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Ginger Rogers 
(Foto R. K. 0.) 
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MONTE-CARLO 

M I R A M A R E Continental Palace • San Remo 
Egyedüli elsőrendű szálloda saját strandjával. Pálmakert, legszebb kilátás a tengerre. Tenisz, golf, minden elképzelhető kényelem-
mel. Garázs. Egész évben nap- és tengeri fürdő alkalom. V e z e t é » «mono» a Caprl-t Hote l Morgano Tlberlo P a l a o e - e z a l 

Valamennyi e r o v a t b a n említett szállodáról, utazásról részletes felvilágosítással, 
prospektusokkal, árajánlatokkal szolgál, e g y é n i utazásokat lebonyolít a 

Színházi Élet Utazási Irodája 
Budapest, VII., Erzsébet-kőrút 7. Telefon : 1 -363-84 

AKI UJ É L E T P Á L Y Á T N Y I T O T T SOK F I A -
T A L L E Á N Y N A K ÉS A S S Z O N Y N A K . 

Alexandra D. J Ü R S S a külföldön is el ismert 
kozmet ikusnő pozsonyi k iképző intézetéből a 
szakképzett f iatal kozmet ikusnők egész gár-
dája került már ki. Sokan közülök önál lóan 

vezet ik saját kozmet ikai intézetüket 

Angol és német tudások Budapesten 
Azoknak az attraciókniaik sokában, ame-

lyek Budapestet máris a turisztika egyik 
gócpontjává tették, talán az első helyen 
állnak a budapesti gyógyfürdők. Az el-
múlt héten két tudósokból álló előkelő 
társaság látogatta meg Budapest gyógy-
fürdőit. A Gyógyhelyi Bizottság meghí-
vására eljött az Insbrueikiban megtartott 
nemzetközi balneológiai kongresszuson 
résztvett angol fürdőorvosok egy na-
gyobb csoportja. Velük egyidőben itt 
tartózkodott az. Orvosi Továbbképzés 
Központi Bizottságának meghívására a 
berlini egyetem, hat kiváló orvosprofesz-
szora. Az előbbi csoport tiszteletére a 
Svábhegyi Szanatórium adott villásreg-
gelit, a berlini professzorokat pedijr a 
Gyógyhelyi Bizottság vendégelte meg a 
Hungária szállóban. Mindkét társasság a 
legnagyobb elragadtatással nyilatkozott 
Budapest termésizeti kincseiről és arról a 
haladott fürdőkultúráról, amelyet itt 
láttak. Az angol csoport fogadtatásánál 
dr. Grosch Károly miniszteri tanácsos és 
Ottlik György végezték a vendéglátói 
tisztet, a berlini professzorokat ugyan-
csak dr. Grosch Károly fogadta ünnepé-
lyesen. A Hungária-szállóban megtartott 
villásreggelin megjelent még von 
Mackensen budapesti német követ, dr. 
Johann Béla belügyi államtitkár! dr. 
Darányi Gyula orvostani dékán, dr. Szily 
Kálmán államtitkár, dr. Seholtz Kálimán 
v. államtitkár, dr. Verebély lïbor, Vá-
mossy Zoltán, dr. Grosz Emil, dr. Sarbó 
Artúr egyetemi tanárok, dr. Tomcsik 
István, Szviezsényi Zoltán miniszteri ta-
nácsosi és dr. Frank Miklós. Az angol or-
vosok üdülés céljából még hosszabb időt 
töltenek Budapesten.. 

(JJlirabeau 
(Hotel 
összehasonlíthatatlan 
fekvés a tengerparton. 

Elsőrendű cíaládi szálloda. Kiváló konyna. Tulaj-
donos i F. SCHIPPER. Teljes penzió 55 franktól. 

B0,e» PARADIS0&RUSSIA San Remo 
Gyönyörű fekvés egy parkban a tengerparti fősétány men-
tén, remek kilátás. Minden kényelemmel, méltányos árak 

ALBERGO RATTI <GIA étrangers) SAN REMO 
Déli fekvéssel a tengerre kilátás. Csendes központban. 
Hosszabb tartózkodásra alkalmas. — Nagy kert. minden 
modern kényelemmel. — N y i t v a e g é s z é v b e n ! 
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p. suúUuty 
feliratú tábla az ajtón és ennek meg-
felelően valóban mosolygós, vidám fia-
tal arcok fogadtak bennünket, amikor 
ellátogattunk a népszerű Szekeres-Zene-
iskola *Ellington-önképzőkörének« egyik 
hangversenyére, amelyet a József-korút 
52. alatti helyiségben tartottak. A zene-
iskola európai hírű igazatója : Szekeres 
Ferenc orgonaművész, kedves újítást ve-
zetett be növendékei szorgalmának foko-
zására; nemcsak osztályozza az intézet 
növendékeit, hanem a tanév folyamán 
rendszeresen kisebb-nagyobb ajándékok-
kal tünteti ki azokat, akiket — szorgal-
muknál fogva — jutalmazásra érdemes-
nek tart. Olvasóinknak időközönként be-
mutatjuk a kitüntetett növendékeket. 

Fals« kép 
A Szekeres-zeneiskola egyik készülő zeneka-
ra, Gerő György tanár vezetésével . A novem-
ber 12-1 akadémiai hangverseny után külföldi 

turnéra indul. 
(Foto Seidner) 

Alsó kép 
A Szekeres-zeneiskola ének-, zeneszerzés-, jazz-
zongora-. harmonika-, saxofón- és gitár-tan-
szakain kitüntetett növendékek: Gebhardt Mag-
da, Tancsura Irén, Róna Kató, Brünauer Ti-
bor, Vadász Pál, Bánszky Ferenc, Katona 
László és Kállay Ottó. (Flóklntézet: Wekerle 

Sándor-utca l t . ) 

Kellemetlen! De miérf is olyan rossz a világítás 
szobijában ? 

Talár az árammal takarékoskodik? Jobban jár, 
ha T U N G S R A M duplaspirállámpát használ. 
Az ssm fogyaszt több áramot — mégis 20°/0-ig 
terjedő fénytöbbletet biztosit. 

T U N G S R A M 
D U P L A S P I R Á L L Á M P A 

v a l ó s z o b á i b a 



Télikabát ve i ou r raye-szövetből, 
sirasz-perzsa szórmézéssel, műselyem 
Crepe de chine-béléssel, jól vatelinozva, 
muffal együtt 7 ® 

Télikabát ; ó m i n ő s é g ű bouclé-
szövetből, sirasz-perzsa gallérral, mely 
többféle formában hordható, műselyem 
Crepe de chine-béléssel, melegen vateli-
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I Ifim rrm rm 
CORVIN 
A JÓ MINŐSÉGEK ÁRUHAZA 

128.-



EOGERTH MABTA ESKÜVŐJE 
Sajnos, a kép nem az| esküvő színhelyén,, Kattowitzban készült és a vö leeény sem hiteles, mert 
nem Jan Kiepurát, hanem Hans Söhnkert. látjuk az új menyecske legújabb filmjéből, 

af »Pacsirtádból 
* ÍFoto Művész Film) 

X X \ 1 . évfolyam Budapest, 1936 november 8-tól 14-ig 46. szám 

S Z Í N H Á Z I E L E T 
SZÍNHÁZI, FILM, IRODALMI É S MŰVÉSZETI SZAKLÁP 

SZERKESZTI: INCZE SÁNDOR 



Az orvosné dilemmája 
I r t a : KARINTHY FRIGYES 

Kitűnő kollégám, az ismert tár-
sadalomböloselő ás karakterológus, 
Intim Pista, a Színházi Elet mult 
számában érdekes fejtegetést közölt 
az orvos-férjet választó színésznők-
ről abból az alkalomból, hogy Bulla 
Elmának most kipattant házassá-
gával immár a li-ik primadonna 
fejére tűzi gyakorló orvos a főkö-
tőt. A nagy színházpolitikus általá-
nos érvekkel, érdek-egybeesésekkel 
és érzelmi rokonságokkal magya-
rázza ezt az érdekes tünetet. Nem 
lévén a szavak embere, gyakorlat i 
szembesítésre gondoltam, hogy az 
elméletet ellenőrizzem s meghívtam 
a Margitszigetre uzsonnára, az or-
vosné (színésznőket. 

Tőkés Anna, Vaszary Piri , Gomba-
szögi I rén és Orsolya Erzsi kivé-
telével minden meghívott megje-
lent: ez a négy színésznő, természe-
tesen és stílszerűen orvosi bizonyít-
vánnyal mentette ki magát, amit, 
ezúttal, el kellett fogadni. 

t 
— Hölgyeim, értsük meg egymást 

— kezdtem. — Intim Pista szem-
pontjait annál is inkább el kell fo-
gadnom kiindulópontul, mert pi-
szén jól tudom, ő csak a művésznők 
szócsöve volt ebben a kérdésben. 
Gyakorlati értelemben persze, hogy 
nagyon jó együttélést biztosít a két-
oldalian hasonló elfoglaltság és 
munkabeosztás, orvos és színésznő 
házasságában. Délelőtti próbák és 
klinikai gyakorlat, délutáni rende-
lés és tanulás, esti munka és pihe-
nés, jól összeegyeztethető program 
úgy a hitvesek, mint a közönség ér-
dekében. Mint néző és mint páciens, 
a közönség nagyobb bizalommal 
fordul az olyan színésznő felé, aki-
nek testi-lelki épségét szakértő házi; 
kezelésben őrzik és nyugodtan teszi 
le sorsát olyan orvos kezébe, akinek 
idegei kiállták a színésznő-férjség 
nem közönséges próbáját . Társa-
dalmi és társasági szempontból 
csak emelik egymás értékét az or-
vos és a színésznő, ez nem vitás. En-
gem magasabb és általánosabb 

Karinthy Frigyes, dr. Simon Bél&ná Dobos 
Anni, dr. Germán Tiborné Bajor Gizi, dr. 
N a g y Endröné Bulla Elma, dr. Révész Sán-
dorné Balész Gitta, dr. Imre Vincáné Réthy 
Eszter és dr. Rappaport Samuné fitsy Emilia 

(Gyenes foto) 
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vek érdekelnek. A klasszikus isKoia 
szerint a házasságban nem elég 
még a teljes érzelmi egység sem, az 
kell, hogy f é r j és feleség teljes szel-
lemi közösségben támogassák egy-
mást a létért való harcban. Beesül-
niök kell egymás hivatását is, egy-
más foglalkozásának megértésében 
kell keresniök egymás megértését. 
Azért hát fel kell tennem a kínos 
kérdést és kérést — tegyék szívükre 
kis kezeiket és próbáljanak felelni: 
érdekli-e Önöket annyira az, amit 
az uruk csinál a rendelőszobában, 

vagy a műtőteremben, mint ameny-



nyire ő tud örülni este a színház-
ban, az Önök jólfelfogott és jól ér-
telmezett sikerének1 

M'ind (kitűnő együttesben): Hogy-
ne! Hogyne! De mennyire! Mindig 
meg szoktam kérdezni az uramat, 
volt-e valami érdekes esete! És min-
dig örülök, ha magyaráz! 

— Értem, ez természetes is. De azt 
is természetesnek tartom, hogy a 
tettekben beszélő orvos nem szíve-
sen tölti az időt, amit Önökkel tölt-
het, az Önök természettudományos 
kiképzésével. Nehéz munkája után 
jólesik az a paradicsomi pihenés, 
amit az önök kedves személye bizto-
sit számára « nyilván szívesebben 
hallgat színházi pletykákat. Ez csak 
azt mutat ja , hogy készséggel és bol-
dogan alkalmazkodik az Önök vilá-
gához: meg vagyok győződve róla. 

hogy mindegyik szakértőjévé lett a 
színművészeti tudománynak. De 
váj jon önökre is ilyen jó hatással 
volt a tudomány forrásához való 
közelség? Ha képzeletemben behe-
lyettesítem Önöket férjeikkel, egész 
kongresszus ül itt előttem, minden 
orvosi szakma képviselve van. Mit 
szólnának egy kis vizsgához? 

Mind (egymásra néznek. Szünet). 
— Nos, Bajor művésznő, kegyed-

nek sincs hozzászólnivalója? A ke-
gyed férje, kitűnő barátom, egyike 
a legjobb gégészeknek és fülészek-
nek. Bizonyára jó véleménnyel volt 
a kegyed füleiről, amikkel meghall-
gat ta őt. Mit gondol, nem esne jól 
neki, ha most már azt hallaná, hnsry 
kegyed éppen úgy ra jong a fülé-
szetért, mint ő a művészetért és 
hogy kegyed például tudja, mik 



hogy az insulin, a diabetes gyógy-
szere, nevét azokról a szigetecskék-
ről nyerte, amik a hasnyálmirigy 
sejtjeiben láthatók. Köszönöm, köz-
vetve adott válasza kielégítő. Nos, 
kedves Réthy Eszter, tudja-e, mi 
az az oesophagos? 

Réthy Eszter (metsző gúnnyal): 
Vigyázzon, kedves Mester, kiönti a 
kávét az ingére. 

— Remek . . . szóval a garat és a 
gége közti különbségre akar figyel-
meztetni . . . hogy cigányútra ne 
menjen a k o r t y . . . Látom, hogy tud. 
No és kegyed, kedves . . . 

Dobos Anni (harciasan közbeszól): 
Engem miért nem kérdez, tanár 
úr? 

— Nyugalom, majd rákerül a sor 
a fogászatra is, mint a szószerint 
legidegölőbb szakmára. Kitűnő ba-
rátom, dr. Simon Béla, kegyed férje, 
bizonvára végigvezette a pulpák és 
alveolusok labirintusán . . . 

Dobos Anni (élesen): Ami a pulpát 
illeti, az nem éppen labirintus, az 
alveolus pedij* egy nagyon kompakt 
dolog. Ügy latom, nem tud ja vilá-
gosan a különbséget. 

— De művésznő, csak nem engem 
akar leckéztetni? 

Dobos Anni: De igen, mint fogász 
neje megállapítom, hogy a fölényes 
szaktekintélynek kijáró elismerésre 
f á j a foga. 

Mind (fellázadva): Ügy van, úgy 
van! 

Étsy Emilia (csöndesltően): No-
n o . . . ne idegeskedjünk. 

— Köszönöm, hogy. megvéd, Mű-
vésznő. Mint lélekeleinző neje, bizo-
nyára észrevette, miről van szó. Az 
analízis kezdeti stádiumában a be-
teg rendesen projiciálja agresszív 
libidóját a kezelőorvos személyére ... 

Réthy Eszter: De m a g a n e m ke-
zelőorvos! Maga egyszerűen kol-

Halász Gitta: Hát persze! Most jut 
eszembe, azért képzeli magát olyan 
nagy tudósnak! Pedig se bész, se 
belgyógyász! Egyszerűen az, ami 
mi vagyunk — orvos-feleség! Vagy 
orvos férje, mindegy! 

— De nem vagyok színész! 
Mind: Dehogynem! Ezt a kabarét 

például egész jól eljátszotta! Na-
gyon jól mulat tunk! 

(Halk muzsika a hall felől. Ezzel 
a »zenei aláfestéssel« lassan lemegy 
a függöny.) 

Bulla Elina és Bajor Gizi beszélgetnek az 
»orvosné« dilemmájáról 

(Foto Qyenes) 

azok az otholitok, mint ahogy ő 
tudja, mik a statiszták? 

Bajor Gizi (hűvösen): Végszót ké-
rek. 

— Azt mondtam: otholitok. De lá-
tom, nem szívesen felel. Ezek 
ugyanis csont-köveoskék az egyen-
súlyozó-szervben is aki, mint ike-
gyed, mindig megtalálja az egyen-
súlyt, nyugodtan nélkülözheti őket. 
Egyébként figyelmeztetem, hogy 
két okból tagadhat ja meg a választ: 
rokoni állapot és orvosi t i toktartás 
ürügye alatt. Menjünk tovább. 
Bulla művésznő, mit tud az insulin-
ról, mint belgyógyász neje? 

Bulla Elma (riadtan): E n ? 
— Művésznő, figyelmeztetnem 

kell, hogy kegyed a közelmúltban 
férjhezment és hogy ez ma már köz-
tudomású . . . 

Bulla Elma: Én a h á z a s s á g o t m a -
gánügynek tartom, olyan szigetnek, 
ahová az ember . . . 

— Brávó! Kitűnő! Szóval, tudja. 
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MuziróL írunk a héten és mi-
után majdnem csupa jót fogunk 
írni, szívünk joga, hogy előbb egy 
kis, panasszal kezdjük. A panasz 
nem egy bizonyos filmszínház 
ellen irányul, hanem általános. 
Nem magánügy, hanem közügy. 
Kedves filmszínházak, miért tar-
tották meg a nyári menetrendet 
télire? Miért kezdik az előadáso-
kat ötkor és negyed nyolckor és 
féltízkor? Nem tudják, hogy ezzel 
a legkényelmetlenebbé teszik a 
mozilátogatást úgy a dolgozó, 
mint a nemdolgozó közönség ré-
szére? Nincs férfi, aki negyed 
nyolckor zúgolódás nélkül haj-
landó volna moziba 
menni, mert egyrészt 
korábban kell elhagy-
nia hivatalát, más-
részt későbben kell 
magához vennie va-
csoráját. Nincs nő, 
aki az öttől hétig ter-
jedő órákat szívesen 
feláldozná, — mert 
Pesten hat és hét kö-
zött van a teaóra 
(hogy előkelően és 
diszkréten fejezzem ki 
magamat). Ami pedig 
a féltizes előadást 
illeti, ez annyit jelent, 
hogy félóra alatt kell 
magunkba kapkodni 
a vacsorát és az urak 
nem érnek rá szivar-
jukat végigszívni, ami 
még a szokottnál is 
tűrhetetlenebbé teszi 
őket. Térjünk tehát 
vissza kérem szépen 

— sokaknak nevében kérem — a 
jó derék régi négy, hat, nyolc és 
tíz órákhoz, melyek nem zavar-
ják a pesti közönség életbeosz-
tását és úgyis zaklatott családi 
békéjét. 

Ezekután rátérünk a hét film-
jeire, melyek közül a »Halálbri-
gád«-nak volt legnagyobb sikere. 
Tetszett nekünk is? Igen, mond-
juk kissé vontatva az i betűt. 
Claudette Colbert, Rosalind Rus-
sel, Ronald Co\man és Victor 
MacLaglen, csupa legjobb szí-
nész. A mese — a kilencvenes 
évek népszerű írónőjének, Ouida-
nak »Under two flags« című re-

. . Tasnády Fekete Mária ro-
konszenves, kedves, finom 
Tasnády Mária és Willy 

Birgel 
(Foto Ufa) 



génye után készült. Kicsit érezni 
is a kilencvenes évek hatását: 
sok romantika, kevés cselekmény. 
A történet hőse a francia idegen-
légióban szolgáló angol őrmester, 
hősnője a helybeli kávéház tu-
lajdonosnője, Mlle Cigarette. A 
fiú, aki úriember és azért szö-
kött meg Angliából, hogy bűnös 
fivérét megmentse, beleszeret az 
ezredes unokahugába. A hölgy 
viszonozza érzelmeit. Viszont Ci-
garette is halálosan szerelmes az 
őrmesterbe és az őrmester fel-
lebbvalója, az őrnagy, szerelmes 
Cigarettebe. Az arabok lázonga-
nak, a brigád kivonul ellenük, az 
őrnagy a legéletveszélyesebb fel-
adatokkal bízza meg az őrmes-
tert. Cigarette az, aki saját élete 
feláldozásával menti meg szerel-
mesét az angol vetélytársnő szá-
mára. A színészek, amint fentebb 

említettük, kitűnőek. Az arabok-
kal való csatározás rendkívül iz-
galmas és érdekes. Amíg azonban 
elérünk odáig, lassan mozog a 
mese, lassan és helyszíni felvéte-
lek helyett kulisszák közt. Ha az 
arabok csak kicsit komiszabbak 
lennének és előbb kezdenének 
mozgolódni! 

»Az utolsó akkord« című né-
met film Lil Dagover, Tasnádi 
Fekete Mária és Willy Birgellel 
a főszerepekben ugyancsak érde-
kes, ha nem is százszázalékosan 
tetszett. A film legszebb része a 
berlini filharmonikusok hang-
versenye. Beethoven kilencedik 
szimfóniáját játsszák tökéletesen. 
Ha lehunyt szemmel hallgatjuk, 
még sokkal szebb, mert az isteni 
zene közben a zenészek és hallga-
tók képeit látjuk, akik, valljuk 
be, nem méltók Beethoven hang-

. . . Mademoiselle Cigarette halálosan szerelmes az őrmesterbe . . . 
Claudette Colbert és Ronald Colman 



fiú már jogszerűen másé. A men-
hely jószívű vezetője azonban ép-
pen megtudta, hogy a kis Pétéi 
mellé nevelőnőt keresnek és a 
fiatal anyát ajánlja — természe-
tesen előbb megígértetve, hogy 
sohasem fedi fel titkát. A művel-
tebb olvasó ezekután már ugye-
bár tudja, mi történik. A meg-
nem értett nagy zenész és a meg-
törtszivű fiatal anya a gyermek-
nek élnek. A könnyelmű feleség 
féltékeny. Az asztrológus zsarol. 
Hosszú lenne elmondani a most 
következő eseményeket, öngyil-
kosság, gyilkossági gyanú, tör-
vényszéki tárgyalás, happy end. 
Ha láttunk is már jobb filmet, 
de amíg ott ülünk, percig se 
unatkozunk. Tasnádi Fekete Má-
ria, a fiatal anya, rokonszenves, 
kedves, finom, Lil Dagover deko-
ratív démon, Willy Birgel nem 
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jaihoz. A történet kissé bonyo-
lult. A nagy karmester boldog-
talanul él szép és könnyelmű ne-
jével. Az asszony egy asztrológus-
szélhámos hatalmába kerül, akibe, 
jobb meggyőződése ellenére sze-
relmes és, aki zsarolja. A férj úgy 
gondolja, hogy az asszony talán 
megváltozna, ha gyerekük lenne. 
Mint tapintatos férj, a gyermek-
beszerzés legfényűzőbb módját 
választja — elmegy az üzletbe és 
vásárol egy gyönyörű kisfiút. 
Illetőleg elmegy a gyermekmen-
helyre és adoptálja a kis Pétert. 
Ennek az adoptált kis Péternek 
azonban van egy szegény fiatal 
mamája, akit csak a legszörnyűbb 
nyomor kényszeritett arra, hogy 
megváljon gyermekétől. Ez a sze-
gény asszony pár hónap múlva 
jelentkezik a menhelyen és két-
ségbeesetten hallja, hogy a kis-

i 

. . . és élete feláldozásává! menti meg szerelmesét az angol vetolytarsno számára 
Rosalind Rüssel és Ronald Colman 

(Foto Twentieth Century—Fox) 



. . . a sárkányok aranyosak! 
Kabos Gyula, Berky Lili, Márkus Emilia és Sziklay Szeréna 

(Foto Harmónia) 

esetünk. Legjobban tetszett egy 
mellékszereplő, akinek nevét se 
tudjuk. A házvezetőnő szerepét 
játssza, csúnya, hátranyalt hajú, 
lapos orrú, aprószemű ördögi te-
remtés, de ördögien tehetséges is. 
A kis. Péter berlini fiúcska a javá-
ból. Rémülten gondoljuk, hogy mi 
lesz ebből, ha felnő! Inkább Willy 
Birgeire, mint Tasnádi Fekete 
Máriára hasonlít. Nekünk aján-
dékba se kellene. 

