekete georgetteruhához. A ruhára tehet 
halványrózsaszinü. vagy fehér virágot, mind a 
kettő nagyon szép. Keztyünek fekete keztyùt 
ajánlok, akár bársonyból, akár glace-böl. Piros 
georgettejéhez majd keresek valami szi'p estélyi-
ruha fazónt és azt a divatpostában közlöm. A 
diai.ip szövet ruha rendkívül divatos lesz tavasz-
szal. Egyes kollekcióban már télen is drappot 
hoznak A kapátkára a nyaknál nem kell semmi 
prém. legfeljebb a kabát ujjára tegyen (azt lehet 
rövidre csinálni, ha a ruha ujja hosszú) róka-
utánzatu drapp színű, vagy kékróka színű 
prémet. 

Csodás melleket 
varázsol speciális melltartóval és Hrlncess-filzővel a 
H OFFER SZALON Budapest. IV., Váci iicca 37.. 
Debrecen, Miklós-u. 5., Pozsony, Védcólöp-n. 56 

•EIN D IVATHAZ K 2 
Az „EST»-U>I 
szemben 

korul l"i.szám 
TOncruhOk Crepe d» 
ChlneoOl Pengd 19.80 

J'-lmezruhák, estélyi és menyasszonyi ru-
hák, s»<rmebelénök a legjutányosabb ár-

ban kölcsönözhetők. 
Dáez Dezső u jelmezkölcsönző vállalata 

Budapest, 
VII., Wesselényi u. 2. VII., Izabella-u. 27/a 

Tel. 3H-4-70 Tel. 44-5-33. 

mert io ! 
Ernyő-, füzo-
KUioniegessegek, 
BöPHeztyüP 5.-töi 
V.. Lipút-Körut 18. 
ill. Zsigmond-u. 22 

tel 1 1 aui 1 
g a r a n c i á v a l 

n 1ETR0P0L GARAGE 
Budapest, 
VB., Lehel-utca 25 

Kérje legújabb 17. számú árjegyzékünket 

ESŐKŰPENY A legnagyobb divat 
Legújabb különlegességek, gyártja mérték után is : 
SALAMONOVITS MANÓ. V., Sas-utca 25 



(3. f oly tat ás) 
NEGYEDIK FEJEZET 

IGLÓ HAJNALBAN ÉS AZ ALKONYAT RAGYOGÁSÁBAN — AZ AKKORI DIVATOS 
NÓTÁK — A MASZKÁZÁS — A CUKRÁSZDÁK — PITZEY UR, A PEDELLUS — 
A TÁNCISKOLA ÉS A „KRÄNZCHEN" — POESIEK — SZERELMI POSTA — 

ÖRÖMÜNNEP — BALLAG MÁR A VÉN DIÁK 

Szeretném most leirni Iglót ugv, ahogyan visszanézek rája, ahogyan 
látom a hajnal biborragyogásában, az alkony csöndes derengésében, 
téíen, amikor szinte elbontotta a hófelhő és nap sugara, tavasszal, 
amikor halványzöld selyem borította a megéledt lankákat, amelyeket 
haragoszölden, fenyegető sötéten övezett az örök felhőkoszoru. Szeret-
ném lefesteni a fekete betűkkel a fehér papirosra a piros ablaktáblács-
kákat, amelyek barátságos-világitóan nevettek le a tágas, széles, sötét 
uccákra, az egyforma kis zömök, csinosított, emeletes házacskák. A 
vékonyhangu spinéteket, amelyek halkan, szinte félve szólaltak meg a 
szőke, nefelejtsszemü leányok ujjai alatt; a „Madarász"-keringő volt 
akkor, meg a Gésa bucsudala, az hogy: „Napkelet gyöngye ég veled — 
ég 'veled, rózsaszál!" A vidám dalok között sokáig a Tarara—buindié! 
volt a kedvenc, ez a bolondos kis nóta, amely Angliából száguldott 
végig az egész világon. Akkor egy-egy „sláger" évekig dominált, nem 
halmozták ugy a jó zenedarabokat egymásra, — alig hogy megszokjuk 
őket, máris el kell felejteni, — aztán a Tarara—bummdié!-nek minden 
városra vonatkozóan megvolt a maga helyi vonatkozású szövege, Iglón 
például igv énekeltük: 

Az iglói piacon 
Sétálgat egy kisasszony. 
Megkérdezte hány óra? 
Háromfertály háromra, 
Tarara—bummdié! 

Talán ez volt az első dal, amelynek nem volt semmi értelme. 

97-



Nagyon járta még az a szép dal: „Ha büszke gőgöd sze; elmem 
legyőzte — tudóm, hogy visszahívsz még engemet!" 

Nem értettem ebből a szövegből semmit, a szivem méjyén hülye-
ségnek Ítéltem, de azért lelkesen fújtam a többivel. 

Mert az egész Igló tele volt nótával. Az alvég csak a magyar nóta 
tradícióit őrizte; „Száll a felhő, hull a levél itt az ősz — a keblemre édes 
babám márt nem jössz — reménységem, mint a madár — mint a madár 
messzi elszáll — örökre!" Meg az, hogy: „Mély a Rima, zavaros ha meg-
árad", azután: „Édesanyám ne sirasson — a fiának csináltasson kopor-
sót". De az Alvég liberálisabb volt, az már vajzereket és kuplékat is éne-
kelt, azt hogy: „Jlajkoronás kis arany-fejed Daisy — Daisy —" meq 
azután azt, hogy: „Mikor dédoin ifjú volt, nagyon szerette a jót — hold 
világos éjszakán — nagyot csókolt Nániján . . . ! " 

Előttem van a „Sommerstrasse" a nyári oldal, ahol a fehér mészkő-
kockákon, mint a mult aranysugárzsinórján újból előrántott drága ma-
rionettek végigsétáljak, ezek a kedves alakok. Az elegáns fekete szakállas 
Fischer igazgató ur, akit 1892-ben láttam először és 1925-ben léittam utol-
jára, de ez alatt az idő alatt nem változott semmit, a hangos lármával be-
szélő Simenszky dpktor, akiről némi malíciával mondták az iglóiak, ha 
fölharsant a szava az utca során: 

— Simenszky suttog! 
Jön a jó öreg Kövi professzor, Igló szerelmese, aki figyelemmel kisér 

minden apróságot, ami kedves városában történik és azt mondják róla, 
hogy egyszer megállott Janatha Alajos borbélymühelye előtt, nézte azt a 
piramist, amelyet Janatha ur borotválkozó szappanból emelt az ablaká-
ban és büszkén mondta: 

— Igló hebt sich! 
Este, zimankós téli este diákcsapatok vonultak végig az utcán, lám-

pásokkal, mintha valami sötétszándéku csapat osonna végig a Tátra hó-
felhős vidékén, pedig csak „maszkázni" mennek, álarcokkal mennek be 
egy-egy lányosházhoz, ahol azután kitalálják, hogy a primitiv álarc alatt 
melyik diák rejtőzik és meg is vendégelik őket haboskávéval, csokoládé-
val, finom befőttel, amelyet csillogó üvegtálakban szervíroznak, gondosan 
ügyelve arra, hogy a piros eper csillagalakban ékeskedjék a sárga barack, 
meg a hámozott szilva között. 

A cukrászdák, a Neukom meg a Krompaszky cukrászdája: tilos hely. 
Ide nem szabad diákoknak járni. Istenem, milyen világ volt az, amikor 
nagy diákoknak tilos a cukrászda! De azért nem voltak ezek a pompás 
kis cukrászdák olyan ártatlan helyek, amint a téglanagyságu krémes 
béles, meg a csővastagságu habos roló sejttetnék. Kitűnő lengyel pálinkát 
mértek itt és a Ptyzey pedellus ur jelentése szerint itt kezdődtek mindig 
az annyira tilos: diákmurik. 