A »Három sárkány« első fele 
hallatlanul mulatságos. Második 
felének az a hibája, hogy bele-
pancsoltak Hunyadi történetébe 
egy kis mellékcselekményt, amely 
bonyodalmas, hosszadalmas és 
szükségtelen. Ezt azonban csak 
mellesleg jegyezzük meg, mert 
a film áltálában nagyon nagy 
sikernek örvend. Már az első dél-
utáni előadás is zsúfolt. A törté-
netet a lump apa és fiáról, akik 
a szép színésznőbe szerelmesek, 

meg a három szigorú nagynéni-
ről, akik rabigában, gondnokság 
alatt tartják férfi rokonaikat — 
mindenki ismeri. ' A sárkányok: 
Márkus Emilia, Sziklay Szeréna 
és Berki Lili aranyosak. Lázár 
Mária a legjobban fotografálható 
"magyar színésznő — nagyszerűen 
hat. Rajnai elragadó a lump apa 
szerepében és Juhász, mint fiú, 
kedves. Kabos és Pethes gondos-
kodnak a nevetésről. Bállá Lici és 
Gózon betétszámát túlzottnak ta-
láltuk, de a közönségnek tetszett. 
Miután Hunyadinak ilyen nagy 
sikere volt, kérdjük: miért nem 
filmesítik az ő legszebb, legma-
gyarabb drámáját, a Pusztai sze-
let, Kiss Ferenccel és. Bajor Gizi-
vel a főszerepekben? Ez lehetne 
az a magyar film, melynek kül-
földön is volna jövője. 
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így megy el a költő: őszi délelőttön, 
Tizenegyórakor, épp dbéd e lő t t . . . 
I t t hagy ja kenyerét, i t thagyja borát is, 
Itthagyjia családját , i t thagyja korát is, 
I t thagyja a padmalyt és itt a t e t ő t . . . 

Tizenegyórakor, mikor a november 
mégegyszer szétszórja fá rad t fényeit; 
láthatat lan bottal megbékélt kezében, 
a sugaras lelkek csöndes jelmezében 
kilép az életből s a halálba n y i t . . . 

S itùhagyja kabátját , mely szegre akasztva, 
gazdátlan, üres lett, mint ez a világ. 
És spines t intákba megfürdöt t tollát is, 
s itthagyj.a a munkát, e szent motollát is — 
s árván maradtok ti : Üllői úti fák. 

S a szegény kisigyermek, ő is i t tmaradt most, 
szomorú panasszal hiába remeg. 
Elhagyott ágyában, elárvulva, fázva, 
hiába ugrik fel negyvenre a láza — 
az örök nagy Gyermek már nem ért i meig... 

A barna polcokon ott állnak a könyvek: 
nagy-gyűrűs kezével többé 'nem lapoz . . . 
I t t maradt zenéje, ez a drága manna ; 
és az ágrólszakadt cseléd: Édes Anna — 
itt maradt >a könny, mely szemet fá tyo loz . . . 

í gy megy el a nagyok legislegnagyobbja, 
így megy el a költő egy bús délelőt t . . . 
Igékkel átkozott és sebekkel áldott1 

s í r j á ra simítsunk sok fehér virágot, 
örökfénybe vivő inagy ú t j a e lő t t . . . 

ö volt Kosztolányi! Ezt ne feledjétek! 
ö a magyar költő! <5 volt Das i ré ! . . . 
Menj, szegény kisgyermek, utadra bocsátunk! 
Menj, szegény kisgyermek, költőnk és bará tunk! 
Menj, szegény kisgyermek, csillagod fe lé ! . . . 

i 



Levél a sikertelenség boldogságáról 
frta: HUNYADY SÁNDOR 

Egy kis nő — mondjam, hogy 
színésznő? Mondom, mert valóban 
ott lóg már évek óta a színházak 
körül, mint nyolcadosztályú csillag 
és elsőosztályú statiszta. Szóval 
egy ilyen szinház-melléki kis nő pa-
naszkodott nekem a múltkor, hogy 
nem tud boldogulni, nem megy elő-
re a pályán, nincs állandó szerző-
dése, a nevét mindig a legpicibb 
betűből szedik a színlapon és még 
így is eltévesztik a legtöbbször, ő 
nem Mici, hanem Jolán. 

A dolog úgy áll, hogy azt nem 
igen lehet tudni a startnál melyik 
kislányból lesz valami. De az körül-
belül megállapítható, melyik marad 
lent a népség-katonaság között. 
Nem is beszélünk a tehetségről, ez 
későbbi kérdés. Az első és áthágha-
tatlan akadály, valami kis gyártási 
hiba. Nem a szépség. Valami más. 
Az ég tudja, hogy mi? Nézi az em-
ber a portékát, aztán leteszi. Re-
ménytelen eset, soha nem fogja ezt 
a közönség elfogadni. 

Ránéztem én is, az én külön kis 
panaszkodómra. Es megfájul t a szí-
vem. Jól volt öltözve, iá fején koket-
ten állt a kis kalap. A haja szép 
volt, a szeme fényes, az orra csupa 

báj. Csak a szájával volt egy kis 
baj. Olyan ferdén nyílt a szájacs-
kájia szegénynek, mint egy zippzá-
ras retikül. Illetőleg nem is olyan 
nagyon ferdén, csak egy kicsikét. 
De elég ennyi is hozzá, hogy valaki 
soha ne mászhasson ki az olcsóbb 
osztályból. Kegyetlen dolog a szín-
pad, rémítő módon megnöveszti az 
ilyen hibákat a távolság perspektí-
vájában. 

Kezdtem vigasztalni a kicsikét: 
— Ne sírjon drágám, addig bol-

dog, amíg nem csinál karriert. Mi-
helyt nagy betűvel kezdik nyom-
tatni a nevét, vége az életének! 

— Hogy tetszik ezt érteni? — kér-
dezte bámulva a színházkörüli lány. 

— Mindjár t megmagyarázom. Fi-
gyeljen ide. 

— Figyelek. 
— Nahát akkor mondja el szépen, 

pontosan, őszintén, hogy mit csinált 
márna? 

— Nincs semmi dolgom, tizenegy-
kor keltem föl. Megfürödtem. A 
kádban olvastam Stefan Zweig 
Stuart Máriáját . Tessék mondani, 
mért írnak mindig Erzsébetről szín-
darabot, amikor Stuar t Mária sok-
kal érdekesebb. Aztán felöltöztem, 
bementem a belvárosba fogpasztát 
venni. A Váci-utcában találkoztam 
egy pasassal, aki meghívott ebédre 
étterembe. Nem tetszett nekem a 
pasas, nem mentem vele. Negyed 
háromkor ettem a Gerbaudnál egy 
sonkás kenyeret. Ugyanott találkoz-
tam egy mérnökkel, aki rém jó 
pofia, elvitt feketekávézni. Négykor 
moziba mentem. Hatkor hazacsász-
káltam. Fölöltöztem. Hétkor már 
bent voltam a színházban. A máso-
dik felvonásban elmondtam azt a 
rongyos nyolc szót. Az öltözőben 
sokat röhögtünk egy egér miatt, 
amelyik végigfutott a székek kö-
zött. Aztán lejött a szolga az irodá-
ból, az ú j darab szereposztásával. 



Nahát tudja, az őrület, hogy mit 
tudnak csinálni a direktorok. Zsu-
zsival meg is beszéltük, hogy oszta-
nánk ki, mi ketten a darabot. Zsuzsi 
most telefonál és én itt sétálok ma-
gával. Ez az egész. 

— Jó l van, ez a mult. Es mi lesz 
a jövendő? Mit fog csinálni az es-
téjével? 

— Mit tagadjam? Jönni fog ér-
ten egy fiú. Az a szép, magas szőke 
fiú, akit m á r tetszett* látni itt a 
társalgóban. Énekes. De ugyanúgy 
nem tud boldogulni, mint én. Bár 
még van ideje, csak huszonnégy 
éves. Azzal elmegyünk vacsorázni 
valami kis helyre. Tud ja mégis 
éhes lettem a vacak ebéd miatt. De 
most kárpótolni fogom magamat. 
Tunkolni fogok a pörköltzaftból. 
Megeszem két mignont, egy puncsot 
és egy keserűmandulát. Aztán ha-
zakísér a fiú, hanem innen már ne 
tessék kérdezősködni, mert akkor 
muszáj lenn bevallanom, hogy min-
den jó kapu a la t t megállunk csóko-
lózni. 

Szigorú arcot öltöttem: 
— Es még maga mer panaszkodni, 

kisasszony?! Van fogalma róla, hogy 
milyen pazar élete van? Regényt 
olvas a ikádban. Annyi ideje van, 
hogy fogpasztáért iss a belvárosba 
mehet. Játszik a színháznál, sőt 
intrikál j e színháznál. Édességeket 
eszik és van egy huszonnégyéves 
szőke f iú ja , akivel vacsora után a 
kapuk alatt csókolózik. Es ezenkívül 
szakadatlanul maga előtt lebeg a 
jövendő reményeinek (jjálibábja. Ez-
zel szemben tud ja mi a sorsa egy 
olyan kolleganőjének, akinek »sike-
rült«? Veheti azt a primadonnát, 
amelyiket akarja . Először is mind-
nek (korábban kell kelni, mint, aho-
gyan szeretné. Nyelvet kell tanul-
nia, szerepet kell magolnia, próbál-
n ia kell. Sok, ha egy évben három-
szor eljut szegény sztár a moziba. 
William Powel nem neki játszik, 
hanem magának. Édességet nem 
ehet egy falatot,, nem ihat meg, ha 
szomjas, egy pohár vizet, vigyáznia 
kell minden dekájára. Százezer irigy 

és ellenőr kukkertüzében öregszik, 
sz-ámontartják és följegyzik, megint 
elmúlt egy hete. Es szerelem? Csó-
kolózás? Tudja meg drágám, hogy 
a sztárnak, legalább itt, .minálunk, 
a legritkább esetben van huszon-
négy éves, szőke f iúja . Neki, sze-
génynek, ha már flörtröl van szó, 
a pályája érdekében valami kilenc-
venkilós »beérkezettel« muszáj va-
csorázni menni. Es mindennek 
a tetejébe, minden elővigyázat 
és igyekezet mellett, folytonosan 
drukkolhat, hogy minden ok nélkül, 
»csaik úgy« mikor megy ki a divat-
ból. Jó l figyelt szívem? Megértette 
amit mondtam? Belátja már, hogy 
egy okos kislánynak, ha boldog 
akar maradni , mennyire kell vi-
gyázni, hogy karr ier t ne csináljon 
véletlenül? 

Azt hittem, hogy tökéletes ékes-
szólással beszéltem és a nyugtalan-
ság összes gilisztáit kiirtottam a 
színházkörüli kis nő lelkéből. De nem-
A lány iszonyú szomorú lett. A fe-
jét lehajtotta, bánatosan nyílt zipp-
záras szájacskája: 

— Látom már, hogy csakugyan 
reménytelen eset vagyok. Hiszen 
amit beszélni tetszett, sokkal rosz-
szabb, .mintha azt tetszett volna 
mondani, hogy menjek inkább férj-
hez, mint, hogy színésznő akar jak 
lenni, komolyan. 



Gaál Franciska elutazott Hollywoodi 
M m V é r h a t , a m s * "tolsó európai «Imiének premierjét. 

Hang Járay és 



Ez a f i lm a »L111 kisasszony«. Bécsben, Nizzébató és Monte (Sarlóban készült. Férfi főszereplői: 
Szőke Szakáll _ 

(Foto Harmónia) 



AZ ELALTATOTT SZÍNÉSZNŐ BOLDOG ÉBREDÉSE 
Az egykori Miss Debrecen a „hipnotizált színésznő" éber állapot-
ban is olyan rendkívüli tehetség, hogy Bárdos Artúr dr. leszerződ-

tette a Belvárc • és a Művész Színházhoz . 
Néhány pesti napilapban izgal-

masan érdekes riport jelent meg 
egy Horváth Adrienne nevű fiatal 
hölgyről, aki a kezdő művészek kö-
zös betegsége, a lámpaláz ellen úgy 
akart védekezni, hogy a hipnózist 
vette igénybe. Kezelőorvosa: dr. 
Vincze Aladár tanársegéd, elme- és 
idegspecialista a nem mindennapi 
kúra során rájött , hogy a hipnoti-
zált Horváth Adrienne rendkívüli 
színészi képességekkel van megáldva 
és egyszerű utasítások alapján 
olyan jeleneteket játszik végig, 
amelyeknek még a dialógjait is ön-
maga szerzi. Dr. Vincze meghívott 
szakértő közönség előtt mutat ta be 
páciensének csodálatos produkcióit. 
Az előadás nézői között voltak ideg-
specialisták és riporterek. A 
szeánsz, mint a lapokból tudjuk, 
nagyszerűen sikerült. A jelenvol-
tak a legnagyobb elragadtatás 
hangján nyilatkoztak az »álomszí-
nésznői-ől«, az ú j Trilbyről, ahogy 
valamelyik riporter elnevezte. Igazi 

i • • • 

színházi szakértő azonban egy sem 
volt az első szeánsz nézői között, 
ezért a 

Színházi Élet kérésére dr^ Vincze 
m e g i s m é t e l t e a produkciót dr. Bár-

dos Arttír előtt, 
aki mint ismeretes, maga is a leg-
eredményesebb tehetségkutatók 
egyike Budapesten. A tanársegéd 
készséggel vállalkozott a megismé-

Transzban 
ÍFoto László 

telt kísérletre és a mult hét egyik 
délutánján együtt volt a kis társa-
ság dr. Vincze Aladár pszicho- és 
elektroterápiái intézetében. 

Mielőtt a kísérlet leírását el-
mondanók, mutassuk be a médiu 
mot. Mint kiderül, a törékeny szép-
ségű, álmodozó szemű fiatal hölgy 

Horváth Adrienne 
(Studio Várkonyij 



»A hipnotizált színésznő« 

kedves ismerőse a Szíuházi Életnek 
a közelmúltból. 

Pár évvel ezelőtt mint Miss Debre-
cen, cí képviselte a nagy civis-várost 
a Miss-választáson és mindössze pár 
szavazattal maradt le a szépség-

királynő mögött. 
Nem jutott ki a Riviérára, de 

udvarhölgy lett és a választás izgal-
masan szép napjaiban végigcsinálta 
Pesten a Miss-jelöltek 
vidám életét. Többek 
közt volt, színházban 
is, ahol Rózsahegyi jgKSSfo: 
Kálmán kiválasztotta Kfifflfe,-
őt a szépek csoportjá- M K f 
ból és így szólt hozzá: H ? 

— Kislányom, magá- Wr 
nah színpadon van a w 
helye! 1 

Több szó azonban 
nem esett a színházról, 
Horváth Adrienne ha-
zament, röviddel utóbb 
felesége lett egy városi ^ 
tisztviselőnek, majd 
ugyanilyen gyorsan öz- m 
végy lett. A tragédia • 
félévi, boldog házasság i 
után következett be, a _ 
teljesen árva és most ® 
már özvegy fiatalasz-
szony Budapesten he-
lyezkedett el ügyvédi | 
irodában. Szépsége már 

Dr. Vincze tanárseaéd. Hor 
váth Adrienne i s dr. Bárdos 

Artúr 

itt is utat csinált neki 
a színpad felé. Itt-ott 
statisztált egy-egy fil-
men, néhány epizód-
szerepet is játszott, de 
érvényesülésének ú t j á t 
állta egy kínzó lelki 
betegség: rettenetes 
lámpaláz gyötörte min-
den jelentéktelen fel-
lépés előtt. Egyszer 
felkérték, hogy vegyen 
részt egy műkedvelő-
előadáson. Elpanaszol-
ta lelki gátlásait egy 
társaságban, ahol azt 
ajánlot ták neki, hogy 
keresse fel dr. Vincze 
tanársegédet. 

* 
Most Bárdos Ar tú r 

előtt fog vizsgázni. A 
tanársegéd elaltatja a 

médiumot, aztán közli vele a Bárdos 
által feladott vizsgatételt. Gyilkos-
sággal terhelten áll a bíróság előtt 
és könyörög az életéért. A produk-
ció a realitás legteteje. Lélekbemar-
koló jelenet, ahogy összeroskadva, 
szinte megsemmisülve esdekel bí-
ráihoz. A szavak, amikre senki sem 
taníthatta, drámai erővel hagyják 
el lázas ajkai t . Majd változik a té-
tel. Most tanú, aki menti a vádlót-



Vizsga — éber állapodban 

tat és aki szédítő átmenettel meg-
törik és bevallja, hogy ő maga a 
gyilkos. Szöveget i t t se kap a pár 
szóval vázolt jelenethez, de a kis 
commoedia dell'arte olyan Horváth 
Adrienne előadásában, hogy akár-
melyik szerzőnk szignálhatná. Az-
tán szerelmes kislány, aki a mozi-
ban ül imádo t t j áva l . . . Képzeletbeli 
mulatságon vesz részt, énekel és di-
r igál ja a cigányt. Kísérteties töké-
letesség. 

Bárdos Ar túr dr. el van ragad-
tatva. 

— Első eset prakszisomban, ami-

kor a hipnózissal, mint színész-
f edagógiai eszközzel találkozom. 

gy nem is tudom lemérni a jelentő-
ségét, bár valószínűnek tartom, 
hogy a hipnózis csak meglevő ké-
pességeket hozhat felszínre. Tehet-
ség nélkül a hipnózis nem érhet el 
semmit, viszont amint láttuk, a hip 
nózis hatása alatt a szunnyadó te-
hetség szuggesztív formában, gátlás 
nélkül bontakozik ki. 

Majd némi gondolkozás után hoz 
zátette: 

— Most már kíváncsi vagyok, hogy 
tudnék-e belőle éber állapotban is 

színésznőt faragni? 
Erre a kérdésre Horváth Ad-

rienne néhány órával később a Mű-
vész Színház színpadán adta meg a. 
választ. Kiderült, hogy a jóindulatú 
figyelem is le tudja fegyverezni a 
lámpalázat. Az egykori udvarhölgy 
ízesen szép beszéde, mélycsengésü 
hangja, színjátszó-tehetsége a maga 
igazi keretében, a színpadon szin-
tén elemi erővel hat. -

Ennek bizonyságául 
Bárdos direktor még abban az órá-
ban megkötötte Horváth .Adriennel 
a szerződést. A hipnotikus médium 
e pillanatban már a Belvárosi és . 

Művész Szinház tagja. 
— Azt hiszem — mondja boldogan 

— az is jó szer a lámpaláz ellen, ha 
valakit Bárdos Ar túr tehetségesnek 
ítél. 

Mi is azt hisszük. Wlrth Margit 

Horváth Adrienne aláírja a szerződést dr. Bárdos Artúr színháza hoz 
(Lászlé fotók) 

k. 



Rendkívüli sikerrel újította fel az Operaház Bartók Béla »Kékszakállú herceg vára, ciraü 
operáját. A herceg szerepét Székely Mihály, Juditot Némelhy Ella énekelte. Bcndezte: Nádasdy 

Kálmán. A színpadot és kosztümöket Oláh Gusztáv tervezte. A zenekart Failoni vezényelte 
(Foto Vajda M. Pál) 



Gaál Franciska hajóút] ár<Sl múlt 
héten adtunk képes beszámolót. 
Most újabb képeket kaptunk Fran-
ciskától. Azt írja a képekhez, hogy 
a lemezeket postagalambok vitték 
Newyorkba, mire az .Európai-hajó 
odaér, ezek a fölvételek már benne 

lesznek a newyorki újságokban 

neked, sem adom oda, mert nem fe-
lejtettem el, hogy egyszer elvesztet-
ted a saját darabodat<n. 

—Mégis, hogy került a kézirat 
Budapestre? 

— Bécsben lemásoltatta az író és 
egyik példányt postán elküldte. 6 
maga még megvárja a korrektúrát, 
aztán San Remoba utazik néhány 
hetes tartózkodásra. 

— Mi újság még Bécsben? 
— Ben Blumenthal tartózkodott 

három napig az osztrák fővárosban. 
Neumann professzort, a hires ma-
gyar származású orvostanárt láto-
gatta meg. Üres óráiban unatkozott 
és alig várta, hogy visszajöhessen 
Budapestre. Az volt az egyetlen 
szórakozása, hogy felhívta telefo-
non itteni barátait. 

— Milyen új darabokról hallott az 
idén? 

U í a ^ a c i a k t o d ^ a . . . 
INTIM PISTA, hogy Molnár Fe-
rencet viszontlátjuk-e a télen? 

— A világhírű író befejezte Bécs-
ben új regényét, amelynek címe »A 
zöld huszár«. Mint a darabjait, úgy 
ezt a művét is saját maga írta le 
kézzel, egyetlen példányban. Sok 
gondot okozott neki, hogyan jut-
tassa Budapestre a kéziratot. A 
legjobb barátja, egy kiváló író és 
hírlapíró, vállalkozott arra, hogy 
elhozza a regényt a budapesti 
nyomdának. Molnár a következő 
szavakkal köszönte meg a szívessé-
get: »Te vagy az egyetlen ember a 
világon, akire rábíznám ezt a szá-
momra pótolhatatlan dolgot, de még 



követi őt felesége, Tolnay Klári is. 
Az i f j ú színésznő angolnyelvű filmr 
ben fog vendégszerepelni. 

— A bécsi hírnökök mit mesélnek 
Heltai Jenőröl és az osztrák Néma 
Leventéről? 

— HeUai Jenöné Budapestről 
Bécsbe utazott, hogy megossza urá-
val a szereposztás körüli izgalma-
kat. Hétfőn délután négy színház 
tett ajánlatot a darab eljátszására, 
úgyhogy a költőnek és kiadójának 
bőségesen alkalma nyílott a válasz-
tásra. Heltaiék egyébként nem so-
káig maradnak Bécsben, hanem 
valószínűleg tovább utaznak Pá-
rizsba. 

— Megérkezett vidékről Fendrik 
Ferenc, a Vígszínház tavaly felfe-
dezett fiatal szerzője. Két darab 
duzzadt a hóna alatt. Az egyiket, 
amelynek a címe »Szerelem után«., a 
Vígszínházhoz nyújtotta be, a mási-
kat pedig, az »Esti zene« címűt, a 
Magyar Színháznak szánta. 

— Reméljük, hogy az idén mind a 
kettőt viszontlátjuk a színpadon, 
hiszen kitűnő formában vannak az 
új írók. 

— Az is lehetséges, hogy a legkö-
zelebbi jövőben új szerzőt avatunk. 
Az újonc neve sok mindenre köte-
lez, elsősorban kitűnő darabra. Fa-
ludi Péter dr., Faludi Jenő fia, il-
letőleg Faludi Gábor unokája írt 
vígjátékot Szerb Antal dr. társasá-
gában. Az újdonság címe: »Ex«. Né-
hány jóbarátja elolvasta és azt ál-
lítja, hogy a két fiatal író műve 
meglepetést fog szerezni. 

— Hogy van Hevesi Sándor? 
— A műtét kitűnően sikerült, min-

den orvosi jelentésnél hitelesebben 
mutatja, ragyogó közérzetét az a 
tény, hogy az operáció után félórá-
ra már angol darabot olvasott a be-
tegágyon. Orvosai remélik, hogy 
jövő héten elhagyhatja a szanató-
riumot és ismét hozzáláthat a mun-
kához. 