Pitzey ur az külön szám. Volt vagy százhúsz kiló, nem fogyott le, 
pedig egész életében lumpoló diákok után futott. Sose láttam ellenszen-
vesebb szerepben kedvesebb embert, nélküle nem ért volna semmit a 
tilosban járás. A szive mélyén nagyon szeretett bennünket és vérzett a 
szive, ha „föl kellett adni" bennünket valamilyen csínyért, A „carcer" 
őre volt, persze, njég azt sem mondtam el, mi volt a carcer? Szabály-
szerű dutyi, mely az Iskola-utcára nyiloitt keskeny, vasrostélyos ablakai-
val. Ide dugták be pár órára a csinytevő diákot — ha lumpolt, ha éjjeli-
zenét adott. Éjjelizenéért kétórai carcerbüntetés dukált. Én láttam egy 
ilyen éjjelizene után egy szál piros rózsát befonva az Iskola-utca felől a 
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karcer rácsai közé . . . ennek a virágos börtönnek volt a kulcstartója 
Pitzey ur, aki nehéz szivvel fordította rá a kulcsot egy-egy kedvenc 
diákjára. Pitzey ur lelkében egyenrangúnak tartotta magát a professzor 
urakkal, amikor azt kérdeztük tőle, kapunk-e „szüreti vakációt", azt 
mondta: 

— Még nem határoztuk el. 
Amikor pedig Vandrák professzor ur az évzáró vizsgák után gyö-

nyörű búcsúztató beszédet mondott, meghatottan szorította meg a kezét: 
— Bravo, kollega ur! 
A tánctanár Schmal János ur volt, akivel együtt átvonult Alexy 

primás bandája pár hétre Eperjesről. Keményitett, rózsásszoknyás kis-
lányok tanulták itt a kadrilt meg a kreutzpolkát, a diákok pedig szépen 
kiöltözve választónak közülük „flammet". A lányok, akik jó barátság-
ban voltak egymással, „Kränzchen"-t alakítottak, olyan alkalmi véd- és 
dacszövetség volt ez, minden kislánynak szalag volt a leengedett haj-
fonatában, nagy, széles, szines masni — mindegyiknek arany sziv volt a 
nyakában, belsejében, apró üveglap mögött az édesmamájuk hajfonata 
apró rózsaszín selyemszállal á t k ö t v e . . . és mindegyik leánykának volt 
egy poesieje, amelybe a barátnők emléksorokat irtak. Iktassunk ide pár 
emlékverset, amelyek valamikor olyan divatosak és általánosak voltak, 
mint manapság egy-egy hangos filminduló: 

Szeress, álmodj, ébredj is fel, 
Csalódj, mert csalódnod is kell. 
Én csak azt kívánom: 
Hosszú legyen álmod, 
Késő ébredésed, 
Kicsiny csalódásod! 

Különös dolog: egész életemen át elkisért és sokszor nagy erőt adott 
ez a sor, amelyet ezekből a kék meg piros bársonykötésii könyvekből 
mentettem át a szivembe: „Csalódj, mert csalódnod is kell!" 

Azután: 
Piros rózsa forró lángja 
Kösse össze szivünket — 
Csak a halál végórája 
Válasszon el bennünket. 

Még egyet, amelyet csaknem minden „Poesie"-ben megtalálhattunk: 

Aki nálam jobban szeret, 
írjon alá még egy nevet. 

Aztán az illető, aki a verset irta, odairta a nevét a papiros legaljára. 
Voltak, akik aztán oda ragasztottak egy darabka papirost, ahol a vers-
beiró neve állott és odaírták a nevüket, hadd lássa a piruló és boldog 
poesie-tulajdonos, hogy „még jobban" szeretik őket. 

Egy kis versre emlékszem — egy illető nagyon szépet akart írni —, 
hát a következőket irta: 

Bősz király áll a hegytetőn 
És átkozódik rettentőn — 

Ezit kívánja neked szerető barátnőd. Schön Lujza, második osz-
tályú prepa-növendék. 
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A diákszobákat kamaráknak hivták. Két-három ágy, könyvszek-
rény, egy tintafoltos asztal: ez volt az egész. Ha az ősz hideg szele először 
végigszántott a tágas völgyön, az ablakokba mohát tettek, meg fürész-
port, hogy a hideg künn maradjon. Az ajtó fölébe, a mestergerendákra 
mindenütt fölíratták az emlékezetes, hagyományos jelszót: 

— Memento maturae! 
Azt jelentette, hogy: 
— Sohase feledkezzél meg az érettségiről! 
A „Blaumont" hegye, amely Iglót a lőcsei völgytől elválasztotta, 

fenyvesekkel volt koronázva, öreg, rozzant, sárga falu kocsma ékeskedett 
rajta, a diákok azonban nem ide jártak, ők a „Kék golyót ' kultiválták, 
mert — egyrészt ott terpeszkedett a város közepén — aztán, meg mivel 
a kocsmáros nagy barátja volt a diákoknak. Ha daloltak, mindig könnye-
zett: eszébe jutott az ő kis diák fia, akit egyszer elvitt a kegyetlen hideg 
tél a felhők és a csillagok főgimnáziumába! 

Minden diáknak megvolt a maga szerelme, akihez verset irt, akihez 
leveleket fogalmazott. Én csakhamar a gimnázium iródiákja lettem. Nem 
tudom, hol vettem ezt a tehetségemet, de gyönyörű szerelmes leveleket 
tudtam irni! Az első oldalt két krajcárért irtam, a többit egy krajcárért. 
Nagyon tekintélyes mellékjövedelemre tettem szert. Egyszer aztán nagy 
diáktól is kaptam rendelést: Strazniczky „hetedikes" urnák irtam egy le-
velet, aki szerelmes volt az Adamovszky Olgába. Emlékszem arra az em-
lékezetes irodalmi sikerre, az egész osztály megéljenzett. 

Mikor aztán véget ért a tanév: örömünnepet tartottunk. Az öröm-
ünnep két részből állott, az egyik a tornatéren zajlott le, ahol a diákok 
testi ügyességüket mutatták be, azuilán az auditóriumban, ahol szaval-
tak, énekeltek és a „Diákbanda" eljátszotta azokat a nótákat, amelyekre 
érzékenyen ingatták a fejüket a professzor urak. 

Marcsek tanár ur megjegyezte: 
— Nem találja kollega ur, ezeknek a daloknak van valami lump ize? 

Mintha borral tele poharak mellett gyakorolták volna őket előadóik? 
Zimann tanár ur, a diákok nagy barátja, mérgesen válaszolt: 
— Az a fő, hogy igen jól muzsikálnak. 
Örömünnep után azután az egész város kivonult az állomáshoz és 

elbúcsúztatták a diákokat. Még a füstös mozdony kéményére is került 
egy gyopárból és nefelejtsből kötött csokor. A tanár urak is kijöttek az 
állomáshoz, egyetlen csoportban virítottak a szőke zipser-lányok, min-
den másodiknak ki volt sirva a szeme. 

Előállott egy flu, tarsolyában az érettségi bizonyítvánnyal és el 
mondta a hagyományos köszöntőt: 

— Isten áldja meg jó barátainkat, kedves testvéreinket. Isten áldja 
meg jószivü professzorainkat, akik tisztességre tanítottak bennünket. Meg-
tanultuk és ezt visszük útra valóul innét, az életbe. Isten áldja meg a 
szép szepességi lányokat. És az Isten áldja meg ezt a kedves várost, má-
sodik otthonunkat: Szepesiglót! 

A cigány tust húzott, Poprád felől huhogott a mozdonv sipja, a tarka 
batyuk, cókmókok, piros vászoncsikos kofferek megmozdultak. 

— Pista! 
— Isten áldja meg Ferke! 
— Fog irni Lajos? 
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Hetykén, hányivetin hangzott a vidám nóta: 

Megy a vonat Kassa felé 
Sebesen — sebesen 
Benne ülnek a diákok 
Kényesen — kényesen. 
Ne sírjaitok, zipsefilányok, 
Visszajönnek a diákok 
Valaiha — 
Vagy soha! 

A kassa—oderbergi vonat vezetője beirta előre a jelentésébe ilyenkor: 
— Igló — tiz perc késés! 
Mert amikor aztán begördült a vonat, kezdetét vette az igazi búcsú-

zás. A diákok fölkapaszkodtak a barnára festett, harmadosztályú ko-
csikra, előkerültek a fehér keszkenők, hol lobogtatták, ihol a szemekhez 
szorították őket. És egyszerre fölhangzott az ősi bucsudal, amely vala-
honnan Németországból jöhetett ide, a lengyel határon keresztül, a bucsu-
dal, amely kedves csengésével, az életre figyelmeztető mementójával be-
költözött a vasúti kocsiba, együtt utazott a fiukkal és együtt járt velük 
tgv cleten keresztül: 

Ballag már a vén diák, 
Tovább, tovább, 
Föl bucsucsókra, cimborák! 
Tovább, tovább, 
Ez ut hazámba visszavisz, 
Filiszter leszek magam is. 
Tovább, 
Tovább, tovább, 
Föl bucsucsókra, cimborák! 