— Mi újság a film birodalmában? 
— Ráthonyi Ákos, a fiatál magyar 

film/rendező, Londonban, Kordáik-
nál tanulta meg mesterségét. Ügy-
látszik, pompásul elsajátította, 
mert Korda Zoltán, amikor meg-
nézte magyar kollégájának Buda-
pesten készült filmjét, élénken gra-
tulált neki. Tavasszal az angol fő-
városba utazik a fiatal Ráthonyi és 
a vígszínházi szezón befejeztével 

NEMECSEK FÉRJHEZMENT . . . 
Dán Etelka, a »Pál-utcai f iúk . Neme-
csekje, a héten férjhezment Tarján 
György rendezőhöz. A Gitt Egylet el-
nöke táviratban gratulált az új párnak 

(Foto Pálházy) 



r 

— Afrikában is ismerik a magyar 
művésznőt? 

— Nemrégiben a legnagyobb tu-
niszi napilap kedvencversenyt hir-
detett az olvasói között. A filmsztá-
rok versenyét Zilahy Irén nyerte 
meg, akinek »Tovaris« című filmje 
rekordsikert ért el Tunisztól Casa-
blancáin minden jelentős francia 
gyarmati városban. A primadonna 
most állítja össze téli és tavaszi 
programját, amelynek során minden 
valószínűség szerint Egyiptomban 
is vendégszerepelni _ fog. 

— Igaz, hogy Bajor Gizi szerepet 
vállal egy magyar filmbenf 
Sándor Erzsi kamaraénekesnö ás Pataky Kál-
mán nagy sikerrel énekelték mult héten az 

Operában a »Traviata« két főszerepét 
(Foto Vajda M. Pál) 

— A Halászó Macska 
utcájának városába? 

— Apropos, Földes 
Jolán is új színdarabot 
írt. 

— Olvastuk, Vajda 
Pállal, a fiatal rende-
zővel együtt.' 

— Az egy régebben 
befejezett darabja! Uj 
művét egyedül írta és 
már át is adta dr. Mar-
ton Sándornak. Buda-
pesti társasági miljő-
ben játszódó vígjáték. 
A kiadó szerint a da-
rab feltétlenül színre 
kerül még a téli szezón-
ban. 

— Perczel Zita fel-
gyógyult már a beteg-
ségéből? 

— A hét végére vár-
ják haza gyógyultan egy 
külföldi szanatóriumi-

ból. Távolléte alatt az 
meglepetést készített elő a számára. 
At hurcolkodott a most vásárolt vil-
lába és a lányát a pályaudvarról 
már egyenesen az új hajlékba viszi. 

— Zilahy Irén elutazott? 
— Még nem fejezte be budapesti 

Wicki Baum, a Hollywoodban élő iróno néhány napig Jugo-
szláviában tartózkodott. Beteg édesapját látogatta meg. Jugo-
szláviából Párizsba utazott, ahol résztvesz »Helén kisasszony« 
cimü filmjének felvételeinél. A képen FSIdessy József iró 

társaságában ül Wicki Baum 
(Foto Iván) 

édesanyja tárgyalásait. Lehetséges, hogy hosz-
szú szünet után viszontlátjuk ma-
gyar színpadon. Egyelőre válogat-
hat a különböző ajánlatok között. 
Most küldték utána párizsi szállo-
dájából azt az ajánlott levelet, 
amely nagyszabású afrikai turnéra 
invitálja. íme, a levél első sorai: 



ZARAH LEANDER, 
Bécs kedvence, svéd színésznő, aki két hónap 
óta telt h&zakkal játssza a Theater an der 
Wien operettjének primadonna szerepét. Ha 
a színháznak sikerül a »Néma levente« elő-
adási jósát megszerezni, ő lesz a bécsi Zilia 

(Foto Willinger) 

— Először azt kötötte ki, hogy 
kosztümös szerepben lépjen fel, de 
olyan pompásan sikerültek modern-
ruhás képei, hogy minden valószí-
nűség szerint egy mai társadalmi 
drámában játszik. 

— Valami kedves pletykát nem 
hallott a héten? 

— A kitűnő írónak most próbál-
ják egyik darabját. A mult éjszaka 
véletlenül kimaradt egy zajos tár-
sasággal és hajnali három órakor 
tért haza. A feleségének, még mi-
előtt az rákezdett volna az ilyenkor 
szokásos szónoklatra, páratlan lélek-
jelenléttel kivágta: »Ma. próbálták 
először a harmadik felvonást és 
úgy találták. hogy az sok helyen 
nem sikerült. Ezért az igazgatóval 
és rendezővel egész éjszaka dolgoz-

óiért nem játszhatja Paula Wesssly 
a »Néma levente« Zi l iá ját . . . 
Wessoly mini Szent Johanna, 

Hermann Thlemiggel 
(Foto Willinger) 

lam az új harmadik felvonáson.« 
Az asszony elfogadta a remek ki-
fogást. Másnap délben, amikor az 
író nem volt otthon, levelet hoztak 
számára a színház igazgatójától, 
őnagysága jóhiszeműen felbontotta, 
mert attól tartott, hogy valami sür-
gős dologról van szó. A levél a kö-
vetkezőképpen hangzott: »Kedves 
barátom! Holnap fogjuk először 
próbálni a harmadik felvonást. 
Légy szíves, fáradj be, mert szeret-
ném, ha együtt nézzük meg a pró-
bát.« 

— Erre a levélre mit mondott az 
író neje¥ 

— Nem lehel tudni, mert azóta 
még nem fejezte be a szónoklatot. 

— Min nevettek e héten a legjob-
ban a Fészekben? 

— Egy fiatal szerző és egy i f j ú 
színész közösen megfejtették azt a 
titkot, miért van két igazgatója 
mindegyik magánszínháznak. Na-
gyon egyszerű, igazán már előbb is 
rájöhettek volna: az egyik mindig 
azt mondja, hogy a darabot szíve-
sen előadná, vagy a művészt bol-
dogan felléptetné, de a másik igaz-
gató nem akar hozzájárulni! Ke-
zeiket csókolom! 



KI VAGYOK ÉN? 
Eric Suya, nálunk alig ismert dán iró »Ki vagyok 611?« című színjátékát mu-

tatta be a héten a Nemzeti Színház a/, úgynevezett Studio sorozatban. Ha a cím 
magára a szerzőre is vonatkoznék, azt mondhatnók, hogy megismertük és minden 
tekintetben örülünk a szerencsének. A darab tudniillik, ha tartalomban nem is 
mindig, de formában újat és eredetit hoz: a szerző gunyoros kritikáját a lezajlott 
kérek után. Meg lehet állapítani, hogy a pesti kritikusok korántsem voltak olyan 
szigorúak a darabbal szemben, mint maga a szerző, de a legkedvezőbb kritikus 
maga a közönség volt, amely szeretettel fogadta Eric Soya minden jelenetét. 

Nem merek hazamenni, ha meg nem igé 
red, hogy elveszel . . . 

Várkonyi Zoltán és Rápolthy Anna, 
Igen hálás lennék, ha megmondaná, hogy 

tulajdonképpen ki vagyok én? 
Mákláry Zoltán és Odry Árpád 

— Én csak egyszerű munkásember vagyok 
tie vegye megtiszteltetésnek, ha hozzáadom a 

lányomat 
Vizváry Mariska és fíózon Gyula 

— Ragyogó álmaim már régen bábszínházi 
gyermekmesékben Columbinám köré szövődtek 

Várkonyi Zoltán és Olthy Manda  
Nemzeti Színház: Ki vagyok én? 

(Fofo Vajda M. Pál) 



— Sok-sok boldog ságot kívánok nektek kod 
ves gyermekeim 

Olthy Matjda, Kürthy György és Vár-
lconyi Zolirin 

Apám, apám! oly boldog vagyok. Hans  
Christian meg én eljegyeztük egymást . 
Olthy Magda és Kürthy György 

— Ez nem lehet igaz! Apa bizonyára té-
vedett . . . 

Vizváry Mariska és fíiipolthy Anna 
Nemzeti Színház Ki vagyok én? 

(Foto Vajda M. Pa 

E g y jé tanácsért odaadnám az üdvössé-
gemet is. 

— Rendelkezésére állok uram! 
Juhász József és Várkonyi Zoltán 



A kecsketoL a rokaig 
Irta: ZSOLT BÉLA 

Csak a mostanihoz hasonló idők-
ben, amikor a reális számítás és az 
észszerű spekuláció csődöt mond, te-
remnek meg a csodák, virágzanak 
a tündérmesék. A véletlenségből 
valóban rendkívül tehetséges írónő, 
aki sok kitűnő írása árán eddig alig 
tudott jóllakni a tejivóban, máról 
holnapra egy könyvével gazdagabb 
lett, mint maga a Baumgarten-alap, 
sőt még egy közepes textilkereske-
dőnél is gazdagabb. Egy ismeretlen 
magántisztviselő, Kállai Béla, aki 
eddig nézőként sem jutott a karzat-
nál közelebb a színpadhoz, írt egy 
darabot, amelyért három nagyszín-
ház úgy vetekedett, mint a hét gö-
rög város Homeros szülővárosának 
dicsőségéért. Most itt ül előttem, a 
legújabb tündérmese hőse, huszon-
nyolcéves, frissen-jól öltözött, a 
váratlanul rátört boldogságtól kissé 
lestrapált fiatalember és elmondja, 
hogy a tündérmese ú t j a a valóság-
ban milyen éles, gonosz, kövekkel, 
göröngyökkel, bukkanókkal, kátyúk-
kal van kirakva. Másfél év előtt 
egy vakbélgyulladás, amelyet há-
romszor kellett operálni, kiemelte 
kisjövedelmű állásából. Ekkor már 
nős volt, — a felesége szintén itt ül 
mellette a dívánon bársonykalap-
ban, bársonykosztűmben, tip-top 
elegánciában — az Andrássyúti 
Színház fiatal színésznőjét vette 
nőül. 

— Nem mint színésznőt ismertem 
meg. Kispolgári lány volt, privatim 
kerültünk össze. Nem szerettem túl-
ságosan a színház légkörét, a fele-
ségem le is mondott a színpadról — 
magyarázza. 

Szóval rá juk tört a betegség és az 
állástalanság is. I t t álltak a város 
közepén egy fillér nélkül, egy szál 
ruhában. Az albérletből is kifelé állt 
a rúdjuk. Ekkor elhatározták, hogy 
kivándorolnak. Angol fiatal háza-
sok ilyenkor kivándorolnak valami 
csendesóceáni szigetre és egy kopra-
telepen vagy kaucsukültetvényen 
próbálják megvetni a lábukat. 
Kállai magyar fiatalember, nem 
vándorolhatott ki a polinéziai szige 
tekre, mert sokszor harminc fillérje 
sem volt, amennyiért a Margitszi-
getre lehet kivándorolni. A Csepel-
szigeten azonban nem kell belépő-
díjat fizetni, a fiatal pesti gyarma-
tos tehát ebben az irányban tájéko-

zódott. Egy-kétpengőiS kölesönökből 
összeszedett negyven pengőt, havi 
harminc pengőért kibérelte egy szi-
getszentmiklósi parasztházban a 
nyárikonyhát. Aztán vett egy kecs-
két, két tyúkot és egy kakast. A 
hajótörött pesti Robinsont eleinte a 
kecskeláma teje táplálta és felesége 
afféle női Péntek volt, fejte a kecs-
két, túrót és va ja t köpült, kiszedte 
a szalmából a tojást, a tyúkokat a 
tojásra ültette, hogy kikeljenek a 
csibék. így éltek ebben a robinsoni 
autarkiában: fölették, amit termel-
tek, ruhára már nem jutott, még 
állatbőrökre sem. Ekkor a magán-
tisztviselő leült a konyhaasztalhoz 
és elhatározta, hogy ír egy színda-
rabot. Nem tudta, hogy van-e tehet-
sége a darabíráshoz, de belevillant 
valami, amiről úgy érezte, hogy 
neki jutott először az eszébe. Vall-
juk be: kevés reménytelenebb, utó-
pisztikusabb ábránd van, mint egy 
ilyen huszonnyolcéves fiatalemberé, 
aki nem ismer se színigazgatót, se 

m kiadót, se sztárt, de még egy segéd-
ügyelőt sem s azt hiszi, hogy ha 
leül, hogy .megírjon egy darabot, 
pénz és siker lesz belőle. Fokozta az 
ábránd kilátástalanságát, hogy 
a fiatalember állítólag nem olyas-
mit írt, ami a bevált sémához 
hasonlít, hanem valami mást, va-
lami ú ja t . Ha a tavalyi szezon egyik 
százas szériás darabját parafrazí-
rozta volna, a kísérletben még lett 
volna némi realitás, — de ismeret-
len fiatalembernek ismeretlen témá-
val jelentkezni a legrosszabb papír-
forma. Ezért tündérmese, hogy min-
den papírforma ellenére, három 
színház is elő akar ta adni a darab-
já t s hogy az egyik színház, amely 
megkapta tőle, karácsonykor már 
elő is ad ja . A huszonnyolcéves fia-
talembernek hosszú szerződés és ko-
moly pénz van a zsebében.. A kecs-
két fájó szívvel eladták, a tyúkokat 
és a csirkéket a volt színésznő a 
szerződés aláírása után elvitte a 
hetivásárra és kiárusította. Ször-
nyű, de így van: az egészben tulaj-
donképpen az a tündérmese, hogy 
valakinek, aki dolgozik és tehetsér 
ges, pénz és szerződés van a zsebé-
ben. Valljuk be, a szigetmonostori 
nyomorúság, pestvidéki robinzon-
ság históriája ma sokkal kevésbé 
exotikus, mint az a tény, hogy va-
lakinek sikerült munkával és rátér-



mettséggel a felszínre jutni . Száz-
ezren élnek ilyen robinzan-életet a 
város szélén, sőt a város közepén s 
bizonyára sokan vannak, akik ha 
nem is drámaírónak, szorgalmasak, 
igénytelenek és tehetségesek — és a 
csoda örökké vára t magára . A csoda 
az, hogy sikerült valami, aminek 
normális körülmények között logi-
kusan, magától értetődően sikerülni 
kell. A csoda, hogy az ismeretlen 
tehetséges drámaíró már nem a 
nyárikonyhában lakik a feleségével, 
hanem egy kis Csokonai-utcai hotel-
ben és nein kecsketejen, v a r j ú v a j on 
él, hanem polgári menün. 

— Lakást még nem merünk ki-
venni, — mondja a drámaíró — nem 
mereík erre a várat lan 
fordulatra véglegesen 
berendezkedni. 

line, ő nem hiszi, 
hogy ha valami azért 
sikerült, mert meg vol-

~ tak hozzá a siker szo-
lid, reális feltételei, 
tar tós lehet. Attól fél, 
hogy egy napon ar ra 
ébred, hogy visszakül-
dik a szigetre, a kecs-
kéhez, vagy pedig azt 
mondják, hogy próbál-
kozzék egy karrierdrá-
mával . . . 

— Én bizony nagyon 
szeretnék; egy lakást, — 
mondja a volt színész-
nő — de Béla azt 
mondja, ne siessük el 
a dolgot. Valami még 
közbejöhet és akkor i t t 
állunk é s . . . 

— Mit csináltak a 
pénzzel, mikor meg-
kapták? — kérdem. 

Először a drámaíró 
felel: 

— Kifizettem az 
adósságomat. Egy-két-
pengős adósságok vol-
tak, de másfél év alatt 
sokra m e n t . , . Aztán 
k i ruházkodtunk. . . 

— Én ezt a bársony-
kosztümöt kaptam! — 
mondja az asszony 
büszkén — és a cipőt, 
a selyemharisnyát és 
a kesz tyű t . . . Szóval 
m inden t . . . 

— Na és mit szeret-
ne még? — tudako-
lom . . , 

Kállai Bála és fe lesége 
Halász Ica 

(Foto Pélháíy i 

— A lakáson kívül szeretnék 
még . . . egy kutyát is . . . Nagyon 
megszerettem a szigeten az állato-
kat . . . A kecskét mégse hozhatjuk 
be magunkkal, sem a t yúkoka t . . . 
Egy pulit szeretnék . . . 

— Es mit még! . . . 
Elakad, egészen belepirul. 
— . . . és egy rókát 1 
— Ezüstöt? 
— Igen . . . 
A férf i közbeszól. 
— De ezt majd csak a premier 

u t á n . . . Reméljük, hogy kerül r á . . . 
Igazán megérdemli a feleségem. 
Eemekül viselkedett. 

íme, így lesz a kecskéből róka, a 
tündérmeséből állatmese. 



Darvas LIU próbálja Fodor László új darab-
ját, a »Társasjáték«-ot a Vígszínházban. He-
gedűs Tibor főrendező. Darvas Lili és Ajtay 

Andor 

Törzs Miklós, Törzs j e n ö fia rendez: a »Bik-
fic tanár úr«-at a Magyar Színházban. Törzs 

Miklós, Titkos Ilona, Törzs Jenő 
IFotn Pálházi' 

A Művész Színház Shaw darabjára, »Az ör-
dög cimborájá.-ra készül. Nagy György Har-
sányi Rezső. Hoyko Ferenc, Békássy István 

és Bulla Elma 

Kammerspiele: Egy idegen ember szerelme 
Ernst Deutsch, Kitty Stengel, Maria Hilde 

Bécsi Szinház i Hét 
A kínai boxerlázadás szol-

gál Izgalmas keretül Georg 
Fraser: »Kilenc katonatiszt« 
című darabjának. Kilenc 
európai katonatiszt küzd a kí-
nai felkelőkkel és hősi önfel-
áldozással mentik meg a dip-
lomáciai negyed lakóit, A 
»Kilenc katonatiszt« pesti be-
mutatását máris lekötötte a 
Magyar Szinház. 

A Burgtheater nem merte 
színrehozni Fel ix Saiten tör-
ténelmi színmüvét, amely így 
a Deutsches Volkstheaterben 
került bemutatásra. »A csá-
szár leánya« — Napoleon fe-
lesége, Marie Luise, akit Sal-
ten darabja új, emberi meg-
világításba helyez. 

Londonban már nagy sikert 
aratott Franz Vosper »Egy 
idegen ember szerelme« című 
darabjával, mellyel most nyi-
tott a Kammerspiele. A darab 
tengelyében e g y fiatal lány 
sorsa* áll. 

>Kil»no katonatiszt« a Sca Deutsches Volkstheater: " A  

Hilde Krahl, Herbert császár leánya.« Hans Franck, 
Berghof Margareta Fo-est, Sigurd 

Lohde 
'Wiil inger fotoki 



GOMBA ELLA 
GYANAKSZIK 

Rózsahegyi Kálmán egyi-
ke a legszenvedélyesebb 
pesti nimródoknak. És 
nemcsak szenvedélyes, de 
eredményes vadász is, egy-
egy kirándulása után or-
szágos gyász támad a nyúl-
nemzetség fiai iközött. A 
héten ismét vadászni volt 
és hatalmas zsákmánnyal 
tért (haza. Mivel pedig jó 
kollega is, elhatározta, 
hogy meghívja nyúlpapri-
kásra Művész Színhdz-be\i 
kollegáit. Az együttes pon-
tosan meg is jelent az ebé-
den, csak Gombaszögi Ella 
jött korábban a kitűzött 
időnél. Meg is mondta 
miért? Annyi gyanútkeltő 
dolgot hallott a pesti nyu-
lakkal és macskákkal kap-
csolatban, hogy előre meg 
akarta nyugtatni a — 
gyomrát. És Rózsahegyi 
kénytelen volt. megmutatni 
Gomba Ellának a corpus 
delictit. Vagy hogy az ere-
deti szóképnél maradjunk: 
a corpus delicatesse-t. 

SIKERBANKETT 
A »Sok hűhó Emmy-

ért« nagy sikere örömé-
re Szűcs László, a Ka-
mara Szinház bonviván-
igazgatója nagy ban-
kettet rendezett, ame-
lyen az összes szereplők 
megjelentek. A bankett 
főattrakoiója maga 
Szűcs László volt, aki 
gyönyörű énekszámok-
kal szórakoztatta a va-
csora résztvevőit. 

— Nem csalás, nem ámítás! - mondja Rózsahegyi Kálmán 
Gombászott Ellának 

A nyúllakoma 
Rózsahegyi Kálmán, Bacsányi Paula, Nagy Oyörgy, Soltész 
Anni, Gombaszögi Ella, Pártos Gusztáv. Rózsahegyi Kálmánné, 
Erdős Ili, Fenyő Emil, Brachfeld György és Rózsahegyi 

László 

Gábor Dezső, a Vigszinház 
népszerű titkárát tizéves szol-
gálati jubileumának örömére 
az Igazgatóság főtitkárrá ne-

nevezte ki 
(Foto Halmi) 

Az udvari páholy 50-ik előadásán Páger, Mezey Mária és 
Komár Júlia előre isznak a 100-ik előadásra 

(Pálházi fotók) 



Rangos esküvő voll a héten Tápén. Qyön-
atyősbokrétások álltak az anyakönyvvezető elé. 
Az anyakönyvvezető gratulál az új párnak! 

Ács Máriának és Készó Istvánnak 
(Foto Liebmann) 

A Terézkörúti Színpad műsorának kabaréré-
szében nagy sikere van a »Ragyogó Kovács 
István« cimü két jelenetből álló tréfának, ahol 
Salamon Béla e g y agyafúrt kisgazda maszk-
jában elintézi e g y grófi család örökösödési 

ügyét 
Fülöp Sándor, öaráti János, Mihályi Ernő, 
Lengyel Gizi, Salamon Béla, Fenyő Árpád és 

Heltay Andor 
(Gvenes foto) 

Lucienne Delforge zongora-
művésznő nagy sikerrel sze-

repelt a Zeneakadémián 
(Foto Abgrall) 

játékát, az »Ifj. Horváth 
Pált«. 

Debrecen : Egész héten 
minden este a Néma leven-
tét játsszák Neményi Lili-
vel a főszerepben. 

Miskolc: A Harangvirág 
és a Pármai ibolya nagy-
sikerű premierje után a 
színház a Szívdobogás-ra 
és a Csodahajó-ra. készül. 

Deák Lőrinc társulata 
november 3-án a Csárdás-
sal kezdte meg szezonját 
Keszthelyen. 

Kecskemét: Katona Jó-
zsef születésének 145-ik év-
fordulóján november 11-én 
a Bánk bán díszelőadásá-
val nyitja meg a színházat 
Kardoss Géza. A díszelő-
adáson fellépnek: Sándor 
Erzsi, Basilides Mária, Ér-
dy Pál. Dalnol-y Viktor, 
Pilinszky Zsigmond, Fekete 
Pál, Csóka Béla, Arany 
József. 

A legszőkébb pesti színésznő, Balogh Pál, a rádlo rendezője 
Szokolay Olly barna lett. Ez házasságot kötött Gecseg Mar-

az első lebarnult képe gittal 
(Foto Kis Pál) 

Anday Piroska Szegeden vendégszerepelt a Carmenben. Fa-
lus Edith, Váry Ernő, Anday Piroska, Lendvay Andor, Rácz 

Tilda 
(Foto Liebmann) 

V i - ü é k i Színházi H é t r e Váry Ernő, a zürichi 
Szeged: Anday Piroska Opera tagja volt. —• No-

a Carmenben vendégszere- vember 3-án mutatta be a 
pelt nagy sikerrel, partne- színház Földes Imre vig-



amelyrő l N o r m a Shearer Ju l ia - fr i zurájá t 
kéa i l te t te 

A szerelem és gyűlölet tragédiája 
Irta: SEBESTYÉN KÁROLY 

F r a A n g e l i c o h ires J u l i a - l e s t m é n y » . . . 

Dante »Purgatorium«-ának hatodik 
énekében csendül először fülünkbe a két 
ellenséges osaládnaik, a Montaguok és 
Capulettek nemzetségének neve. Kiemel-
kedve egy pillanatra a Ohibellinek sorá-
ból, visszasüllyedve nevükkel együtt a 
névtelenség homályába. Egymás mellé 
vannak helyezve; de egymás ii"ánt táp-
lált érzelmükről a halhatatlan hallgat. 
Egyazon párthoz tartoznak, együtt szen-
vednek, együtt rettegnek »búval » gya-
núval telves. De szeretik-e, gyülöllk-e 
egymást, azt a költő nem árulja el. Hoigy 
tteét ellenséges család sarjai halálosan 
egymásba szeretnek, ezt a már akkori-
ban sem új mesét Masuccio di Salerno 
nápolyi regényíró dolgozta fel megható 
novellává 1476-ban. Csakhogy az ő Ro-
meo-jának Mariotto Mignanelli és Jú-
liájának Gianozza Saraceni a neve. Fél-
századdal később, 1530-ban egy másik 
olasz elbeszélő, Luigi da Porto újra ét-
irta a régi novellát. Itt már a két hőst 
Romeo-nak és Giulietta-nak hívják; 
nemzetségük a Montecchi-ek ési Oapel-
letti-ek egymásnak vetélytársai, akik 
öröklött gyűlöletből nézik le és üldözik 

egymást. Ebben a novellában Julia föl-
ébred síri álmából, miután Romeo ki-
itta a magával hozott mérget. A szerel-
mesek még egyszer, búcsúzóul forrón 
összeölelkeznek, kölcsönösen megerősítik 
hűségesküjüket és Júliát a fájdalom öli 
meg, hogy kedvesétől el kell válnia. 
Bandello, a népszerű olasz novellista, 
még egyszer új tormát adott a kedvelt 
történetnek; megtoldatta egy-két új 
alakkal, sőt új motivummal is. ö em-
líti először Romeo szerelmét Rosaline 
iránt, amely csak arra volt jó, hogy a 
szenvedélyes ifjú lelkét bevezesse a sze-
relem művészetébe. Nála szerepel először 
Paris gróf, akinek Júliát sziülei szánták. 
És az ő- verziójában használja fel Julia 
először a Dajka szolgálatait szerelmi 
ügyében. 

Shakespeare-nak ismernie kellett Ban-
dello novelláját, ha m'áshonnan nem, 
Pierre Bomistau francia fordításából, 
amelyet egyébként Arthur Brooke 1562-
lefordltott angolra is »Romeus and. Ju-
liet« címmel. Brooke-nak köszönheti 
Shakespeare tragédiájának anyagát köz-
vetlenül és túlnyomó részben. Brooke a 



A film Rómeója: Leslie Howard, a ré>ti 
Verona romjai között 

(Foto Melrol 

Bajkát elsőrendű, jelentős szereppel ru-
házta tel. Az ő Romeo-ja már az a tü-
zes, féktelen, indulatos ifjú, akit szenve-
délye halálos konfliktusba fog sodorni a 
n«m kevés bbé indulatos Tybalt-tal. 

Shakespeare e sok változatból úgy-
szólván minden személyt, adatot, törté-
nést átvett. De mivté form'álta át vala-
mennyit! Mennél jobban ráismerünk for-
rásaiban »Romeo és Juüá«-ja alaikjaira 
és meséjére, annál nagyobb a csodála-
tunk a géniusz iránt, amely a nemtelen 
anyagot megnemesíti, az álmot életté tel-
jesíti, a szkémákból hús-vér embereket 
alkot. Es az egész müvet meglelkesíti 
egy örökéletű szerelem ifjú tüzével, 
érintetlen szépségével, végzetszerű al-
kotó és romboló erejével. 

Ezt a tragédiát, a fiatalság örök tra-
gédiáját, osak fiatalember írhatta. Sha-
kespeare huszonhét éves volt, mikor a 
»Romeo és Juliá«-t első formájában meg-
írta. Ezt a tragédiát, a szerelem örök 
tragédiáját, csak szerelmes szív érez-
hette és álmodhatta ineg és válthatta 
élő testté. Shakespeare egy boldogtalan 
és mégis boldog csalogató és mégis be-
teljesedett szerelem kínjait és gyönyö-
rűségeit élte, mikor »Romeo és Julia« 
keletkezett. A színmű 1595-ben jelent 
meg először, az úgynevezett első Quarto-
kiadá-sban. Valószínű, hogy ez a kiadás 
úgy keletkezett, hogy egy gyorsíró leje-
gyezte előadás közben az igazgató és a 
szerző engedelme nélkül és jogtalanul 

' közzétette. Ez a visszaélés e korban fe-
lette divatos volt. »Pirated edition«-nalr. 

M 

rablókiadásnak nevezték az ily módon 
publikált könyveket. A íhitelesi, Shakes-
pearetől engedélyezett és elismert, úgy-
nevezett második Quarto-kiad'ás 1599-
ben késztilt. Ez szolgált alapíául minden 
későbbi verziónak. Ezt használták fel 
az 1623-i első Foüo kiadás szerkesztői, 
Hemming és Condelle is. 

Amióta a darab végleges formáját 
megkapta, sohasem tűnt le a színpadról, 
még azokban az évszázadokban sem, 
amikor Shakespeare egyéb tragédiáit 
elhanyagolták. Mindig a legnépszerűbb 
Shakespeare darabok közé tartozott, 
már csak azért is, mert a két főszere-
pen kívül egész sereg jó szerep van 
benne. A rendezők felfogása a korokkal 
együtt változott, de az alapgondolatot 
sohasem homályosíthatta el egyik sem. 

Egészen természetes, hogy amikor a 
film felől is megindult a kutatás Sha-
kespeare kincsesházában, rá kellett, hogy 
kerüljön a sor a »Romeo és Juliá«-ra. 
Nemcsak azért, mert kitűnő játéklehető-
séget ad, de egyúttal ritka látványos-
ságai miatt is. Gondoljunk az álarcos-
bálra Capuleték kertjében, a sírboltra... 
Egészen bizonyos, hogy a film ezeket kii 
is használta. 

íme »Romeo és Julia« keletkezésének, 
forrásainak, nyilvánosságra jutásának 
rövid históriája, mondhatjuk »irodalom-
történetének«. De ennek a tragédiának 
van egy belső története is, nem érdektele-
nebb és talán fontosabb amannál. »Ro-
meo és Julia« az ifjúságnak, a szerelem-
nek, a szerelmes ifjúságnak tragédiája. 
A tragédiát közrendű emberek nem 
élik át, langyos szenvedélyek nem idé-
zik fel. A tragédiának hősökre és vég-
letes, végzetes indulatokra van szük-
sége, hogy megindulhasson, megragad-
jon, megrázzon és katasztrófális kime-
netelével megrendítsen bennünket. Ro-
meo és Júlia ilyen hősök. Rendkívüli 
emberek, rendkívüli érzések uralma 
alatt. Ezek az érzések első találkozásuk 
első pillanatától kezdve uralmuk alá 
hajtják őket és parancsolnak nekik. Sem 
a helyzet rendkívülisége, sem a két csa-
lád ősi ellenségeskedése, sem a vérbűnre 
kirótt büntetés, a száműzés, amely el-
szakítja őket egymástól, nem tépheti 
szót, nem is gyengítheti meg ezt a sze-
relmet. Sőt megerősíti. Julia hajlandó 
kiinni Lőrinc barát szerét, amely halál-
hoz hasonló álomba fogja szenderíteni, 
noha rettentő viziói feltárják előtte 
minden borzalmát a sírboltnak, amely-
be élve be kell feküdnie. Romeo képes 
elviselni a legmegalázóbb sérelmet, a 
gyávaság látszatát, a lovagiatlanság 
vádját Tybalt-tal szemben, amíg csak 
ez Mereutio-t le nem terítette, szóval: 
a lehetőség határáig; és valóban ez az 
áldozat egy olyan bátor, nemes, kard-
forgató ifjú részéről, amilyen Romeo, 
felér száz halállal. Julia meg tud feled-
kezni zsenge koráról, a szüleinek tar-



tozó tiszteletről és engedelmességről, 
mikor (szeirnboszáll atyjával és vonako-
dik Páris gróf kezét elfogadni. És Iío-
meo gyermek módjára tud őrjöngeni, 
asszony módjára sírni, öngyilkos szán-
dékkal a tőrhöz nyúlni, mikor Lőrinc 
barát cellájában elveszett üdvösségét 
temeti. 

Egészen sajátos színt ad a tragédiá-
nak a Dajka szerepe. A tragikus alap-
tónusba ő vegyíti bele drasztikus komi-
kumának vidámabb, világosabb színeit. 
Fecsegő természete, falánksága, frivol-
sága, cselédgondolkodása megragadó el-
lentétben van a két hős fenkölt, emel-
kedett, ünnepi lényével. A két tónus 
között zeng Mercutio férfias baritonja, 
ö is szeret sokat beszélni, de minden 
szaván az elmésség fénye szikrázik. Es 
amellett tetőtől-taípigi gavallér, tükör-
képe és mintája a lovagiasságnak, 
egyike Shakespeare legragyogóbb alak-
jainak. 

A »Borneo és Julia« azonban nem-

csak a szerelemnek, hanem a gyűlölet-
nek is tragédiája. Ez a gyűlölet választ-
ja el a két egymáshoz illő, egymásnak 
teremtett fiatal lelket. Ennek a gyűlölet-
nek esik áldozatául előbb Mercutio, 
aztán Tybalt, végül Paris gróf, Borneo 
és Julia. És talán nem kellőképpen mél-
tatott, de annál jelentősebb motívuma 
ennek a gyönyörű drámának a befeje-
zés a sírboltban, ahol Capulet régi el-
lenségéhez fordul : 

Montague bátyám! Kérlek, adj kezet. 
Ez lányom akaratja; többet én 
Nem kérhetek. 
Mire a megtört Montague így felelt: 
De többet adok én. 
Arany szobort állíttatok neki, 
Hogy míg Verona áll és neve él, 
Ily drága szobra senkinek sem álland, 
Mint a hűséges, tiszta Júliának. 
A sír felett a két ellenség kibékül. A 

szerelem győzedelmet arat a gyűlöleten. 

Romeo és Julia 
uzsonnája a holly-
woodi filmstúdió-
ban. a Shakes-
peare tragédia fel-
vételeinek szüne-
tében. J u h a : Nor-
ma Shearer. Ro-
meo: Leslie Ho-

ward 
(Foto Metro) 



»AZ IGAZGATÓSÁG FELKÉRI A 
SZÍNHÁZ IGEN TISZTELT 
HÖLGYTAGJAIT, HOGY AZ ESTI 
ELŐADÁSOK, VAGY A DÉL-
ELŐTTI PRÓBÁK SZÜNETEIBEN 
NE KÉZIMUNKÁZZANAK. E TI-
LALOM MEGSZEGŐIT KÉNYTE-
LENEK LESZÜNK SZÍNHÁZI TÖR-
VÉNYSZÉK ELÉ ALLITANI.« 

A Magyar Színház művészbe]áró-
jának folyosóján elhelyezett fekete 
táblán inár sok meglepő szövegű 

Vizvári Mariska »írá-
sos« öltésre tanítja 

Szörényi Évái 

meg, de egyiknek 
sem volt olyan leverő hatása, mint 
a fönt ismertetett hivatalos közle-
ménynek. Az érdekelt hölgyek akár 
primadonnai, akár közrangú sorban, 
sóhajtva és elégedetlenül csomagol-
ták be a kötő- és horgolótűket, a 
színes gyapjúfonalakat , a decens 
munkaikosárkákat, a kész, félig kész 
és megkezdett pullóvereket, sálakat, 
fal védőket, blúzokat és gobelineket. 
Mert itt, épp úgy, mint a többi buda-
pesti színházakban valóságos kéei-
munkaláz dühöngött. A hölgyek azt 

a pár percet, amelyet a szerep két 
jelenet között engedélyezett és 

a felvonásközti szüneteket ké-
zimunkázással töltötték ki, 

amiben a főbűnös és fel-
bujtó maga az idei divat. 
De viszont az igazgató-
ságnak is igaza volt, ami-
kor nem vette figyelem-
be ezt a lényeges enyhítő 

Beöthy Lídia és Bulla 
Elma felváltva dol-
goznak egy többszínű 

magas hímzésen 
36 



Sir Robert Cecil és 
Mary Howard pamu-

tot gombolyílanak 
Ajthay Andor és Tol-

nay Klári 

Dajbukát Ilona var-
rottast készít, Egry 
Mária és Oombaszögi 

Ella sálat kötnek 

37 

körülményt, mert a ma-
gasfokú kézim unkaláz 
már az előadások rend-
jét veszélyeztette. Hiába 
szólt a csengő, hiába 
dugta be ijedt, fejét az 
öltöző a j t a j án az ügye-
lő, a hölgyek »csak még 
ezt az egy szemet!« kiál-
tással szorgalmasan jár-
ták a kötőtűk vitustán-
cát és hol egy-két má-
sodperccel később, hol 
tekintélyesebb időhát-
ránnyal jelentek meg a 
színpadon, fölborítással 
fenyegetve a jelenetek 
pillanatokra kimért épí-
tészeti s t ruktúrájá t . 

A. Magyar Színház te-
hát erélyes rendelettel 

A Magyar Szinhár 
társalgójában mát 

csak felvonás közben 
szabad kézimunkázni 
Bársony Erzsi, Pécsi 
Blanka, Cs. Aozél 
Ilona és Lázár Mária 



( I 

Gombaszögi Ella, Sennyei Vera, Vaszary 

véget vetett ennek a há-
zias öltözői idillnek, de 
a többi színházaiknál 
még változatlanul dü-
höng a kötő-szövő ipar. 
Legszorgalmasabbak a 
prózai színházak tagjai, 
a rekordot pedig feltét-
lenül Gombaszögi Ella 
tartja, akinek idei pro-
dukciója máris felér 
egy kisebb kötöttáruüz-
let teljes ralktárkészleté-
vel. Mindent gyáirt, amit 
e nemben gyártani le-
het. A meleg angora-sól-
nak ő a legnagyobb spe-
cialistája. Három este 
alatt 'készül el egy da-
rabbal. Hogy mit osdnál 
a rengeteg sállal és pull-
óverrel, azt senki sem 
tudja. Lehet, hogy kará-
csonyi jótékonysági ak-
cióra készül, de az is le-
het, hogy mint fordított 
Penelope, nappal fel-

bontja azt, amit éjszaka sző. Rá 
nézve egyelőre nem tragédia a Ma-
gyar Színház tiltó rendelete. Egy-
szerűen átvitte fonálkészletét és kö-
tőtűinek légióját a Művész Szín-
házba. 

Erre is jó, ha az ember pendlizik. 

Ax »Udvari páholy« királynője és udvarhölgye közös erővel 
dolgoznak e g y asztalteritőn 

Komár Juliska és Mezey Mária 



H A N G O S H E T I H Í R A D Ó 
S Z E R K E S Z T I ; P Á N I M R E 

Jacques Deval, a Vígszínház népszerű francia háziszerzöje, a .Tovar i s , írtja , búcsút mondott a 
színpadnak es attert a filmre. Megírta és megrendezte a párizsi »Club de femmos . történetét. A 
Ulm c íme: »Lányok: egymásközt«. Ma ez Párizs egyik legnagyobb sikere. Főszereplői: Betty  

Stockfeld, Junie Astor, Daniel le Darrieux és Marinn Delbo* 



w* 

A K K O R A FILMESEK ESŐÉRT IMÁDKOZNAK 

A görög gálya kiköt 

ÍO 

a Hunnia-film gyár partján . . . Középen: Egry Márta, jobbra Marttonfly 
Emi] rendező 

(Foío László Stylus iilm) 

Lassanként magyar filmeken is meg-
születnek a müfajsikerek. A Nsak ne-
vettető vígjáték, a komorhatású dráma, 
sőt kémdráma, a zenés szerelmi ti 
netek után most monumentális tö 
nelmi filmet forgatnak a Hunnia 
Mártont fy Emil rendezi lilmre Her 
Ferenc »Pogányok« című regényét, 
lesz a lelgnagyobb kiállítású film, 
eddig magyar verzióban készült, A 
ső felvételeknél 300 gyalogos éa 120 1 
statiszta dolgozott, ezt a hatalmas 
me,get Cecil B. de Mille példájára Mar 
tonffy Emil magafonokkal irányította. 
Martonffyt azóta színészei *csak Kar-
tonffy B. d'Emilnek hívják. 

* 
A műteremben 30 méter hosszú 

méter széles görög gálya siklik a 
vevőgép előtt. Két hatalmas teher 
alvázára épült az 50 métermázsa s 

rfeé-
rté-
aan. 
zeg 
Ez 

ami 
kül-
>vas 

tö-

és 8 
fel-

iutó 
ilyú 

gálya és síneken szalad egy monuiaen 
talis medence mellett. Bilincsrevert 
lyaraíbok húzzák az evezőlapátc 
Ezen a hajón tér haza Zenobia (Yigry 
Mária) Görögországból, apjának, 

Ká-
kát. 

Csa-
nád ispánnak várába. Csanád is:?ánt 
Uray Tivadar játssza mégpedig ak íora 
szakállal, hogy alig tud ebédelni tőle. 
Levenni pedig az ebéd kedvéért nem 
szabad, mert három ára hosszat csinál-
ták a film maszkművészei. A felvételek 
előtt külön halász lép a medencébe és 

összegyűjti az oda bedobált cigaretta-
végeket. 

* 
Kiss Ferenc, az ideálisan megeleve-

nedett Omodé és Szakács Zoltán (Alpár-
ból, a pogány vezérből lett kanonok) az 
üzbégek zegzugos cseppkőbarlangjában 
dolgoznak a kamera előtt. Alpár vezér 
és Omodé szétrombolják a barlangot és 
összetörik a pogányok márványszolborba 
faragott »Vénuszördögét«. Erre a felvé-
telre nagyon kellett vigyázni, nem le-
hetett volna megismételni, ezért a ké-
pet két feéppel vették fel. Utána várat-
lanul más gépállást rendelt el a ren-
dező. Az egész produkció kivonult a 
Hunnia udvarára, ahol impozáns, föld-
beásott tó, nádasok közé élethűen fel-
épített halásztanya várta őket. És még 
egy fontos kellék, amiért tulajdonkép-
pen programon kívül hozzáláttak a 
külső felvételhez: a sűrűn p?rmetező, 
makacs novemberi eső. És amíg egész 
Pest, bosszúsan esetlett-botlott a szakadó 
esőben, a Hunnia udvarán Miartonffv 
Emil boldogan gázolt be munkatársai-
val térdig a vízibe, hogy egy nagyon 
fontos és esőben játszódó jelenetet film-
re forgassanak. Ezért az esőért imád-
kozott napok óta az egész Stylus pro-
dukció, de elállítani úgylátszik most 
már ők sem tudják. 

K. Gy. 





A UímLÚ MUtdtcsás kíuáúai* 

Gary Coopernek, akit The Bengal 
Lancer című filmje óta csak hindu 
lándzsdsnak neveznek — legalább is ogy 
világrészt kell meghódítania minden 
filmjében. Miután pedig Amerikát és 
Indiát m'ár bejárta, új filmtémájáért 
Kínába utazott. 

— Kína ma a világ legveszélyesebb 
területe — mondotta erről az utazásáról 
Gary Cooper az amerikai újságíróknak. 
— Rablóvezérek és romantikus hősök 
harcolnak itt a hatalomért. így történt, 
'hogy a kalandosnak, de veszélytelennek 
látszó kínai expedícióból vére« kaland 
lett, amelyet egyébként beleszőttünk fil-
münkbe, »A Mimi aranycc-ba. iNem gon-

doltunk arra, hogy filmexpedíciónk fel-
szerelésében, a filmtekercseken, a fel-
vevőgépeken és retkvizituiinakon kívül 
volt még vialami, ami felkeltette a távoli 
Ázsia urainak ellenséges szenvedélyét: 
Madelaine Carroll, a partnernőm . . . í g y 
történt, hogy filmünk témáját először 
megírtuk, azután megfilmesítettük, végül 
átéltük. Akim Tamiroff, az a magas-
rangú kínai tiszt, aki a Kínai aranyban 
főszerepet játszik, szabad-tott ki minket 
egész komoly veszedelemmel fenyegető 
helyzetünkből. Az ő segítsége nélkül 
aligha indulhatnék tavasszal Japánba, 
új filmem külső felvételeinek szín-
helyére. 

•tV.,:. 

-

Gary Cooper és Madelaine Carroll »A. kínai arany« egyik jelenetében 
* ' ' (Foto Paramount) 

; "'i-.iÄ'ij,'.-" • • , 



Két hónappal ezelőtt itt járt Budapesten Lilian 
Harvey: körülnézett a divatszalonokban, ahol ruhá-
kat rendelt és elment vidékre, hogy egy kis birtokot 
vásároljon magának. A héten megint ellátogatott hoz-
zánk, de csak két napra; néhány ruhával akarta ki-
egészíteni ruhatárát és néhány holddal birtokát.. . 
Közben ezt a képet dedikálta a Színházi Életnek. 
»A szerencse gyermekei« című filmjének felvételei 
alatt festtette róla rendezője: Martin Pál. 

(Foio Dfal 
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KISS FERENC A KEMENBSPUSZTAI KASZNÁR MASZKJABAN 
a legújabb magyar film, a »Zivatar Kemenespusztán* mulatójoleuelétien. A film rendezője: 

György István 
(Foto Kovács és Tsa) 

„HÉT P O F O N " 
(Ebből egy Wil ly Fritsché) 

Az Ufa a télen megfil-
mesíti Aszlányi Károly 
»Hét pofon« című regé-
nyét. A témát Cziffra 
Géza adta át Berlinben az 
Ufának és ő írja a forga-
tókönyvet is. 

A film főszereplője: 
Willy Fritsch. A hét po-
fonból hatot ad és egyet 
kap. 

VICTOR HUGO 
híres regényét, a Notre 

Damei toronyőrt újra 
megfilmesítik Hollywood-
ban. Érdekes, hogiy a kö-
zönség kívánja az új ver-
ziót: az amerikai filrnuj-
ságok pályázaton kérdez-
ték meg olvasóikat, hogy 
melyik némafilmet szeret-
nék hangos verzióban lát-
ni. A »Notre Damei to-
ronyőr« 50.000 szavazattal 
lett első. 

FILM 
COCTÁIL 

Lon Chaney szerepére 
négy jelölt van: Fredric 
March, Paul Muni, Ro-
nald Colman és Lionel 
Barrymore. 

NEM REINHARDT RENDEZI 
SARAH BERNHARDOT I 
Szó volt arról, hogy 

Reinhardt megfilmesíti 
Sarah Bernhard életének 
regényét, mégpedig Cecil 
Sorellel a címszerepben. 
Ma az a helyzet, hogy a 
Sarah Bernhard - filmet 
Anatol Litwak fogja ren-
dezni. 

A legérdekesebb francia 
színésznő mellett a leg-
zseniálisabb francia asz-
szony életét is filmre vi-
szik Hollywoodban: ez a 
nő Madame Curve, a rá-
dium felfedezője. 

HAZAJÖNNEK 
EUROPABAI 

Két sztár jön vissza fil-
mezni Európába. Az egyik 
Merle Oberon, Korda fel-
fedezettje, aki a héten ér-
kezett a Queen Maryvel. 
A másik Ramon Novarro, 
aki Párizsba szerződött s 
akinek Nizzából, Rex In-
gram ateliéjából indult el 
a karrierje. 

LUKÁCS PÁL JEANETTE 
MACDONALD-EL 

játszik legközelebb együtt 
a »Maytime« (Május) el-
mű filmben. 

Általában, érdekes part-
nerváltozásokat jelente-
nek a hollywoodi sürgö-
nyök: Franchot Tone, aki 
eddig rendszerint feleségé-
vel, Joau Crßwforddal ját-
szott együtt, Katharina 
Hepburn mellé szerződött. 