Ezt a dalt mindenki énekelte, az egész perron, a vasutasak, az utazó 
közönség. Szárnyalt, repült a dal, a kis diákok telitorokkal fújták, a szép 
leányok vékonyan, kórusban énekelték, az öreg tanárok maguk elé züm-
mögték, mintha a multjukból, az életükből szakadt volna el megint 
egy darab. / 

„Ballag már a vén diák . . . " / 

A vonat kattogása elnyomta az éneket, elmaradt a tágas völgy, a gyö-
nyörű, gótikus torony; a Hernád mellett dübörgött, vágtatott a vonat. 

Oh, hányszor utazom én igy gondolatomban, emlékeimben, álmaim-
ban Iglóiról, ki a nagy világba e diákbucsudal hangjai mellett. Hány-
szor meritek erőt ebből a drága emlékből, hányszor csendült föl komoly 
intelem gyanánt a diák pajtása im búcsúszava: 

— Azt a tisztességet, amit itt tanultunk, elvisszük utravalóul az 
életbe. 

Áldom a sorsomat ezért az emlékért. És ezért az utra va lóért . 

íOi 



ÖTÖDIK FEJEZET 
DIÁKNÓTÁK — HOGYAN SZÜLETETT AZ „IGLÓI DIÁKOK" CIMÜ SZ1NJÁTI 

KOM? — PEYER TANÁR UR — ELSŐ BUCSUM IGLÓTÓL 

Sehermann Samu tornatanár ur volt a zongoratanárom, aki az al 
végén lakott. Milyen nagy ut volt odabotorkálni a főgimnáziumtól 
Peyer kamarától. Jól emlékszem arra az estére, amely örök, emlékezete 
maradt nékem, mert akkor kóstoltam bele a nagydiáikok hangos és vidái 
mutatásába, amely azután az „Iglói diákok" második felvonását jelentett» 

Éppen zongoraóráról mentem haza, a „Johann Buwa" zongoralet 
kéinek második füzetével és kurta lábaimmal botorkáltam végig a mésj 
kőkockákon. Kétféle oka is volt annak, hogy siettem. Az egyik: ihog 
már sötétedett és ha későn értem haza, kikaptam Peyer nénitől. A mási 
pedig az, hogy féltem a „pluckároktól". 

Igaz, hiszen még el se magyaráztam, hogy kik voltak azok a plut 
károk? Mindazok az ifjú sihederek, akik nem voltak diákok. Lakatos 
segédek, suszterinasok, tizenkét-tizennégyéves magánzók, akik kí 
maradtak az iskolából. Ezek aztán elszánt ellenségei voltak a „dái 
dás"-oknak. 

Persze, ma már azt is kevesen tudják, hogy kik voltak a „dárdás"-ol 
A dárdások diákok voltak. Algimnazisták. Az első osztályosok. Azután 
másodászok, harmadászok, negyedrészek. Én prononszirozott dárdás vo 
tam, afféle kis urigyerek, rövidnadrággal, tanári kosztadóval és a zor 
goraleckék joggal megvetendő divatjával súlyosbítva. 

Benézitem a Lőcsei-utca boltive alá. A lélekzetem is elállott. Ott jö1 
a két főpluckár, a Krause meg a Weselovszky. Ketten voltak, de ha csa 
egy félpluckár jött volna, akkor sem óhajtottam volna megküzdeni veiül 

Meghúzódtam a szepesi XVI. városi takarékpénztár bádogc&atornáj 
mellett, amelyben zuhogva, prüszkölve ömlött le a megolvadt hólé. Olya 
kicsi voltam, hogy mögé tudtam bújni és egészen eltakart. Krause ( 
Weselovszky nyugodtan elhaladt előttem, nem is sejtve, hogy micsod 
nagyszerű vadászzsákmány lapul a lőcsei ház falához. 