Garbo új partnere: Ro-
bert Taylor. 



ITT A SZTÁR, AKI SZERELEMBŐL ELÉGTELENT KAPOTT HOLLYWOODBAN! 
Janet Gaynor, Muráti Lili szerepében. Bus Fekete László »Szerelen: böl elégtelen* cimii darab-

jának filmváltozatában 
(Foto Twentieth Century-Fox) 

LUISE RAINER M Y R N A LOY 

Érdekes története van Louise Rainer hollywoodi V»-rierjé-
nek. Körülbelül e g y évvel ezelőtt vitték ki Bécsből Holly-
woodba, de hónapokon át nem léptették lel, mert nem talál-
tak neki való szerepet. Ebben az időben készült a »Bécsi 
bál« amerikai változata. A kijelölt női főszereplő: Myrna 
Loy azonban váratlan követelésekkel lépett fel s amikor 
azokat nem teljesítették, egyszerűen megszökött Hollywood-
ból Budapestre jött. A szerepéhe Louise Rainer ugrott 
be és példátlan sikert aratott. Ennek a sikernek köszönheti 

szerepét a Ziegfeld filmben — ahol viszont a sors 
iróniája a megszelídült Myrna Loy-al hozta össze . . . 

CLANDETTE COLBERT 
a »Halálbrigád« sztárja 

Párizsba érkezett. Itt kap-
ta kézhez azokat a sürgö-

nyöket, amelyek filmjének f 
pesti sikeréhez gratulál-
tak. 

Colbert egy új franeia-

Az Osztrák-Magyar Tár-
saság keretében megala-
kult Bécsben az »Ungari-
söhe Filmfreunde« (Ma-
gyar Filmbarátok Köre). 
Céljuk: az ausztriai ma-
gyar közönség előtt bemu-
tatni a magyar filmeket. 
A bécsi mozik a magyar 
filmeket nem játsszák, 
mert még német feliratok-
kal is nehezen érthetők. A 
bécsi »Magyar Filmbará-
tok Köre« ezentúl minden 
hónapban bemutat egy-
egy magyar filmet Bécs-
ben. Az első előadás no-
vember 8-án lesz, a Schwe-
den Kinőban, a bécsi ma-
gyar főiskolai hallgatók 
jótékonysági alapja ja-
vára. 

angol verziójú Szent Jo-
limmá - film felvételeiről • 
tárgyal Párizsban. 

MAÇYAR FILM-
ELŐADASOK BECSBEN 



»MINDEN KÜLÖN 
Eräs9 Klára zongoraművésznő és dr. 

munkatársa 
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ÉRTESITËS HELYETT, 
d e m e n t i s Ervin Az Est és a Szinh&zi Élet 

házasságot kötöttek 
(Foto Laub Juci) 

S Z E 

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

hosszas várakozás és tétovázás után 
megindult-e már a szezón szekerei 

— Végre-valahára döcögni kezd, de ez 
még csak kezdősebesség s bizony, az idén 
alaposan eltolódott az indulás ideje. A 
jövő héten már megélénkül egy kissé a 
társadalmi front, mert november 9-én 
startolnak a MAC-isták hagyományos 
teájukkal s ezek a kedves 'Ms táncos 
alkalmak már tájékozódást fognak nyúj-
tani a jövőévi bálkirálynök szempont-
jából is. Addig is azonban bizony alig 
akad 'valami említésreméltó összejövetel. 

— Hallom, a Bálközi Blokk újra ülé-
sezik, hogy Karnevál herceg érkezése sí-
mán menjen végbe. 

— E hét péntekjén ülnek össze az ifjú 
elnök urak, hogy elsimítsák az utolsó 
akadályokat is és összeegyeztessék a 
rövid fprsang dátumait, nehogy a kislá-
nyoknak pendhzniök kelljen az ugyan-
azon napokra összezsúfolt bálok között. 
Szóval a jövő hétre már végleges és hi-
teles báli naptár áll majd a rendelkezé-
sünkre. 

— No de mégis, mi ujságí 
— Egyelőre a nyári morzsákból éldegé-

lünk. Ez úgy értendő, hogy egyes tár-

saságok, akik a nyaralás folyamán ösz-
szeszoktak, folytatják ,a nyári együttlé-
tet, a nyári trécselést a novemberi esté-
ken is, miután még tele vannak emlé-
kekkel és a nyáron kötött barátságok 
melegével. így szoros kapcsolatban ma-
radnak egymással télen is a leány-
faluiak, az almádiak és például most no-
vember i-én volt a balatonfüzföiek össze-
jövetele, sőt hangversenye is. Ugyanúgy 
minduntalan tartják az egymással való 
kapcsolatot a balatonföldváriak is, akik-
nek legösszetartóbb csoportja Jóformán 
napról-napra találkozik. Erre a luHre 
különben jutott már egy házi összejöve-
tel is, vagyis megérkezett az első fecske: 
Mihalkovics Elemérék vendéglátó házá-
nál lesz tea november 7-én, amelyre so-
kan készülődnek. 

— Bizony, egyelőre csak teázgatvnk, 
de ez bizonnyal iránk is fér a ködös és 
esős novemberi estéken. November 14-én 
például már két tea is lesz, a mediku-
soké és a gyógyszerészeké, így készíti 
elő mindkét fakultás a maga bálját, teán 
összeszoktatott farsangi társaságokkal. 
(Apropo: a második medik"us-tea decem-
ber 7-én lesz, a Medikus-bál }anuár 
16-án.) 

— A Pesten tartandó bridzs-világbaj-
noksági verseny körül semmi ujságt 



••• • rç—I ^T^wrr^ry^^: 

• A szRtmári lóverseny »HijlKydij«-áért indultak: báró Blomberg Carla, Csengery Judit és báró 
Jósika Hanna 

(Foto Splendid) 

— Egyelőre csak annyi, hogy .London-
ban nßgy páros bridzs-versenyt rendez-
nek, amelyet némi ünnepélyességgel 
maga Rothermere lord nyit meg s amely 
versenynek kimondottan az a célja, hogy 
új tehetségeket kutassanak fel a jövő-
ben sorra kerülő pesti versenyekre. 
Jobb korán, mint későn — mondják az 
angolok és máris megkezdik az előké-
születeket. 

— Bizony \késni nem jó, angyalom « 
erről eszünkbe jut egy kedves -kis tör-
ténet. Mészáros Ervin, a kitűnő vívó-
bajnok, nemrég kikísérte a pesti pálya-
udvarra egyik hölgyismerősét, aki egy 
szerelmes vidéki ifjú érkezését várni 
ment iki a vonathoz. A vonat kereken 
húsz percet késett, amely rendetlenség 
felett Mészáros Ervin, aki percnyi pon-
tosságot követel mindenkitől, mód felett 
felháborodott és 'mikor a vonat végre 
befutott s a szerelmes ifjú leugrott a 
perronra, súlyos szemrehányásokat ka-
pott a bajnoktól, hogy ennyire megvára-
koztatta szíve hölgyét. A szemrehányá-
sokat — persze csak tréfából — olyan 
komoly hangon közölte a bajnok, hogy 
a kétségbeesett ifjú sűrű bocsánatkéré-
seh közben elfelejtette, hogy nem ő ké-
sett tulajdonképpen, hanem a — vonat. 

— Nagyon kedves és eredeti, mint min-
den, ami Mészáros Ervinnel kapcsolatos, 
akinek különben most nagy sikere volt 
az old-boy vívóversenyek ötletének fel-
vetésével. 

— Miben áll az ötlet? 
— Az egész világon mindazok a vívók, 

akik ifjúkorukban eredményesen forgat-
ták a kardot, később sem hagyják abba 
a munkát és már csak megszokásból is 
kemény tréninget folytatnak. Maga Mé-

száros Ervin is raponta vív még ma is 
s ugyanígy a hajdani külföldi nagysá-
gok is valamennyien forgatják még a 
kardot, amelyet 'most a magyar bajnok 
propagálására minden évben úgynevezett 
»old-boy-versenyekenií fognak összemérni 
egymással. »Helyet az öregeknek« — 
mondta Mészáros Ervin s a Vívó Szö-
vetség már dolgozik is hivatalosan a 
pompás sportterv megvalósulásán. 

— Mi újság a hymen-fronton? 
— Egy fiatal főispán házasságáról be-

szélnek egy bárólisasszonnyal, továbbá 
ezen a héten röppent fel egy állítólag 
küszöbön álló eljegyzés híre, amely a 
szereplők miatt joggal tart komoly ér-
deklődésre számot. A szerelem állítólag 
a berlini olim.piászon kezdődött az el-
jegyzendők között, a póló sportjában 
valóban kiváló tehetségű ifjú gróf, aki 
különben is egyike a legkedvesebb ma-
gyar gavalléroknak, beleszeretett egy 
német póló-kitűnőség immár elvált fele-
ségébe, aki különben egyik legérdekesebb 
és leggazdagabb mamának a lánya, aki 
éppúgy, mint a lánya, magyar születésű. 
Az eljegyzés állítólag rövid időn belül 
megtörténik s így a fiatal gróf követi 
két fivére példáját, akik már házasok 
s ugyancsak mindketten elvált asszonyt 
vettek feleségül. A heti hymen-érdekes-
ségek közé tartozik Popovics Piroskának, 
néha dr. Popovics Szilárd budapesti kir. 
ügyészségi alelnök és neje, néhai Wayer 
Janka leányának esküvője Erdős Ká-
roly őrnaggyal. A fényes esküvőn tanuk 
voltak perbáli Ffodula Károly altábor-
nagy és Erdős János huszár alezredes; 
továbbá kézdiszentléleki Kozma Edit es-
küvője Barkóczy-Klopsch Ferenc pénz-
ügyi fogjümazóval. Viszont a válási 
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fronton ugyanakkor szárnyra kelt már 
a' hír, hogy nyolcévi menyasszonyság 
és kétévi házasság után mégis bekö-
vetkezett az elhidegülés annál a hölgy-
nél, akiről ezt a legkevésbé tételezték fel 
és hogy a gyönyörű sport lady, aki elébb 
egy teniszbajnoknak, majd egy földbir-
tokosnak volt a felesége, rövidesen való-
színűleg egy külföldi arisztokratához 
fog nőül menni. A bankvezér leányá-
nak volt férjéről pedig tudni vélik a 
benfentesek, hogy egy bárónét fog fele-
ségül venni. Mindez azonban lehet fele-
lőtlen mende-monda is, azért jobb, ha 
hallgatunk. 

— Tiszteletreméltó óvatosság tőled, an-
gyalom, hogy miután mindent elmondtál 
és kiteregettél, hallgatást ajánlasz. Ta-
lán mégis jobb lett volna előbb, mint 
utóbb. 

— -Tallózunk tovább a pesti estében: 
láttuk Berg-Thyssen bárónőt, akit nagy 
magyar arisztokratatársaság vett körül 
s aki a mindenttudók szerint, mint egy 
fiatal magyar mágnás felesége fog el-
távozni körünkből. 

— őszi utazás, vadászati 
— A szépséges Kellnerné Darvas Erzsi 

érkezett hosszabb tartózkodásra Bécsbe, 
ahonnan rövidesen Svájcba megy. Bécs-
ben járt if}. Horthy Miklós is és hosz-
szabb külföldi útra indult az a csaló-
dott fiatalember, aki elől pont a célnál 
vitte el a zsákmányt egy nála sokkal 
idősebb és sokkal szegényebb levente. 

MALLET MAY ERZSÉBET 
a budapesti angol kolónia egyik legkedvesebb 
tagja, férjhez ment dr. Fadgyas Miklós ügy-
védhez, a Magyar Uszó Szövetség titkárához 

(Foto Gajdusck) 

Dr. Dobrovolszky Károly és Münster Mftdy 
házasságot kötöttek 

(Foto Rozgonyl) 

Elutazik a héten továbbá az az előkelő 
lörök hölgy is, akit legutóbb Nlckl 
Alfrédné társaságában ért könnyebb 
autószerencsétlenség a bécsi országúton, 
a hölgy kétévi távollét után tér vissza 
Sztanbulba, kétévi önkéntes száműzetés 
után, mely most befejeződik, miután 
válópere befejezést nyert. 

— Na, ha megint válópernél tartunk, 
talán még egy házassági hírt, hogy az 
egyensúly teljes legyen. 

— Nem véglegesen befejezett még, 
csak egyre több az alapja annak a há-
zassági hírnek, amely már többször fel-
röppent s amelyet, miután több cáfolat-
tal ledurrantották már, most újra 
szárnyrabocsátottak a barátnők s ezúttal 
már egészen megbízható formában. A 
hír szerint egyik legelegánsabb és leg-
karcsúUb festőművészünk, aki csodála-
tos portrait-galériában örökítette meg a 
női szépségek egész sorát s aki éppolyan 
vérbeli festőművészs, mint amilyen vér-
beli mágnás, rövidesen feleségül veszi 
az elvált bárónét, aki várbeli pßlota-
tulájdonosnő. E pillanatban sűrű in-
terurbánkapcsolatban vannak egymással, 
amennyiben a kitűnő és nagytehetségű 
festőművész Párizsban van. Lehet, hogy 
ez a sűrű interurbán-kapcsolat indította 
a barátnői kart a házassági hír újabb 
felröppentésére, mi mindenesetre, re-
gisztráljuk, angyalom, miután mindig 
boldogok vagyunk, ha két szerető szív 
találkozik, — adieul 



S E B E S T Y É N G É Z A 
ÜTÓLSÓ FELFEDEZÉSE 

A Bethlen-téri Színház 
»Légitámadás« című da-
rabja az előadás sikerén 
túl kirobantott egy sze-
mélyi sikert is. Budapest 
ú j színésznővel ismerke-
dett meg, akit Tarnóczuy 
Annának hívnak. Az ed-
dig ismeretlen nevű mű-
vésznő nemcsak a közön-
séget hódította meg, de a 
kritikusokat is. Tarnóczuy 
Anna mögött, aki ma 
mindössze huszonnégyéves, 
színes és esemény gazdag 
iüult áll. Mint társaság-
beli úrilány felesége lett 
egy bárónak, aki mellett 
valóságos vándorélet várt 
rá, bejárta egész Európát. 
Észak-Afrikát és Ázsia 
nyugati részét, amíg egy-
szer a sors összehozta 
néhai Sebestyén Gézával. 
A budai direktor, aki nem 
egy nagy művésszel aján-
dékozta meg a magyar 
színpadot, első »blikkre« 
meglátta a fiatal asszony-
ban az igazi tehetséget. 
Primadonnának szerződ-
tette a miskolci színház-
hoz, aki a színpad kedvé-
ért elvált férjétől és min-
den ambíciójával ú j hiva-
tásának élt. 

Sebestyén Géza biztos 
szeme ezúttal sem. téve-
dett. Tarnóczay Anna si-
kert sikerre halmozott 
Miskolcon. Eoyed Zoltán, 
aki az »Egy asszony, aki 
hazudik« című darabban 
látta, cikkben hívta föl 
rá a pesti igazgatók fi-
gyelmét. A felhívás nem 
maradt hatás nélkül, Tar-
nóczay Annát Somogyi 
Gyula, a Bethlen-téri 
Színház igazgatója szer-
ződtette. Tarnóczay Anna 
egyelőre hiába várta a 
megfelelő szerepet. A >»Lé-
gitámadáskiszerepezésé-
nél is csak kényszerből 
gondoltak rá, tekintve, 
hogy sem Dayka Margit, 
sem Bulla Elma, akikkel 
az 1 igazgatóság előzetesen 
tárgyalt, nem vállalhatták 
a szerepet. Csak ezután 
esett rá a választás. Tíz 
napon át reggeltől estig 
próbálták vele a szerepet, 
aztán kilénptt n közönség-
eié és gyflzött. A síron túl 
is igazolta Sebestyén Géza 
színigazgatói zsenijét. 

TARNÔCZAY ANNA  
Botlilcntéri Színház: 

»Légi támadás« 
(Studio Várkonyi) 



g h e F h u m o r a 
S Z Ê R K . E S I T I : K A' L M A" N J E N O 

A TITKOS ESKÜVŐK KORÁBAN 

— Doktor úr, gyógyítson meg. Almomban beszélek. 
— Es miért fontos ez magának? 
— Tanú voltam egy primadonna-esküvőn. 

AZ OPTIMISTÁK SZEMÉLYNÉV-
UJITÁS 

A névújítással kapcsolatban 
megindult a személynévújítás 
játéka is. Persze itt szemé-
lyekről lévén szó, tág tere 
nyílott a személyeskedésnek, 
ezért csak nagyon óvatosan 
és többnyire az igazi nevek 
megnevezése nélkül nyúlha-
tunk a kérdéshez. E g y kis 
színésznőt, aki figurában és 
modorban erősen GAAL Fran-
ciskára emlékeztet, a személy-
névújitók AL Franciskának 
neveztek el. Egy más kat, aki 
legalább annyira tartja ma-
gát, mint BULLA Elma, 
NULLA Elmának keresztelt 
Harmath Imre, a személynév-
újító játék atyamestere. Egy 
harmadik színésznőt, aki ál-
landó törzsvendége a Hangii-
nak, HANGLIAI ERZSEBET-
nek nevezett el a humorista. 
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EGY HÁZASSÁGI 
HIR HATÁSA 

Salamon Béláról el-
terjedt a hír, hagy 
megnősült, amit külön-
ben mi is megcáfol-
tunk e rovatban a mult 
héten. De a cáfolat 
nyilván nem jutott még 
el mindenkihez, ami-
nek következtében a 
népszerű komikust na-
ponként elhalmozzák 
gratulációkkal. A na-
pokban egy lelkes híve 
sugárzó arccal köszön-
tött rá: 

— Direktor úr, gra-
tulálhatok? 

— Még igen! — vála-
szolt jókedvűen Salá-
mon. 

TÁRLAT ELŐTT 
Két festőnő kalandja 

három képben 

Az operett, mint műfa j , meglehetős nehéz 
időket él át. Egyes sikerektől eltekintve, álta-
lánosságban pang az egész világon. Er rő l a 
kérdésről vitatkoztak többen nemi-ég az Otthon-
körben. Valaki azt állí totta, hogy az operett 
tulajdonképpen meghalt . 

Mire Vadnai László a következő szenten-
ciát adta le: 

— Az operett nem halt meg, csak a közön-
ség alszik. 

Mindkettőnk 
utas í to t ták! 

képét vissza-

VITA AZ OPERETTRŐL 

Van egy szenzációs ötletem... 

A kiáll í tás legnagyobb al-
karé . . . 

(The Pasaing Show) 

— Milyen furcsa helyre akasztotta a képeit Mar-
tin úr! Hogyan lehet ezeket jobban megnéznií 

(Candide) 

ELSŐ LATOGATAS 



NAG Y J ö Vö JÜ 
CSEMETI 

Anya: Mondd szépen 
a bácsinak: jó reggelt 
kívánok! 

Gyerek: Egy frászt! 
Anya: Ne haragud-

jon Daval úr, a gyerek 
egy kicsit félénk ter-
mészetű. (Ele et ltae) 

PEDAGÓGIA 

— Tessék csak alaposan 
megröntgenezni, tanár úr. 
Szeretném tudni, hogy vajion 
ő ette-e meg a csokoládéstor-
tát vagy sem. La akarom 
szoktatni a gyereket a hazug-
ságról . . . ( R i c e t E a c ) 

•»ILLATAS VTÁ 

— Georges is azonnal 
jön, csak nem találja a 
kalapját! (Rio et Rae) 

/folyújítai 

A névújítás játékot egyes olvasóink egyenesen 
bravúrral kezelik. Elgyik bajnokjelöltünk, Nádasdy 
Géza (Csepel) egész novellát küldött be hozzánk név-
újító nyelven. A történet egyetlen hibája, hogy még 
mindig túlságosan sok régi és bevált kifejezést hasz-
nál. De az ötlet kitűnő és ezért máris új pályá-
zatot hirdetünk olvasóinknak: a megjelent szavak 
alapján próbáljanak rövid történeteket, vagy mon-
datokat beküldeni, amelyek a névújítás révén kettős 
értelmet kapnak. 

Most ped% itt adjuk az e heti gyűjtés eredmé-
nyét". 

Gyöngyösi S. Oszkár 
(Budapest): 

baldachinos fekvőhely 
— jobbágy 

moly egy filozófia-
könyvben — komoly 

giccskészítők elszapo-
rodása — mü-vész-
nö 

biztosítékul lefoglalt 
ló = lótusz 

L. Diebella Süvl (Fur-
kó-puszta): 

lelkész félelme = 
papagály 

obeliszk — Einstein 
(ein Stein) 

tarisznyás kisgazda = 
iszákos 

i f f . Alexander Kohn 
= Lexikon 

Major Anna (Budapest) 
tatár fejedelem halotti 

lakomája = kántor 
Kirájy Pál (Kiskunfél-

egyháza): 
kecskegida =r gye-

rekecske 
Achilles álnevű pályá-

zó: 
őszi panasz = bajadér 

Kossá Lajos: 
ágyú — lődörgő 
pezsgősvödör = léhűtő 

Rottmann Márton (Du-
naharasztl): 

havi 20 pengő fix — 
Kisbér 

így szól a boldogtalan 
szerelmes = marabu 

gyümölcsöt ábrázoló 
lopott kép = csent-
élet 

Eisler László (Budapest) 
csacsi = ia-fia 
szigetországi föveg = 

irkalap 
sós víz — folyosó 
koplalóművész = sem-

mitevő 

színpadi szerző = da-
rabos 

kombinált turista evő-
készlet — kanális 
meg fatális 

megfelelő számú sza-
már = elégia 

Cserey E. (Budapest): 
tolvajt/inya — csórda 
nehéz testgyakorlat = 

kintorna 
Oláh József (Gyulavári). 

bepálinkázott napszá-
mos = snapszámos 

elrontott krémeslepény 
= rémeslepény 

színpadot kedvelő pa-
tikus — szinpadikus 

Jászai Pál (Szécsény): 
halott jampec — kam-

pec 
német hölgy haja = 

árjalányhaj 
Tóth Ferenc (Románia): 

győztes birkózóbajnok 
= tepertő 

gyenge üzletnegyed — 
tengerész (teng e 
rész) 

László József (Rákos-
palota) : 

rúzsos csók nyoma = 
szájhagyomány 

szüreti filléres ex-
pressz mozdonya = 
borgőzös 

Gyöngyösi S. Oszkár 
(Budapest): 

kis ruhaszalon = sza-
lonka 

végrehajtó — székfog-
laló 

kirakati menü — csal-
étek 

hűtlen látszerészné = 
optikai csalódás 

A játékot végkimerülé-
sig folytatjuk. 
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GALANS BETöRó 

A kis Rott néhány hete szanatóriumban 
fekszik, ahol természetesen megkülönböztetett 
bánásmódban van része. Egyik reggel bejött 
hozzá a tanár és nyájas hangon így szólt: 

— Na, művész úr, hogy aludt az éjszaka? 
— ügy! — mondta Rott. 
Ezzel lehunyta a szemét és hor-

kolni kezdett. 
A RIPORTER 
DILEMMAJA 

Az ismert kitűnő riporter-
nek, aki nagyon kedveli az 
italt, az elmúlt héten Szegeden 
volt dolga. Amikor megcsi-
nálta a riportot, beült borozni 
e g y vendéglőbe, majd később 
a gyorsvonat étkezőkocsijában 
folytatta az Ivást. Mire megér-
kezett Pestre, úgyszólván az 
eszméletlenségig részeg volt. 

* Kitámolygott az állomás elé 
és nem tudta eldönteni, hogy 
hol van tulajdonképpen? 

Megszélltott e g y soffört: 
— Mondja kérem, milyen 

víz folyik ebben a városban? 
— A Duna — mondta a sof-

főr. 
— Akkor v igyen a Hitzbe... 
fis magyarázatul hozzátette: 
— Mert ha azt mondta vol-

na, hogy a Tisza folyik a vá-
roson keresztül, akkor a 
Kass-ba vitettem volna maga-

— Beállítottam ma-
gának Bécset. Nagyon 
jó operettközvetítés 
van . 

(Rió et Ra-c) 

A MEGRIASZTOTT BETÖRŐ 

mat. 

— Kukucs! 
(Eaquiro) 

— 58 éves vagyok. 
Férjezett? 

— Még nem. 
(Rio et Rao) 



^ ^ ^ Az „Arne- ^ ^ ^ ^ 
^ r rikai Nők S z ö v e t s é g e " ^ ^ k 

f amely fantaszt ikus h a t a l m á - ^ ^ 
m val már hires l i lmsz inésznőket , 

§ f i lmszínészeket tiltott le a vászon- % 
' ról, most legújabb áldozatának Chiyo 1 
japán hercegnőt szemel te k i . Túlságo -
san erotikusnak itójte Chiyo hercegnő 
táncát ós bojkottot hirdetett e l l e n e . A 

japán hercegnő azonban nem várta i 
i be a mozgalom megkezdését , hajó- A 
\ ra ült é s átjött Európába. Lon- g  

\ don és Párizs után, most Buda- M  
\ pesten táncol a Paris ien ^ 

^ ^ Grill novemberi j / ^ ^ ^ j i 
^ ^ ^ ^ műsorában 



Táncos fut a latidával. Balra: Gergő, középen Jászberényi 
(Foto Pálhá/y i 

Soron következik a 
derby. Ügy hívják, hogy 
örök derby, igazi derby. 
Bárhogy is nevezzék el 
a zöld-fehérek és kék-
fehérek találkozását, va-
lóban mindig a legna-
gyobb az érdeklődés a 
Ferencváros és a Hun-
gária mérkőzése iránt. 
Ez az a meccs, amelynek 
eredménye iránt a Jáva-
szigeteken lakó magyar 
kolónia éppen úgy ér-
deklődik, mint a Fran-
ciaországban élő, vagy 
az Amerikában élő ame-
rikai magyarok. A mii-
kor megtudják, hogy el-
következett a Ferencvá-
ros— Hungári a mérkő-
zés ideje, vá r ják a 
diót, a távirat i tudósítá-
sokat és az első buda-
pesti lappéldányokat, 
amelyekből kitűnik, mi- Gergö. a kispesti kapus elbokszolja Toldi elől a labdát 



lyen volt a derby, hogyan játsaott 
Sárosi, vagy Cseh, hány gólt rúgott 
Toldi, vagy Kardos, jól dolgozott-e 

muta' b e Láz áj-? 
Turai és milyen technikai trükköket 
aütalott be Láz áj-? 
A mostani derby érdekes azért, ; ' 

mért a Ferencváros vezet, viszont a 
Hungária a tabella alsó régiójából 
möst törtet előre és már elfoglalta 
a negyedik helyet. Egyébként is 
inagy befolyással lesiz a vasárnapi 
forduló a bajnoki tabella kialakulá-

Kemény elint Havástól akit később súlyos 
baleset ért 

Gól! A labda a, kapusról bepattant a hálóba 

sára. A Ferencváros—Hungária-mér-
kőzés után, ha győz a Hungária, úgy 
még a második helyre is kerülhet, 
viszont ha kikap, egykönnyen viisz-
szazuhanhat az ötödikre. Sok minden 
függ attól ds, hogyan végez a máso-
dik helyen álló Phöbus, az ötödik 
helyen levő Szeged FC csapatával. 
A legutóbbi mérkőzéseken mind a 
Ferencváros, mind a Hungária ki-
váló játékot mutatott be. Olyannak 
tűnik fel a helyzet, hogy a két csa-

Kispesti játékosok reklamálása Iváncsics bírónál 
(Foto Pálházyi 



Támad a Hungáriái a Nemzeti ellen: Cseh, Kardos, Flora 

pa t epp ia vasaxnapi 
derbyre visszanyeri 
nagy formájá t . 

A Hungá r i a megerő-
södött a felgyógyult Tu-
raival, a Ferencváros-
ban viszont Sárositúl 
várnak kirobbanó nagy 
játékot. Sárosi és Turai, 
Toldi és Cseh, Polgár ést 
Biró körül csoportosul-
nak a többiek, akik, ha 
szintéin jól játszanak, 
rendkívül élvezetes per-
ceket szerezhetnek Dietz 
Károly dr.-nak, a fut-
balLkapitánynak. A Fe- fiMBMMB 

rencváros—Hungária- WTt'^WÈÊ^MÉÍLH 
mérkőzés ugyanis fö-fejtj • $ 
próbája lesz a londoni Ç ' 

angol-magyar-mérkő-
zésnek. I t t kaphat fele-
letet a magya r váloga-
tott csapatot összeállító 
Dietz Károly dr. a r ra , 
hogy kikkel mehet a 
szigetországba a világ-
raszóló csata megvívá-
sára. Nem lehet termé-
szetesen figyelmen kí-
vül hagyni a nagy for-
mába lendülő újpestie-
ket, a szépen szereplő 
Phöbust, a vezető csapa-
tainktól pontot raboló 
Szeged FC-ét és a töb-
bieket sem. 

Angyal, a Nemzeti kapusa ráveti m a g i t 
Matyi ráseq áll ' 

a labdára. Cseh 

(Foto P*lházy) 



Kiss Manyi, aki n 
Moulin Rouge ú j revű-
jének, a »Szerelmes 
Budapest«-nek sztárja, 
néhány régebbi és nem 
nekivaló szerep után 
mast ugrott ki a hu-
mor és a grácia ritkán 
található teljességében. 
A nagyközönség csak 
annyit tud róla, hogy 
a két év előtti szegedi 
primadonna tavaly né-
hányszor fellépett a 
boldogtalan emlékű 
Spitz-rezsim alatt a 
Király Színházban. Pe-
dig személyi érdekes-
sége is van a fiatal 
művésznőnek: Uferini-
nek, a világhírű bű-
vésznek felesége, ügy 
látszik, méltó a férjé-
hez, mert hirtelen, egy 
nagy bűvész szuggesz-
tivitásával verekedte 
föl magát az élre s ma 

Kiss Manyi képeskönyve PBSt 
nevezetességeiről 

Moulin Bouge: »Szerelmes 
Budapest« 

A PESTI ÉJSZAKA ÚJ SZTÁRJA 
Ebben a primadonna-inséges vi-

lágban valóságos diadalkórusban 
köszöntöttek a kritikusok ezen a hé-
ten egy f iatal színésznőt, akinek a 
neve ugyan eddig sem volt ismeret-
len, de akit mégis ezen a héten fede-
zett föl Budapest. Az ú j primadon-
nát Kiss Manyinak hívják és a 
diadalkórust azzal érdemelte ki, 
hogy a groteszk humortól a legne-
mesebb játéktudásig az egész óriási 
skálán mesterien játszik. 

Kiss Manyi és Feleki Kamill 
bábszínházat játszanak 



íieincsak primadonna 
ja, de szószerinti sztár-
ja is a pesti éjszaká-
nak. 

A Moulin igazán ra-
gyogó keretben tálalja 
Pest ú j kedvencét. A 
»Szerelmes Budapest« 
Harmath Imre vidám 
revűje, a legjobb pesti 
komikusok, a legszebb 
pesti görlök és pompás 
külföldi artisták egész 

Komlós, Radó, Herczeg a manikürszalonban... 

seregét mozgósítja az Eric-terve-
zésű pompás díszletek között. Her-
czeg Jenő, Komlós Vilmos, Radó 
Sándor, Feleky Camill, Komlós 
Juci, Sárossy Andor a jókedvű cse-
lekmény főszereplői, a képek köziül 
rendkívüli t a t á s a van a »Régi szép 
idők«-nek, amelyet a revű zenei di-
rektora, Buttola Ede csupa gyö-
nyörű Kálmán-számbél állított ösz-
sze. Juci és Feloki Kamill 

Rouge: Szerelmes Budapest 

A »Régi szép idök« nagy valcer-száma 
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I R O D A L M I 
É L E T 
Szerkeszti: 

S Z U N Y A ! ZOLTÁN 

Nelly Magnet három évig tanult a 
Szent Barth olomeus-k őrházban. Az 
ápolónővéri vizsgán elnyerte az első 
aranyérmet. A váratlan kitüntetés 
nagy izgalmat okozott a többi jelölt 
között. A vallásos, szürke, zárkózott 
Magnet-növendék nem tartozott a 
felkapott, orvosakkal flörtölő, csi-
nos ápolónők közé. Már pedig hiva-
talos dicséretben és elismerésben el-
sősorban az orvosok pártfogoltjai ré-
szesültek. Magnet nővér nem keltett 
féltékenységet társnőiben. A híres 
belgyógyászok és sebészek személyte-
len közönnyel szóltak hozzá. A me-
dikusok sem tréfáltak vele. Egyetlen 
egyszer történt, hogy egy sebészpro-
fesszor azzal a kéréssel fordult a 
főápolónőhöz, hogy azt a kis »hogy 
is hívják esak«-ot, akinek olyan 
ügyes, érzékeny keze van, rendelje 
mellé, amikor a veszedelmes műté-
tet végrehajtja. A sebészprofesszor 
pontosan tudta a többi ápolónővér 
nevét. Nelly Magnet azért kapta 
-meg a nagy aranyérmet, mert 'ami-
kor a vizsgálóbizottság végignézte a 
növendékek szolgálati és tanulmá-
nyi osztályzatait: kiderült, hogy 
Magnet nővér táblázata csupa hibát-
lan, elsőrendű minősítést mutat ki. 
Kitűnő osztályzata dacára sem al-
kalmazták a Szent Bartholomeus-
kórházban. A főápolónő mereven 
búcsúzott tőle: 

— Maga igen derekasan dolgozott 
nálunk. Elsőrendű ápolónő. Sajná-
lom, mégsem adhatok osztályt ma-
gának. Túlságosan félénk és határo-
zatlan. Nem tudna tekintélyt tarta-
ni. Azonban, még elég fiatal ahhoz, 
hogy kifejlessze magaban a hiányzó 
erélyt. Természetesen kitűnő bizo-
nyítványt adok és azzal a tanáccsal 
bocsátom el: Vegye tudomásul, hogy 
mindenért verekedni kell az életben. 

Am Nelly nem tudott verekedni. 
Előre lemondott róla, hogy valaha 
férje vagy gyermeke lehessen1. Tud-
ta, hogy megfeszített munkával sem 
kereshet meg többet, mint a minden-
napi kenyerét. Nálánál csúnyább lá-
nyok férjet fogtak maguknak. Nők, 

ápolónő 
írta: PHYLLIS BOTTOME 

akikből hiányzott az anyai érzés: 
gyermekeknek adtak életet. Nelly 
Magnet nem tartozott a szerencsés 
asszonyok és boldog anyák közé. ö 
mindössze annyira vitte, hogy ápoló-
nővéri állást kapott a woolwichi ka-
tonakórházban. Amikor kitört a há-
ború: azonnal frontszolgálatra je-
lentkezett. De a szépek, az ügyesek, 
a kiváltságosak ési a protekciósok itt 
is háttérbe szorították. Eldugott, je-
lentéktelen, túlzsúfolt kórházban 
szorgoskodott. A közkatonákat ápol-
ta. De a sebész-főorvos, mielőtt át-
adta utódjának a kórház vezetését, 
kijelentette: 

— Átvettem az úionnan felállított 
tiszti kórház vezetését Londonban. 
Komoly, megbízható ápolónővért ke-

Nelly lelki gyermekeiként szerette 
sebesültjeit - . . 



resek. Elviszem magammal ezt a kis 
nővért, akinek olyan csudálatosan 
ügyes a keze. 

Ez az orvos sem tudta a nevét. 
Magnet nővér most is finom, érző 
új ja inak köszönhette, hogy a szép, 
tiszta londoni kórházba került. A tá-
gas, világos kórteremben súlyosan 
sebesült tisztek feküdtek. Magnet 
nővér mellé beosztottak két önkéntes 
ápolónőt és égy hivatásos éjjeli 
ápolóinővért. Hat beteg sínylődött a 
kórteremben. Nelly teljes lelkéből a 
sebesülteknek szentelte magát. A fő-
ápolónő naponta kétszer benézett a 
kórterembe. De semmi dolga sem 
akadt Magnet nővér kifogástalanul 
ellátott osztályán. A kórterem fény-
lett a tisztaságtól. Az önkéntes ápo-
lónők — jószándékú úriasszonyok — 
szívesebben engedelmeskedtek a 
halk, szelídszavú Magnet nővérnek, 
mint a tekintélyüket kihangsúlyozó, 
nyers és fontoskodó hivatásos ápoló-
nőknek. Nelly elapadhatatlan türe-
lemmel oktatta az a lá ja rendelt höl-
gyeket. Egyre újból megmutat ta 
nekik a mindennapi kötelességtelje-
sítés nélkülözhetetlen feladatait. Es 
amihez nem értettek: azt szó, gúny, 
vagy szidás nélkül elvégezte maga. 

— Mindent pieg kell tennünk a be-
tegeinkért — mondotta szilárd sze-
lídséggel. 

A betegek tréfáltak, flörtöltek azok-
kal az ápolónőkkel, akik szívesen fo-
gadták a szabados hangot és az 

Később csodaszép, bíborszínű rózsacsokrot 
hoztak 
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enyelgő játékpt. De a tisztek csak-
hamar tisztáha jöttek Magnet nő-
vérrel. Ha ú j sebesült került az osz-
tá lyra: a régiek figyelmeztették, 
hogy Magnet nővérrel szemben más 
hangot kell megütnie. Pedig Magnet 
nővér sohasem botránkozott meg két-
értelmű célzásaik, vagy vaskos tré-
fáik felett. Mélységes anyai érzéssel 
kezelte betegeit. De valahogy a léiha 
udvarlás és a sikamlós t réfák nem 
illettek hozzá. Es a férf iak hamar 
kiismerik ^zokat az asszonyokat, 
akik állandóan gondoskodnak róluk. 
A sebesültek Magnet nővérnek pana-
szolták el bajaikat és félelmeiket. A 
félénkek, mert sok sebesült f iú nem 
szokta meg, hogy asszony ápolja, 
nem látták ipeg a nőt benne. A töb-
bi ápolónő — ha flörtölt — érdekes 
esetet keresett betegeiben. Ha nem si-
került a gyógymód: ellankadt érdek-
lődésük. Nelly lelki gyermekeiként 
szerette sebesültjeit. Átvette a többi 
nővértől a haldoklókat. Ha az osztá-
lyos orvos kijélentette: »anár öntu-
datlan«, Magnet nővér helyén ma-
radt. Mindvégig ott virrasztott a 
haldokló mellett. Sohasem beszélt az 
elköltözővel vallásról. De szerető szí-
vébei; Isten kegyelmét remélte szá-
mára. Amikor a haldokló előtt ki-
nyílt az örökkévalóság kapuja : Mag-
net nővér szerényen visszalépett, 
hogy lankadatlanul tovább -telje-
sítse földi kötelességét. 

— Üj betegeket hoznak — nézett 
be Magnet nővérhez a főápolónő. — 
A legsúlyosabb esetet magára bízom. 
Készítse elő a műtéthez. 

Magnet nővér megszokta a nehéz 
eseteket. De es a szerencsétlen fiú, 
akit az osztályára hoztak, a legkét-
ségbeesettebb esetek közé tartozott. 
Negyvennyolc óráig feküdt a harc-
téren, míg a sebesültszállítók rátalál-
tak, Gázmérgezést szenvedett. Elkín-
zott szeme üvegesen meredt az ápoló-
nővérre. Magnet nővér gyengéden 
megsimogatta: 

— Nincs itt semmi baj, fiacskám, 
— mondotta lá^y, anyás hangján . 

A fiú bátor gyerek volt. Moso-
lyogni próbált. Valóságos kis hős, 
aki e lharapta fi fá jdalomordí tás t A 
nagy visszavonuláskor hozták át a 
csatornán, a betegekkel rakott sebe-
sültszállító gőzösön. Amikor a r ra 
sem jutot t idő, hogy a francia harc-
tér legsúlyosabb áldozatait kellő or-
vosi segélyben részesítsék. A f iú t 
elaltatták. Magnet nővér tar tot ta a 
kezét. A fiú, mielőtt elvesztette meg-



kínzott öntudatát, még érezte a nyu-
godt, biztató kézszorítást. London 
legelső sebészprofesszora két óráig 
dolgozott, hogy rendbehozza az ösz-
szezúzott bokát. 

— Aligha éli túl — mondotta saj-
nálkozva a sebészprofesszor, amikor 
befejezte a bonyolult műtétet. — A 
szepszis alighanem végez vele. A 
sebfelület túlságosan nagy. 

Magnet nővér, míg tisztelettelje-
sen törülközőt nyúj tot t a kiváló se-
bésaprofesszornak, elhatározta, hogy 
szembeszáll a vérmérgezéssel. Mikor 
Duncan Mae Alistair magához tért: 
ismét a gyöngéd női kéz szorítását 
érezte. Az okos, szelíd szemek reá-
sugároztak. 

— Morfint adok magának — mon-
dotta Magnet nővér. — De szeretném, 
ha várnánk vele még egy kicsit. 

A fiú kijelentette, hogy elbírja a 
» fájdalmat , ha a nővér mellette ma-

rad. Ügy érezte, hogy minden biz-
tonsága ebben a makulátlan fehér 
alakban gyökerezik. A fehér asszony, 
titokzatos erejével, k i ragadja a ha-
lál karmaiból. Magnet nővér meg-

" értette, hogy ennek a bátor, mo-
solygó fiúnak inkább szüksége van 
reá, mint a többinek. Ez a f iú az 
övé. Mert a beteg szemei egyre r a j t a 
csüngtek. Követték minden mozdu-
latát. Amikor magára kellett hagy-
nia, hogy a többi beteget ellássa: a 
fiú egyre csalk őt várta. 

— Levágják iái lábaimat? — kér-
dezte, mikor Magnet nővér ismét 
föléje hajolt. 

— 0 dehogy — nyugtat ta Mag-
net nővér, bár a iszíve mélyén gyö-
törte a kétség. A f iút égette a seb-
láz. Rossz éjszaka következett. 
Magnet nővér ott virrasztott a fiú 
mellett. Amikor éjfél után át 
akarta adni az éjjeli nővérnek: 
Duncan belekapaszkodott: 

— Nővér, ne hagyjon e l ! . . . Nő-
v é r . . . N ő v é r . . . I t t van, mellet-
tem? . . . 

Magnet nővér ekkor szokatlan 
cselekedetre szánta el magát. Ki-
jelentette a főápolónőnek, hogy a 
hetes számú betegnek feltétlenül 
külön ápolónőre van szüksége, ö 
el lá t ja a nehéz ápolást. Ideiglene-
sen á tadja az osztályát. Eletében 
először olyan szokatlan, sziklaszi-
lárd erélyt fej tet t ki, hogy meg-
győzte a főápolónőt. Magnet nő-
vér megkezdhette harcát a lesel-
kedő halállal. Ez a fiú az ő gyer-
meke. Megvédi. Küzd érte. Éjjel-
nappal virraszt felette. A szétzú-

— Én Lady Caiharine Lonsdale vagyok . . . 
(G. Erdélyi Aranka rajzai) 

zott lábat levágták. De a .fiú nem 
tudott róla. A lázimérő negyven-
egy fokot mutatott, Jöttek a szü-
lők. A sürgöny elkésve érkezett 
északangliai kastélyukba. Az apa 
magas, szürkehajú öreg tábornok. 
Az arnya Duncanra hasonlít. A fiú 
egy percre feleszmélt. Ráisimert 
szüleire. 

— Nővér, — suttogta — küldje el 
őket. E s . . . E s , . . Ne engedjék ide 
Pussyt. 

— Pussyt sem akarod látni, drá-
gám? — kérlelte anyja . 

— Nem akarom látni Pussyt —• 
mormolta fáradtan a f iú és le-
húnyta láztól csillogó szemét 

Az apa elfordult. A anya fájdal-
masan nézett a sebláziban vergődő 
f iú/a . Magnet nővér szánakozva 
kivezette őket a különszobából. 

— Nincsen eszméleténél, asszo-
nyom! — magyarázta iá kétségbe-
esett anyának. 

De szíve mélyén titkos örömet 
érzett. Amikor a szülők elmentek, 
Duncan megragadta kezét: 
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— Ne engedje ide őket. Alig bí-
rom elviselni a fájdalmat. Zavar-
nak. Csak magát a k a r o m . . . Ma-
gát . . . 

Magnet nővér egyedül küzdött a 
méreg és a láz ihatalma ellen. Sza-
kadatlanul dolgozott. Alig evett. 
Ápolt és imádkozott. Elhatározta, 
hogy megmenti Duncan Mac Alis-
ta i r életét. Három hét leforgása 
alatt megmentette. A láz leesett. A 
beteg iszeme kitisztult. Először 
szunnyadt el altató nélkül. Mi-
kor hajnalban felébredt: inni kért. 
A nővér reszkető kézzel készítette el 
számára a meleg tejet. A f iú vissza-
adta az üres poharat, azután meg-
kérdezte: 

— Ugy-e, eljönnek ma a szüleim, 
nővér? 

— Mindennap itt voltak. De maga 
túlgyenge volt .ahhoz, hogy beszél-
gessen velük. 

— Ma sokkal, sokkal jobban va-
gyok — mosolygott hálásan Duncan. 
— Magának köszönhetem, nővér, 
hogy meggyógyulok. Mondja, maga 
nem fáradt? 

— Sohasem vagyok fáradt , ha a 
betegeimnek szükségük van rám. 

— Szükségem van magára, nővér 
— biztatta a f iú és ismét elaludt. 

Később csodaszép, bíborszínű ró-
zsacsokrot hoztak. A fiú kipirult 
arccal olvasta a rózsákat kísérő 
levelet. Kezében szorongatta .az 
írott üzenetet. Odatette a párnájára . 
Magnet nővér, aki titokban szenve-
délyesen szerette Isten illatos te-
remtményeit, a szép virágokat, féltő 
gonddal, magasnyakú vázába he-
lyezte a csokrot. Odahelyezte Dun-
can ágya mellé. 

Reggelizni ment a nővérek és or-
vosok közös étkezőjébe. A nővér, aki 
az osztályán helyettesítette, meg-
jegyezte : 

— A betege jobban van. Hallottam 
az előbb, hogy a tisztiszolgáját 
hívta. Telefonáltatott valakinek. 

— Igen, azt hiszem, meggyógyul. 
Az osztályos orvos megjegyezte, 

hogy a beteg Magnet nővér önfelál-
dozó ápolásának köszönheti életét, 
ö feladta az esetet. A délelőtt folya-
mán a Lires sebésztanár behivaúa 
Magnet nővért a főápolónő szobá-
jába. Szerencsét kívánt neki a re-
ménytelennek hitt eset gyógyulásá-
hoz. 

— Pompás ápolónői munkateljesít-
mény volt — mondotta. 

Duncan aznap egyedül fogadta 
ap já t és anyját . A szülők sokáig ma-
radtak a fiúnál. Boldogságtól su-
gárzó arccal jöttek ki a gyerek szo-
bájából. Ahogy Magnet nővér bete-
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géhez sietett: káprázatosan szép, fia-
tal lánnyal találkozott a folyosón. 
Aranyhajú , hamvasarcú, nevető ne-
felejtskék szemű f iatal hölgy. Meg-
állította Magnet nővért. 