Már messze jártak, amikor kibújtam. Most már ügetésben tartottal 
hazafelé a „Winterstrassé"-n. Jöttek a nagylányok. Az Adamovszky Olgí 
Hajts Giza, Várady Lenke, Zsembery Margit. Ezek mindig bosszantotta! 

— Der kleine Farkas! 
Vállat vontam és elfutottam mellettük. Föltűnt a Kari Schubert f i 

szeresboltja, amely otthonomat, Peyer Jenő János tanár ur tisztes lak«' 
házát jelentette. 

Éppen be akartam fordulni a vén, bolthajtásos kapu alá, amikor a 
egyik leghíresebb nyolcadászt pillantottam meg. Hóna alatt gyanús est 
mugok duzzadtak. 

— Hova teccik menni? 
Nagy dolog volt, hogy egy dárdás meg mer szólítani egy nyolcs 

dikost. Nekem akkor, a szerelmes levelek apró iródiákjának szabad vo 
az efféle. A nagy diák fölnevetett. 

— Te vagy az, Szepi? (Nem tudom ma sem miért, de engem akkc 
Szepinek hívott az egész főgimnázium. A miniszteri szolgálatom ala 
„Tuntus"-nak hivtak, csak azután lettem: „Mókuci." Némi röstelkedéssi 
vallom be, mert azt hallottam, hogy ha valakinek fölnőtt korában beci 
neve van, az sose lesz komoly ember. De — Isten tudja — talán jobb igy 

— Lumpoltál-e már, Szepi? 
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— Soha. 
— Akkor, ha el tudsz szökni hazulról, gyere el egy óra múlva a 

,,Kékgolyó"-ba. A többit ott megtudod. 
Ezzel elrohant, én pedig fölmentem a diákszobába. A lelkem szepe-

gett, a keblem dagadt a büszkeségtől. Azzal tisztában voltam, hogy az 
egész csak egy édes, fellengős, gyönyörű ábránd marad, hogy nem me-
hetek én már ma este sehová, hogy le kell ülni a nagy asztal mellé, elő 
kell venni a penzumot és ott ül mellettem a szigorú Pever néni és a szem-
üvege mögül gondosan ellenőrzi, mit csinálok? 

De mi történt? Peyer néni ott állott a szoba közepén, kapizsonban, 
francia kalapban. Vállán nagy kockás kendő. Ugy föl volt öltözve, 
mintha az északi sarkra indult volna. Pedig csak a lányához ment, 
Jenka nénihez, az Alvégre. 

— Bleib ruhig. Lernen. Nicht hancúrozni. Nicht leütni valamit. 
Elment. Az uccáról még visszanézett az ablakra, tétován, búcsúzón. 

Ilyen pjMpntást vethet otthonára az, aki földkörüli útra indul. 
Nem haboztam egy percig sem. Levágtattam a Biedermeyer-falép-

csőn át a keskeny udvaron a Kékgolyó felé. A mindennapos pirosfényü 
ablakkockák barátságosan ragyogtak le rám. A gyönyörű torony sötét-
kéken rajzolódott a narancsszínű égre. Távolabb a Blaumont hegye 
kékes felhőbe vész . . . a Hernád felől enyhe fuvallat lebbent végig a 
tágas uccán. ('Igló! Ma is igy látlak az alkonyat ragyogásában, csöndesen, 
barátságosan, várva az estét békés tűzhelyekkel, kedvesen világitó ablak-
sorokkal, Igló ! Ifjúságom drága kis álomvárosa !) 

Eljutottam a zömök „Kékgolyó" kocsmáig, amelynek a helyén épült 
később a kecses kis színház (kuriózumként említem Itt meg, hogy az Iglói 
diákok cimü darabom második felvonása előírás szerint itt játszódik le 
a . Kékgolyó" kocsmájában. Később a kocsma helyén épült színházban 

{néztem a darabomat . . . s akkor, a «második felvonás alatt eszembe 
t, hogy talan ez az egyetlen eset a világon, hogy egy darab fizikailag 
mtosnn ugyanazon a helyen játszódjék le, ahol a színház falai 
ak.) 
V kocsma belső ajtaja zárva volt. Kijött az öreg kocsmáros, a diákok 
barátja. Kék volt az álla a friss borotválástól. 
— Mit akar itt, úrfi? 
— Itt mulatnak a nagy diákok? 