— ö n talán Mr. Mac Alistair ápoló-
nője? — kérdezte és könnyedén, nyá-
jasan mosolygott. Meglátszott ra j ta , 
hogy fiatal, kiváltságos életében 
mindenki kényeztette eddig. 

— Igen — felelte Magnet nővér. 
— 0, meg akarom köszönni a jó-

ságos fáradságát . Azt mondjak, 
hogy párat lan önfeláldozással ápolta 
Mr. Mac Ali.stairt. E n g e m . . . Engem 
különösen érdekel a beteg állapota. . . 
M e r t . . . 

— Tudom — vágott közbe Magnet 
nővér. — ö n P u s s y . . . 

— En Lady Catherine Lonsdale 
vagyok — mondotta kissé fagyosan 
a szép f iatal hölgy. — Mr. Mac Alis-
tair talán Pussynak hívott önkívüle-
tében? A menyasszonya vagyok. — 
Lady Catherine arcán megenyhült a 
visszautasító gőg. Már tisztán látta, 
hogy ez a vén madárijesztő nem 
akar bizalmaskodni vele. Csúnya, 
de megbízható és ártalmatlan jószág 
— gondolta. Mondja, nővér, — foly-
ta t ta kedvesen a besizélgetést — a 
vőlegényem sokat emlegetett, ami-
kor öntudatlanul feküdt? 

— Nem mondhatnám — felelte meg-
fontoltan Magnet nővér. — A lövész-
árokról beszélt. A rábízott közkato-
nákról. Ez mindig így van. A r á juk 
bízott emberek: ez a sebesült tisztek 
legfőbb gondja. De egyszer megem-
lítette az ön nevét és én megjegyez-
tem. A folyosó végén, az utolsó, jobb-
oldali szobában fekszik. 

— Köszönöm — mondotta^ a tüne-
ményesen szép lány és tovább lebe-
gett a folyosó vége felé. 

Magnet nővér egyedül állott az 
üres folyosón. Minden anya átesik 
ezen a maró fájdalmon, amikor a 
fiát, aki eddig kizárólagosan az övé 
volt, elveszi tőle egy idegen leány. 

— De hiszen természetes, hogy a 
két f iatal teremtés szeresse egymást 
— gondolta magában. Azután elfor-
dult a természet kötelékeitől. A fel-
sőbb, szellemi hivatá.s felé emelte 
szívét, amelyet utolsó erejéig szol-
gálni fog. Tagja i f á j t ak a fáradtság-
tól. Szeme égett az álmatlanságtól. 
Mégis emelt fővel lépett be a főápo-
lónő szobájába: 

— Főápolónő kérem, — mondotta 
megszokott, szerény hangján — a he-
tes számú betegnek nincsen szüksége 
többé külön ápolónőre. H a nincsen 
ellene kifogása, úgy azonnal átve-
szem az osztályomat. 

Fordította: Berend Mikiásná 



^Hamupipőke 

írta: NAGY LAJOS 
A családban enyhe lenézéssel be-

széltek Annáról. Pedig nem volt 
osunya, csak jelentéktelen, ijedt 
kis nő. Ha szóltak hozzá, zavartan 
pislogott. Amikor ő beszélt, torok-
hangja kellemetlenül, rekedten tört 
elő az orrán keresztül. 

— Csak ezt az Annát férjhezad-
jam! — sóhajtott fel napjában több-
ször is Dékányné, a mama. — Ma-
nyit nem féltem — tette hozzá meg-
enyhülten. — Manyi egy-kettőre ki-
fog magának egy férjet . 

Dékány Annát a hivataliban — az 
Egyesült Szeszelosztóban működött 
mint gépírónő — a férfi kollégái 
tudomásul sein vették. A kolléganői 
pedig, különösen Gizi, szüntelenül 
jó tanácsokkal látták el: 

— Miért nem választja el középen 
a haját? — félig kérdés, félig okta-
tás volt ez. 

Anna másnap reggel középen 
választotta el a ha já t s így jelent 
meg a hivatalban. 

— Miért választod el középen a 
hajadI — fir tat ta este otthon Manyi, 
a húga. — Olyan vagy így, mint egy 
sovány, beteg madonna. 

Anna fivérei csak a csúfolódó-
megjegyzés hallatára vették észre 
változást húguk fején, kicsit nézt^fö 
s gúnyosan mosolyogtak. 

Anna pirult, zavart volt és a kövf 
vetkező napon ismét oldalt válasz-
totta el a haját . Gizi, a hivatalban, 
epésen meg is jegyezte: 

— Magán igazán nem lehet segí-
teni. Maga makacsul ragaszkodik a 
rögszokásaihoz. 

Elfordult Annától és egy másik 
kolléganőjének, Jucinak kezdte me-
sélni : 

— En bizony nem fájdítom a fe-
jem szerelmeslevelek kiagyalásával. 
Megíratom az illetőnek^ a levelet 
Csapanek bácsival és azután lemáso-
lom. Hogy milyen remek szerelmes-
leveleket tud írni Csapanek, az a 
vén boroskancsó! Szszsz! 

Es Gizi felkacagott: 
— Még magam is bőgök a megha-

tottságtól, ha másolás közben olva-
som az ömlengéseit. 

— Hol lakik az a Csapanek? — 
kérdezte Dékány Anna. 

Gizi megfordult, vigyorogva bá-
mult Annára; 

— Jé! Talán maga is levelet akar 
vele íratni? Na, miért ne? Még az 
is lehet, hogy magának is van vala-
kije. 

Anna nem néaett a Gizi szemébe: 
— Igen, van valakim — mondta 

halkan és beléje sápadt. 
Jó., Gizi felírta Anná«ak a Csa-

panek ibácsi címét. 

— Kérem, Csapanek úr, ír jon a 
részemre egy szerelm&slevelet. 
Mindjárt tisztázatban í rhat ja , ké-
rem. A hölgy címe, akinek a levél 
szóljon, Dékány Anna úrilány, Bu-
dapest, tizenkettedik kerület, Ká-
nya-utca hét. 

Csapanek bácsi mókásan csippen-
tett a szemével: 

Kérem, Csapanek úr, írjon a 
egy szerelmes levelet 

részemre 



— Ertem. Valami ugratás készül. 
Nekem mindegy. Már előfordult 
ilyesmi a prakszisomban. Mert nagy 
forgalmat bonyolítok én le, kérem. 
En nein vagyok ám csak olyan egy-
szerű firkász. Művelt ember vagyok 
én, hehehe . . . Ha parancsolja a 
nagyságos asszony ..,. vagy kisasz-
szonv? Ha meg nem sértem. 

— Hajadon vagyok. 
— Szóval kisasszony. Gondoltam. 

Azaz tudtam. Mert más gondolni 
és más tudni valamit. En nem gon-
dolom, hogy a bor jó, én tudom, 
hogy a bor jó., 

Anna mosoly nélkül bólintott. 
— Aztán kinek a nevében í r j a m 

azt a levelet? — érdeklődött szak-
szerűleg Csapanek bácsi. — Mi az 
illető úriember foglalkozása? Hány 
éves? Komolyak legyenek-e a szán-
dékai? 

— A szándékai? Természetes, hogy 
komolyak — és Anna elpirult. 

— Milyen nyelven í r j am a leve-
let? Mert megírom ám én franciául 
is, ha k ívánja a kisasszony. Persze 
dupla áron. Mert ugyebár idegen 
nyelven írni, mégis csak nehezebb. 

— Csak a szívére hallgasson Anna! 

Az anyanyelv az más. Anyanyelven 
ömlik a szerelmes szó az ember pen-
nájából. 

Anna önkéntelenül megtapogatta 
az erszényét: 

— í r j o n csak magyarul . 
— Helyes. Az első oldal ára egy 

pengő. Minden további oldal ötven 
fillér. Állandó rendelőnek tíz száza-
lék engedményt adok — hadar ta 
Csapanek. 

Anna bólintott, hogy minden rend-
ben van. 

Csapanek most fürkésző tekinte-
tet vetett Annára : 

— Az illető úriember foglalko-
zása? 

Anna széttárta a ka r ja i t és fel-
húzta a vállát., 

— Ahá! Ismeretlen — és Csapa-
nek megsimogatta a sa já t állát. 

— Azt hiszem, — nyögte Anna — 
ismeretlen. 

— Legyen talán valami híres szí-
nész? Festő? Költő? 

Anna tagadólag rázta a fejét : 
— Nem, nem! Polgári foglalko-

zása legyen. Talán . . . legyen csak 
hivatalnok. 

Csapanek eltolta maga elől az asz-
talon heverő levélpapirost: 

— Hivatalnok, az nem jó — je-
lentette k i határozottan, csaknem 
haragosan. — Hivatalnok, az nem 
érdekes. H a már az illető úriember 
nem lehet művész, hát nem bánom, 
legyen arisztokrata. Gróf vagy leg-
alább báró. 

Anna ú j r a nemet intett. 
Csapanek elgondolkozott: 
— Há t legyen orvos. De akkor tíz 

fillérrel drágább a levél oldalan-
ként, Mert kegyed is beláthatja, 
hogy a magamfa j t a előkelő ízlésű 
embernek nem mindegy, hogy kinek 
a nevében ír. Valami kis önérzetem 
nekem is van, ha hi tvány anya-
giakért dolgozom is. 

Anna előre kifizette a levél árá t , 
melyet Csapanek ú r négyoldalas-
nak tervezett. Még néhány utasítást 
adott, helyesebben, kérelmet terjesz-
tett elő. Az orvos legyen negyven-
éves, özvegy, legyen egy angyali 
hároméves lánykája . Es . . . na per-
sze, legyen vagyonos. Ez, már mint 
hogy vagyonos, okvetlen derüljön 
ki a levélből. 

— Csakis nagyon vagyonos^ le-
gyen — utasította Csapanek bácsit 
végül is a lány. 
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Dékányéknál ott feküdt az aszta-
lon a levél. Ügy, ahogy a postás 
hozta, azaz látszólag érintetlen volt 
a boríték. De Anna megérezte a 
friss ragasztás nedvességét. A 
mama tehát már felbontotta és el-
olvasta a levelet. 

Dékányné tett-vett a szobában s 
lopva Annát figyelte. Anna bele-
merült az olvasásba, kétszer is vé-
gigolvasta a levelet. Es a szeme 
csillogott, az arca kipirult. 

— Kitől kaptál levelet1? — kér-
dezte Dékányné, közönyösre tom-
pítva a hangját . 

— 0 , semmi! — felelte Anna s 
a blúza kivágásába rejtette a le-
velet. 

— Nem azért mondom, hogy gya-
nakodnék rád, de az anyádhoz 
őszintébb lehetnél — rótta meg Dé-
kányné a lányát és kiment a szo-
bából. 

* 

Es jöttek a levelek napról-napra. 
Anna nem uzsonnázott, nem ment 
moziba, előleget kért a hivatalában 
s minden pénzét ellevelezte Csapa-
nek bácsinál. A családja, mama, 
húga, fivérei figyelték őt. Nem fag-
gatták, de szemmelláthatólag érdek-
lődtek iránta. 

Manyi, a húga, elhívta kirándu-
lásra. A fivérei sorra bemutatták 
neki a barátaikat. Mariska néni, a 
család fösvénye, ruhának való szö-
vettel ajándékozta meg. 

— Csak a szívére hallgasson, 
Anna! — búgta a fülébe Dános 
Karcsi, egy rendes külsejű fiatal-
ember, egyike a fivérek barátainak. 

Egyszer Anna előtt, bár nem köz-
vetlenül hozzá intézve a szót, ezt 
mondta a mama a Dános Karcsiról. 

— Ez a Karcsi igazán jó parti 
lenne egy leány számára. Igen ren-
des férfi , szép pálya áll előtte. 

Nem sokkal később történt egy-
szer estefelé, hogy Anna gondosan 
felöltözött, bement az anyjához, aki 
az ebédlő pamlagján pihent s elkö-
szönt tőle: 

— Elmegyek, dolgom van, kilenc 
órára itthon leszek. Kézit csókolom, 
mama. 

Egy percig állt, tűnődött, azon 
gondolkozott, hogy a Dunapartra 
mejen-e vagy a Liget-felé. 

Dékányné felemelkedett a dívány-
ról., Majd hirtelen felugrott s az 
ajtóhoz szaladt. Kar ja i t széttárva, 
elfogta a ki járatot ; 

— Nem mégy sehova! Megértet ted? 
(Szűr Szabó József rajzai) 

— Nem mégy sehova! Megértet-
ted? — kiáltotta heves, rikácsoló 
hangon. — Az én gyönyörű lányo-
mat nem adom. Nem pesztonkának 
neveltelek. 

Anna keserűen mosolygott. Már 
nyílt a szája, már csaknem töredel-
mes vallomásba kezdett. 

— Nem adlak özvegy embernek ! 
— védte, támadta tovább Annát az 
anyja. — Apád sem akar ja . 

— De mama, kérem . . . 
— Semmi mama kérem! Legyen 

eszed, te lány! Még ma írsz annak 
a . . . — kereste a szót, hogy minek 
mondja, mivel bélyegezze meg az 
ismeretlen udvarlót. 

— De mama, kérem, é n . . . 
Az anyja ú j ra hevesen vágott az 

Anna szavába: 
— Csak hallgass! Azt akarod 

mondani, hogy szerelmes vagy? 
Lárifári . Buta beszéd. Ismerem én 
az ilyen szerelmeket. Ti mind sze-
relmesek vagytok, azzal a holdkó-
ros fejetekkel. Es ostobaságokat 
csináltok. Hallgass rám! Karcsi 
tegnap is kijelentette, h o g y . . . ha 
szakítasz azzal az orvossal, elvesz 
feleségül. 
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Iii VCUA 

a szey&di 
tulipántos 

íádábau? 

Irta: 
BABAY JÓZSEF 

En már csak úgy vagyok, vala-
hányszor találkozom -boldogult jó 
Móra Ferenc nevével, egyszeribe a 
Mennyország jut eszembe. Nem 
azért, mintha valaha is már jár-
tam volna sokszor elképzelt útjait, 
de pontosan tudom, hogy odafönn 
lakik Móra bácsi, a félegyházi Da-
ru-utca szűcsmestere, meg a, mama 
is, Móráné asszony, akik jópár esz-
tendeje varrják a kisködmönöket a 
mennybéli apró Lakosságnak, tehát 
az angyaloknak. Onnét tudom ilyen 
bizonyosan, hogy odafönn élnek a 
nagy mennybéli város egyik arany-
sarús utcájában, mert a megbol-
dogult könyvtár- és múzeumigaz-
gató úr, néhai jó betűvetőmester, 
Móra Ferenc uraim még idelentvaló 
életében igen sokszor intézett az 
öregekhez nyájas sorokat. Addig 
levelezett Móra magyaríró úr a fé-
nyességes mennyel, amíg aztán őt 
is elszólítá Isten, mondván: Gye-
re, fiam, Ferenc, idefenn is szük-
ség van egy kis derűre, osztán meg 
igen csak várnáik Tömörkény, Pósa 
bácsi, Mikszáth, az öreg Békeffy 
szerkesztő, és más egyéb tollkop-
tató nemzetségek. 

Lehúnyta hát kékégderűs szemét 
feledhetetlen Móra Ferenc és fel-
sétált a mennyei Daru-utcába, ko-
pogtatott az öreg félegyházi szűcs 
műhely aj táján, mondván a vén-
rigmust: 

— No, papa, itt vónék 
Rímes szót is szónék, 
A mama itthon'van? 
ökulája jó még ? 

Bocsánat a szóért, mesélgető vén 
gyerek vagyok magam is, hát úgy 
képzelem, hogy szűcsmester uramék 
meg a Vadember nagypapája egy 

házban laknak odafönn. Egyház-
bélieknek pedig közös a könnyük 
meg a mosolygásuk is. 
_ No, mpst már úgy képzelem, hogy 
őszidő lévén odafenn is, kötött nagy-
kendőjét terítve sovány vállára, ki-
állt a iminap Móra mama a kiskapu 
elé. Lenézett a földre, elébb Szöge-
dére, azután meg Pestre, — ahol 
kevésbbé célirányos nemzetség la-
kik. Egyszerre csak bekiáltott Móra 
néni a szűcsműhelybe: 

— Apjuk, te! Ferkó, te! 
(Az öreg szűcs éppen egy kisköd-

mönt foltozott, Szent Péter kulcs-
fényesítő inasának, »Ferkó« meg va-
sárnapi cikket írt a Mennyei Hír-
lap 3. oldalára. Mert úgy van az, 
hogy odafönn is ki-ki azt a hiva-
talt viseli, mint idelenn.) 

Az öreg Móra nem jött elő, csak 
Ferkó. 

— Nézd má, édös gyerököm, tuli-
pános ládákkal vannak tele a pesti 
kirakatok, övasd csak, mert nem 
igön viszi odáig az okuláré a szö-
möm világát. 

Móra Ferenc lenézett Pestre, hát 
mit látott a kirakatokban? Egy kis 
keskeny tulipános ládát, fel volt 
nyitva apró teteje és két kötet 
könyv melegedett benne. 

— No, édös, mit szömlélsz ki a 
ládikábólt 

— Mit gondol, mama, ki rejtőzik 
benne? 

— Mongyad csak, osztán kitalá-
lom. 

— Embör! 
— Embör? Ne te, no! Mit tréfál-

kozol a kedélvilágammal? Hogyan 
férne abba egy embörnyi embör? 

— Mán pedig így van az. En ma-
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gaan vagyok a ládikóban, két könyv 
alakjában. 

Befordult Móra néni a műhelybe 
s odaszólt az öreg szűcsnek: 

— Tréfás vót ez a mi Feri gyerö-
künk haláláig, tréfás ez idefönn is. 
Aszongya, hogy ládába tötték a 
pestiek, osztán kihelözték a kira-
katba. 

A vén szűcs legyintett. 
— Haggyad, valami cifrasági ta-

nálmány az mögent. 
* 

í g y van, kérem, szórói-szóra. Cif-
rasági tanálmány az a ládikó, de 
igen komoly ládacím van reáfeste-
getve, így e, hogy : 

MÓRA FERENC 
SZEGEDI 

TULIPÁNTOS 
LADA 

Móra lelke van a ládában, a sze-
gedi lelke, két könyv fomnájában. 
Most »jelent« meg a láda, tömén-
telen az ékes-betű benne, az Igaz-
gató úr ábécéjéből. 

Móra Ferenc a ma-
gyar irodaiam számára 
új ábécét szerkesztett, 
azóta se tudta megta-
nulni senki, hogyan 
kell ezeket a betűket 
úgy Mórásán szavakká 
tintázni, de megszeret-
ni aztán mindenki meg-
szerette. Innét van, 
hogy nagy. vasárnapos 
esemény, ha Móra-
könyv kerül a piacra. 

Szeged, a második 
magyar (metropolis, fel-
növekedését ábécézi 
elénk az a két ieen 
széptestű könyv. Béke-
f fy Antal szerkesztő 
úr, Pósa bácsi, az örök. 
bajszos nótásgyerek, 
Dankó Pista jódalos-
nyirettyűs, a fiatalon 
betűbetámadt nagypa-
lóc, Mikszáth Kálmán, 
Tömörkény, Lipcsey 
Adám, az íróborbély-
novellista, Isten tudja, 
hányan-mennyien Sze-
ged feltámadásának és 
Tisza bodros-regényé-
nek alakjai kukucsgal-
nak ki a ládikóból. Es 
ahogyan kukucsgáltat-
ja őket néhai való drá-
ga Móra Ferenc, arról 
se írni, se beszélni nem 
lehet, mert úgy van az, 
Murátl Lili Mára Ferenc sze-

gedi tulipántos ládájával 
(Gyenes foto) 

hogy »óvasni köll azt, kérőm, akkor 
fölgyülemlenek belőle az urak, főd 
fölöttiek, főd alattiak, de ez még 
sömmi, kérőm, mert őseink kardjai, 
kengyelök, karperecök, mög ögyéb 
drága encsembencsemök is kilát-
szanak, akiket Atilla szórt szét 
Szöged környékiben.« 

Két új Móra-kötet. Két új gyö-
nyörűség szívnek é s elmének, két 

ajándék annak, aki megtanulta , 
h o g y ajándék volt m a g a Móra is, 
az öreg daruutcai szűcsék aján-
déka, a szegény m a g y a r nemzet 
ugarára. 

Herczeg Ferenc írta egyszer, hogy 
havas-híves éjtszakákon, amikor be-
danol a szél a kéményeken, duru-
zsoltató szépség M ó r a - í r á s o k r ó l 
hántani a betűt. 

Itt vannak a havas-híves éjtsza-
kák. 

Itt van az új tulipántos láda. 
Olyan kiesi, mint az öklöm s olyan 
hatalmas, hogy meglátják még a 
mennyországból is. 



•VERSEK-
/fowCwißtM 

fósfctvzfcioLíl 

írta: Fekete Lajos 
Daru. állj meg! Búcsúintő 
darvak, fecskék várjatok. 
Feszekváltas aggodalma 
most énbennem is sajog. 

Vándorcsapat szálljunk együtt 
legalá tab egy darabon, 
hadd érezzem, kóbor célunk 
találkozik valahol. 

Míg ti szálltok ködtakarta 
ég-közön és föld-közön, 
addig a városban én is 
új tanyámra költözöm. 

Kocsi döcög, baktat a ló 
a budai köveken, 
fuvarosom a bakon ül 
én meg gyalog követem. 

Félszekérnyi szegénységem 
rongyai köat szél lobog, 
nehéz sorsom húzza a ló 
s alig-aligi vánszorog. 

Ezt a szegénységet húzni 
kevés a ló ereje. 
Mindegy! Vágj a lovon végig 
zord november elseje. 

Repüljön a koldus-kordé 
hadd, recsegjen a bútor, 
igaz költő ősz időben 
így húz át a városon. 

Míg a deres utcát járom, 
merre szállhat, hol lehet 
a velem oly közös sorsú 
költöző darusereg . . . 

ztvú^ 

írta: 
Gyárfás Miklós 

A reggel vidám, friss hegedűszó 
vékony futam, mely mint a napsütés 
— ugye szivem — olyan borzongató ... 

Valaki elmegy ... itt a délután 
és egyedül hallgatom, hogy játszik 
egy mélyen csengő, régi zongorán ... 

Egyszerre üres lesz minden remény .. • 
Itt van az este, csellón játszik, 
mint egy fáradt, csalódott agglegény . .. 

Éj van ... csend van ... sok pici fény 
[ragyog ... 

de csitt... az égből zene hull a földre, 
a hangod hallom: drágám itt vagyok ... 

írta: 
Ásgúthy Erzsébet 

Sercegő sóhajok szállnak az 
ujjam nyomán. 
— Bánatok vetését szántja így 
a szél. 
Libbenő, rebbenő, röpke 
piheszálak 
fakadnak, tapadnak, szakadnak 
sután, 
két karom üres 
íve után. 

Emelem. Leejtem. 
Lendítem. Kitárom 
a két karomi Üjra 
meg újra: 
üres. 
Hajam bomlott 
barna bársonyát borítom 
fátyolnak szememre, 
hogy szemembe ne verje 
mégegyszer csúfolkodón a 
tükröm: Üres, te dőrel 

S a fésűm egy halk koppanással 
lehull a kőre . . . 

/ 

írta: Sümegi 
Tór.h Tivadar 

Nálam felírva nincsen semmi: 
kiket szerettem, vagy mákszemnyi 
jót ki és mikor tett velem. 