Hire-hamva sincs itt diáknak. Nem láttam egyet se belőlük hó-
; óta. Az iskolában tessék keresni őket. 
— Csak tessék megmondani, hogy itt a Szepi! 
gész más pofával jött ki értem. 
arackot nyomott a fejemre és beengedett a belső szobába, 
szobában vágni lehetett a füstöt. A hosszú, kecskelábú asztalt kö-

:k a diákok. Mokcsay Zoltán prezideált és Nagy Ernő, mellettük 
tki Pali, meg Holéczy Pista, akikről köztudomásu volt, hogy Szidor 
ossal egyetemben a Tircsák professzor ur kamarájában laktak és 
nd a hárman szerelmesek voltak a tanár ur leánykájába, Évikébe. 

Szidor Ákos nem volt ott a diákok közt. ö mindig külön utakon járt. 
pillanatban Pitzey urnái volt, a pedellusnál és följelentette győzedelmes 
élytársait, Petki Pál és Holéczy István nyolcadász urakat. 

A titokzatos csomagok, amelyekkel a nagy diák hóna alatt találkoz-
n, demizsonok voltak, tele mézédes érmelléki borrál. A diákok a maguk 
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borát itták, csak dugópénzt fizettek a Kékgolyó kocsmárosnak, csengő -
nótában. 

Belőlem nem csináltak nagy kázust. Odanyomtak egy székre Mokcsa 
és Nagy Ernő közé. Kék tányéron birgepaprikást raktak elém — boi 
korcsolyának. Nagy talpas poharat kaptam színültig tele borral. A lelker 
boldog és büszke örömmel tölt meg. Lumpoltani a nagy diákokkal! 

Holéczv Pista kezdte a nótát: 
Pajtás, pajtás, kedvesed nevét? 

Fölugrott Pet ki Pali: 
Éviké, Éviké, 
Éljen ő soká! 

Mindnyájan egyszerre ittak. Aztán ütemesen, mintegy par? 
lecsapták a poharat: 

Ilyen pajtás kell nekünk, 
Ilyen pajtás pompás, 
Akinek a neve éjjel-nappal 
Világító lámpás! , 

Ujabb, nagyobbméretü „ivászat" szakította félbe .ztán: 
Jaj, de jaj de fáj, 
Hogy üres a pohár! 

Hangos, vidám diskurzus következett. Miről bei irgiliusró! 
Tacitusról, Ciceróról, mert a régi latin klasszikusok gen köze 
állottak a régi diákok szivéhez. Majd leányokról es< ztelettel éí 
rajongással, jaj lett volna, ha egy gunyoros imegjeg y egy nem 
illő szó esett volna. Végül a tanár urakról. Geyer Gj it „Sunyi"-
nak hívtak, Kunczról, akinek „Hepu" volt a nevt „tatá"-ról 
Róth „Marci"-ról azonban ez a pajtáskodós emleg olt tisztelet 
lenség, ebben sok volt a szeretetből, a közvetlen rag >ól, amely a 
tanárokat mintegy pajtásaivá, kedves diáktársaivá ! koknak, ha 
— nem voltak jelen, csak anekdotákban, történet ítáziában. 

Aztán az elegáns, tudós Vandrák tanár úrról aki olya 
szórakozott volt, hogy egyszer, amidőn a tanári szo gozott és bt 
nyitott az igazgató, rászólt: 

— Vandrák? 
Azt telelte: 
—• Nincs diák! 
Egyedül az öreg Pákh Károlynak nem volt semuii neve. Pákh Albert 

bátyja volt és Petőfi barátja. 
Énnekem már nehéz és mámoros volt a fejem az italtól, a zsivajtól, 

a muzsikától. Odadültein Mokcsay Zoltán vállára, a híres bő kabát gal-
lérjára és szundikáltam. Már csak félfüllel hallottam, hogy megszólalt a 
diákbanda kilenc hegedűje és fölzendült a nóta, amely mindig élni fog: 

Csak egy kis lány van a világon, 
Egyszerre siri csönd lett. Kettétört a nóta, lehullott a vonó, nagy kop 

panással értek as/jtalt a poharak. És a nyitott ajtón bedugta nagy, hók> 
fejét Pitzey ur! 

(Folytatjuk) 
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