Mert haragszom... Aki bántott 
a aki szívembe bú-szilánkot 
sokat belévájt — kedvelem. 

Kell énnekem a szenvedés is, 
a jóság is kell, ha kevés is 
és asszony, akit szeretek. 

Hogy élhessek, mint más betegje 
s nevem ne legyen elfeledve, 
ha majd síromban heverek. 
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tatnak tizenkét-tizenöt új modellnél 
többet a demi-kollekció alkalmával, 
úgy, hogy a kollekció bázisa lénye-
gében az első téli modellekből áll. 
Állítólag Molyneux sok egyenes, 
nagyon szűk szoknyát mutat nap-
palra, továbbra is vastag pamut-
zsinór- és rojtdíszekkel, vagy hím-
zett kivágással. A zsebek is hí-
mezve vannak. Nagyon sok a pa-
szománygomb az új kollekcióban. 
Nyakkendő helyett zipzárak befe-
jezéséül vastag pamutbojtot hoz 
Molyneux, amilyent a régi Bieder-
meier-csengők zsinórjainak végén 
láthatunk. Az estélyiruha-kollekció-
ban a szenzáció egy övre dolgozott 
rendkívül dús tüllszoknya, amelyet 
bármely sima szatén- vagy maro-
kenruhára fel lehet venni, mint va-
lami kötényt. Anyagok között egy 
szatén kombinációjú jersey és egy 
teljesen az antilop illúzióját keltő, 
gyűrhetetlen bársony az újdonság. 
Nagy szenzáció egy földig érő, hal-
ványkék tweed estélyi kepp, maha-
gonivörös bársonnyal bélelve és egy 
matt »Empirezöld« gyűrhetetlen 
bársony, \ujjatlan kétsorgbmbolású 
reveres estélyi toalett kétsörgombo-
lású, egyenes angolos kabáttal. 

* 
Ugyancsak a demikollekció egyik 

meglepetésé a sűrűn hímzett, vagy 
kontrasztszínű kötémyszerű rész, 
amelyet vagy elől, vagy hátul köt-
ve viselnek fekete délutáni ruhák-
hoz. 

* 
Meglesz végre az idén az Opera-

bál, mint azt a divatszakma veze-
tői velünk közlik. Márkus László, 
az Operaház igazgatója még ta-
valy megígérte a divatipar veze-
tőinek, hogy feltétlenül megrendezi 
az Operabált. A rpesti divatszakma 
nagyban készülődik a bálra, ame-
lyet minden valószínűség szerint 
még a hivatalos farsang előtt, ja-
nuárban fognak megtartani. 

* 
Az ékszerkedvelő divathölgy eket 

bizonyosan érdekli az az érdekes 
árverés, amelyet a bayonnei vá-
rosházán tartanak meg a jövő hé-
ten. A Staviszki feleségétől lefog-

Halv&nyllla crepe-romain délutáni ruha 
Bordó lilckalap Maria Guytól. MARCEL 

ROCHAS deml-kollekciójából 

A párizsi divatszalonokból nap-
nap után érkeznek a meghívók az 
új demi-kollekciók bemutatójára. A 
divatszalonok között Lelong volt az 
első, aki bemutatót rendezett októ-
ber 28-án. A többi szalonok sorjá-
ban körülbelül november 8-ig mu-
tatják be az új kollekciót, amelyet 
bizonyos tekintetben már a tavaszi 
divat előhírnökének kell tekinteni. 
Amennyire az első hírek után ítél-
hetünk, az új kollekciók lényeges 
változást nem igen hoznak. Igaz, 
hogy a legtöbb szalonban alig mu-



tél toalettet Mqry Calm Speyer, a 
világhírű amerikai bankár felesége. * 

Tőkés Anna és Lánczy Margit 
toalettjei keltettek feltűnést az el-
múlt héten a Nemzeti Színház új-
donságában, Zágon István »Felté-
teles megállóhely« című darabjá-
ban. Tőkés Anna egy gyönyörű vo-
nalú, sárga zsorzsett tea-gown-já-
val, egy hófehér muszlin bársony-
nyal kombinált estélyi ruhájával 
nyíltszíni tapsot kapott a Nemzeti 
Színház színpadán. Nagyon szép egy 
világoskék szövetruhája, közénkék 
hosszú gloknis keppel és egy zöld 
szövetkompléja, gloknis szoknyájú 
ruhával, szőrmereveres boleróval. 
Lánczy Margit bordó brosché nagy-
estélyi ruhában, aranylaméi-boleró-
val és egy sportkosztümben, amely 
barna nadrágszoknyából és natúr-
színű bőrmellényből állott, nagy 
toalettsikert aratott, nagyon meg-
érdemelten, mert rendkívül elegáns 
volt. 

Mrs. Mc Comb — Lilly Hill díszmagyar ru-
háját, a »Londoni Magyar Bál<-ra Sidy sza-

lon (Kristóf-tér 6.) készítette 
(Foto Ring, Sz. Margitszigeti 

lalt ékszereket árverezik el, megle-
pően olcsó kikiáltási áron. Az ék-
szerek között van egy •gyönyörű, 
huszonnyolckarátos, teljesen rózsa-
színfényű szoliter •( nyolcvanezer 
frank a kikiáltási ára), egy pár hu-
szonháromkarátos fülbevaló, nyolc 
szebbnél-szebb, tegészen széles kar-
kötő és négy darab bross. Állítólag 
az árverésre egyik gazdag és ele-
gáns pesti társaságbeli hölgy is ki-

taxik. 
* 

Ismét néhány előkelő külföldi 
hölgy jelentkezett, mint vevő, a 
pesti divatszalonokban. Józsánál, 
a bécsi társaság egyik legelegán-
sabb dámája, Hohenlohe Valéria 
hercegnő kapott egy nagyon szép 
világoskék ottomán estélyi ruhát. 
Egész garderobra való toalettet ka-
pott báró Villani Szilvia, római kö-
vetünk felesége; estélyi ruhákat ka-
pott Lichtenstein • Polixéna herceg-
nő. Ugyancsak Józsánál vett es-
télyi ruhákat, belépőt és két kok-

Pat Patterson — Charles Boyer fe lesége Patou 
legújabb füstszínű filctok]ában 



val ©gyedül álló volt egész Párizsban. 
Az idei kollekcióban főleg az estélyi-

ruhák tették felejthetetlenné a kollek-
ciót. A failok, a fémmel átszőtt broká-
tok, az arany és ezüst paillett-al hímzett 
tüllök, a asipkék, a laimék olyan párat-
lan gazdag felvonulását láttuk itt, mint-
ha csak a lioni selyeminúzeum törté-
nelmi mültú, csodálatos: szépségű kiállí-
tását néztük volna. 

A legtöbb esiélyiruha kazakos. A ka-
zakok legtöbbje háfcull rendkívül glok-
ni® és a háton gombolódik. A kazakok 
sízélén tenyérnyinél is szélesebb lamé-
pántot láthatunk, amely színes köveikkel, 

strasszokkal, arany vagy 
ezüst gyönggyel van ki-
himezve. A princesse vo-
nalú estélyiruháknál hím-
zés díszíti a derekat és a 
ruhák kivágás körüli ré-
szét. Nagyoin. sok szatén-
alapú, matt mintájú bro-
kátruhát mutat. A brokát 
nagy matt virágait magas 
gyöngyhimzéssel kontu-
rozták. A ruha anyagából 
készülnek legtöbbször az 
estélyi kesztyűk is, a ru-
hán alkalmazott hímzéssel 
díszítve. Sok esetben az 
egész derék gyönggyel van 
hímezve. Klasszikusan szé-
pek a testhez simuló, matt, 
fekete selyem princesse es-
télyiruháik, amelyeiknek 
legtöbbször egyetlen dí-
sizük a derék oldalára al-
kalmazott arany vagy 
ezüst motivumú flitter, 
vagy gyöngyhimzés, eset-
leg aplikiáció. A legtöbb 
estélyiruha bősége hátul 
van, dús gloknik, vagy 
turnürazerűen elálló glok-
nis fodrok, esetleg tüll 
vagy csipke »Waisserfalk-ok 
alakjában. 

Vannak természetesen 
merevebb anyagokból: taft-
ból, failból, vagy nehéz 
főmmel átszőtt brokátból 
készült, dús stedknyájú es-
télyiruhák is. Ezek közül 
némelyiknek a szoknyáját 
tüllel. kombinálja Mainbo-

Az idei szezonban a legőszintébb, leg-
nagyobb divatélmény a Mainbocher kol-
lekció bemutatója volt. Ma ő és Vion-
net a párizsi divattervezők arisztokrá-
ciája. Mainbocher modelljei a legdrágáb-
bak; nemcsak a világ összes magy és 
exkluzív szaúónjai vesizik meg őket, ha-
nem Franciaország, Anglia és Amerika 
legelegánsabb asszonyai. 

Mainbrocher idei kollekciója a szabás 
raffinériá jávai, az anyagok gazdagságá-
val, a dísizítések sokféleségével, a csil-
logó arany, ezüst, gyöingyhimzéssel, flit-
ter dísszel, lamé applikációval, a párat-
lan szépségű, pompőz hatású brokátjai-

Foke'o szatln estályikabit 
aranyhímzésű övvel 

MAINBOCHER demi-kollek-
ciójából 



Világoskék georgette estélyiruha plissirozott  
derékkal, aranyiamé alapú kék gyöngyözésü 

övvel 
(MAINBOCHER demi-kollekciéjából) 

cher, olyasformán, hogy a szoknya térd-
től kezdve tüll. Vagy tül'lol tompítja a 
brokátok fényét, a brokát szoknyát 
ugyani« még egy tüll szoknya borítja. 
A sima, felkete estélyiruháknál nagyon 
gyaikoriaik a térdig slicceit szoknyák, 
vagy elől a térd allatt az átlátszó tüll 
beállítások, amelyek minden esetben lát-
ni engedik a lábszárat. Néhány taftru-
liánál a szoknya elől ki van kerekítve 
és lényegesen rövidebb, mint hátul. A 
nagy estélyi ruhák között feltűnést kelt 
egy rózsaszínű aranyiamé klóké kazak, 
dús rózsaszínű tüllsizoknyával, amelyet 
alul tenyérnyi széles pánt díszít a ka-
nak laméjából. 

Nagyon érdeikesek az estélyi ruhák dí-
szes övcsatjai, amelyeket Mainbocher 
gyakran délutáni, sőt szövetruhákhoz is 
alkalmaz. Az ékszerszerű strassz övcsa-
tok ugráló bakkecskét, hattyút, almát 
zöld strasszal kirakott levéllel, hegedűt 
ábrázolnak. Ugyanezeket a motívumokat 
klipszinek és brostünek is felhasználja 
Mainbocher és kollekciójában gyakran 
az angolos vonalú uccai szövetkabátot is 
Uyen. strassz brostü díszíti a reverjéin. 

Nemosalk az e»télyiruhák ilyen díszesek 
a Mainbocher kollekcióban, hanem a dél-
utáni riúhák is. Az ő specialitása volt 
az egyenes, alul kicsit glokmisi szoknyájú, 
elől gombolt derekú fekete sízövetruha, 
amelyet gyöngyhimzés díszít. Fényes fe-
kete vágott üveggyöngyből virágokat, 
geometriai motívumokat, kockákat, vagy 
vízszintesen futó csíkozásokat hímzett a 
ruhákra. Más fekete szövetruhákon vi-
szont izöld, vagy narancsságra lamé-
alapú, arany vagy ezüst gyönggyel hím-
zett keskeny öveket és szegélyezéseket 
látunk a kivágás körül. A hímzésen kí-
vül kis keskeny lamásálakkal, vagy 
bársonnyal díszíti a délutáni ruhákat. 
Gyönyörű egy fekete modellje, a kerek 
kivágás körül kétféle árnyalatú vörös-
bársony pánttal, vagy egy másik bordó-
ruha a kivágás körül sötétbordó rózsák-
kal, amelyeikből egy-egy a rövid ujjakxa 
Is jut. Mig az estéiyiruháknál minden 
bőséget hátul koncentrál, addig a dél-
utáni ruhák között nagyon sok elől glok-
nis modellt mutat. 

Mainbocher kollekciója után igazán 
nehéz lenne precizen megálllapítani, hogy 
ml a divatî A kabátjai majdnem mind 
derékban sveifoltak és hátul rendkívül 
glökmisak. Van olyan modellje is, ame-
lyet turnürszerűen a glokmik fölé he-



lyezett, sluszbói kiinduló rövid, g-loknis 
fodor diszít. Nagyon sok etzőrmézetlem 
kabátja van, vastag színes szövetsállal. 
De ez természetesen neun jelenti azt, 
hogy ne látnánk a kollekcióban olyan 
kabátot is, amelyneik óriási ezüstróka 
gallérja elől hosszában végig van ve-
zetve a kabáton. 

Nagyon bájosak angolos derékban svei-
folt rövid kosztümjei, pelleriiusizerü gal-
lérral, (ezeket a gallérokat egyébként 
kaibátjain is láthatjuk) továbbá hosszú, 
elől nyitott, 'kordbársony és sima, awgol-
bársony szőrme nélküli raglánjai bordó, 
sötétkék, vagy fekete színben. 

Ensembléi közül a legnagyobb sikert 
egy fekete szövetruhájával aratta. A 
négyszögletes ki vágású egyszerű ruhát 
oldalt a derékra aplikált, nagy eperszínü 
moiré-maslli díszíti. Ugyani 1 y an anyag-
gal van 'bélelve a csípőig érő, nyitott, r 
kis fekete szövetkabát isi, amelyet elől 
a kabát hosszában ezüstrótka szegély dí-
rizít. Ezt a rendkívül elegáns szövet en-
semblét a legelegánsabb párizsi asszo-
nyok viselik. R 

Külön fejezetet érdemelne a Main-
booher-beszámolóban az estélyikabát. 
Láthatunk hosszú, leheletvékonyságú fe-
kete csipkekabátokat, szűk ujjal, oldalt 
a kabáton rávarrt naigy zsebbel, matt 
salyem estélyiruhákhoB. Gyönyörűek 
derékban sveifölt, háromnegyedesi glok-
nis nehéz szatén- vagy brokátkabátjai. 
Természetesem ezek a modellek mellett 
Mainboo.her is sók- posztó estélyikabátot 
mutat, a legpompőzebb brokát esrtélyirui-
háklioz is. A bársony kabátokat estélyre 
tafttal béleli, hogy a glokni még jobban 
elálljon. 

Kollekciójának fő színe a fekete, a 
bordó és a kék. Estére rengeteg a ró-
zsaszínű, világos szürkéskék és fehér ala-
pú, ezüsttel vagy arannyal átszőtt bro-
kát, ezüst vagy arany alapú kékkel, vagy 
rózsaszínnel átszőtt lamé. Mainbocher 
kollekciójában láthatjuk a legtöbb mű-
virágot. Csodálatosan, szép, az élőhöz 
megtévesztésig hasonló rózsákat, szieikfű-
ket, krizantémokat rak a legkülönbözőbb 
színárnyalatokban az estélyiruihákra és 
a délutáni toalettekre. 

Fekete tunikás vacsorázóruha, a tunika szá-
lén, aranyiamé alapon rózsaszín gyöngyozégsel 

(MAINBOCHER modell) 



Délutáni cipő te-
ltető v. barna an-
tilopból, chevreaux 

csokorral. 
LICHTMAN CIPÖ. 

(Védett modell) 

H H E 

A C I P Ő D I V A T 
Az új divat iontoi szerepet iuUat a cipőnek 

a nő öltözködésében. Az őszi és téli cipödivat 
alakulásáról az ország: legmértékadóbb cipő-
gyára a LICHTMAN MIKSA ÉS TESTVflRE 
CIPŐIPARI RT. kérésünkre a következő hasz-
nos értesüléseket közölte: 

— A Jól öltözködő hölgyközönség háromféle 
típusú cipővel teszi kompletté ruhatárát. Ezek: 
a délelőtti trotteur, vagy »shoping« cipő, a dél-
utáni cipő és az estélyi-, máskép tánccipő. 

— A trotteur cipők formájában Igen tetsze-
tő* és a modern vonalakhoz alkalmazkodó újí-
tást jelenít a szegletesorrú >carrée«-cipök meg-
jelenése. A »carrée«-cipők sarka nem magasabb 
négy és tél centiméternél és ugyancsak szeg-
letas formájú. Fekete, barna, vagy kék chev-
reaux-ból, antllopból, vagy könnyű boxbőrből 
készülnek. Kedvelt formájuk az alacsonyan 
záródó kötős alak és a széles rüstpántw, nagy-
csatos nbbé-cipő. 

— A délutáni cipők sarka öt, hat és fél 
centiméter magas. A cipők anyaga egyezik a 
délelőtti cipőkével és lehetőleg harmonizál a 
ruha színével. Orrformájuk kerekded, kényel-
mes és a láb természetes formájához igazodik. 
Legdivatosabb a pump, vagyis kivágott szalon-
forma, diszkrét díszítéssel, valamint a nyel-
ves Moliire-alak, bőrdíszcsattal, esetleg ízléses 
bőrcsokordisszel. 

— Az estélyicipő ezüst-, aranyehevreauxból, 
vagy fekete selyemből készül. Bálokban nagy 
divat lesz az ezüst-, vagy aranychevreaux-
val díszített fekete selyemolpö. A sarok ma-
gassága az egyéni ízlés szerint változik, 
négy és léi centimétertől hét centiméterig. Fő-
leg a szandálszabású, keskenypántú cipőket fa-
varlzálja a divat. Aszerint, hogy színházi, vagy 
kimondottan nagyestélyicipő. csukott orral és 
sarokrésszel, vagy pedig teljesen nyitottan, 
csak pántokból álló sandalett formában készül. 
Az utóbbiakat világos estélyiruliákhoz, haris-
nya nélkül viselik, amikor elengedhetetlen a 
körmök mély vörös lakkozása 

A LICHTMAN CIPŐGYÁR értékes közlé-
se megállapítja még, hogy míg a délelőtti cipfi 
hivatásának megfelelően inkább sportszerűbb 
angol trotteur-clpő, addig úgy a délutáni, mint 
estélyi divatot könnyed vonalak, meleg, inkább 
sötét tónusú színek és kerek, rövid lábfejet 
mutató formák jellemzik. 

Trotteur cipő borjú-
antilopból, box disz-
szel. Szögletes orr és 

sarok. 
LICHTMAN CIPÖ. 

(Védett modell) 
(Seidner fotók) 

Estélyicipő, feke-
te szatén selyem-

ből. 
LICHTMAN CIPÖ. 

(Védett modell) 



Brilliánssal és rub ín t t a l kirakott orgonalevél 
A reneszánsz divat gazdag pompájá-

ból, amelyet a tavalyi téli kollekciók-
ban megcsodálhattunk, az idei szezónra 
nem maradt meg más, mint néhány 
nagyon szép öv és ékszer. De általában, 
az ékszerdivatban idén igazán lényeges 
érdekes változások akadnak. Eltekintve 
attól, hogy a hófehéren csillogó bri-
liáns mellett sok zafír-, rubint- és sma-
ragdkövet viselnek, újdonságszámba 
mennek a féldrágaköveknek briliánssal 
és arannyal való kombinációi. Bennün-

POPOVICS PIROSKA 
fehér selyem damaszt menyasszonyi ruhája BEER .-NE sza-
lonjából. a fátyolt GRÜNBAUM L I U kalapszalón készítette 

(IV., Petőfi Sándor-utca 6.) 
(Foto Halász) 

ket, ha ékszerdivatról egyáltalán be-
szélhettünk, főleg az érdekel, hogy di-
vatba jöttek az aranyékszerek. Széles, 
vastag aranykarkötők, féldrágakövekkel 
díszített aranyklipszek, aranybrossok 
színes kövekkel kirakva. Az aranyék-
szerek vastagságukkal, nagyságukkal, 
színes köveikkel kelet fantasztikus gaz-
dagságú ékszereire emlékeztetnek. 

Ami a drágakődivatot illeti, tudomá-
sul kell vennünk, hogy forradalmi újí-
tás van a kövek foglalásában. Cartier 

óriási soliterekből állít 
össze láncot, amelynek kö-
veit hátul platinadrótok 
fogják össze, úgyhogy a 
köveken kívül a foglalat 
egyáltalán nem látható, a 
kövek fénye teljes termé-
szetességben érvényesül. 
Ugyanilyen foglalatnélkü-
li gyűrűket is készítenek. 
Újdonság a nagy bross-
divat. Már néhány év óta 
a klipsz száműzte a brosst 
vagy legalább is olyan 
brossokat készítettek, ame-
lyek klipszekre voltak 
szétszedhetők. Ma egyre 
jobban előtérbe került a 
nagy, színes bross. Érde-
kes, hogy az új brossok-
nak majdnem mindegyike 
virág- vagy levélalakú. 
Az amerikai Tiffany, aki-
nek most a Rue de 
Paix-«n van új üzlete, egy 
rendkívül érdekes brossot 
mutat kirakatában, amely 
két keresztbe rakott levél-
ből áll. Az egyik levél 
csupa briliánssal, a másik, 
amely legjobban kis orgo-
nalevélághoz hasonlít, csu-
pa tűzpiros rubinttal van 
kirakva. A kövek között 
foglalat nem látható. Ál-
talában a vendomi nagy 
ékszerészek kirakataiban 
életnagyságú gardéniákat, 
orchideákat, rózsákat lát-
ni ágakkal, levelekkel 
megfelelő színű drágakő-

ivekből kirakva. 
Az összes modern éksze-

rek úgy készülnek, hogy 
azok darabokra széjjel-
szedhetők. Az egyik pári-
zsi nagy ékszerész Mary 
Pickford számára készí-
tett briliánsokból és sma-
ragdokból álló nyaklán-
cot, amelyet két klipszre 
és egy duplasoros rövid 
nyakláncra lehet szétszed-
ni. A fülbevalók, amelye-
ket parányi klipszek erő-
sítenek a cimpálioz, majd-
nem mind úgy készülnek, 
hogy azokat gyűrűnek is 



lehessen viselni. A karkötők és brossok 
klipszekre szedhetők széjjel. A modern 
ékszerek általában olyan finom munká-
júak, hogy a briliánsvirágok minden 
egyes szirma és levele rezeg. 

A féldrágakövek között legdivatosabb 
a halványkék aquamarin. Nemcsak 
aranyba foglalják, hanem briliánssal 
összedolgazva a legszebb karkötőket 
készítik belőle. Nagiy és díszes briliáns 
karkötőket láthatunk fehér zafírbaget-
tekkel kombinálva is. A legdivatosabb 
csiszolási mód a bagett. Széles karkö-
tők készülnek teljesen bagettből, úgy-
hogy messziről azt a látszatot keltik, 

mintha apró tükröcskékből lennének 
összeállítva. 

Rendkívül divatosak idén a kék zafí-
rok, amelyeket részben mint solitereket 
viselnek, részben pedig briliánssal kom-
binálva, mint brossokat. De nem kell 
azt hinni, hogy akik nem áldozhatnak 
fantasztikus összegeket ékszerre, azok 
nem viselhetnek divatos újdonságokat. 
Itt van például a gyöngyökkel kombi-
nált korall- és türkizlánc, amely rela-
tíve mégsem kerül olyan fantasztikus 
összegbe, mintha drágakövekből ké-
szülne, és a legsdkkesebb, legelegánsabb 
fekete toalettek díszéül szolgál. 

szűcsök 
IV., Váci-utca 6 (sarok) 

katalógust küldünk! bundáink! 



Grnnátvorös bársony estélyi kabát coboly-
keppel PATOU kollekciójából 

Minden ruhához fűző kell ! 
Prózai cikkekben is lehet művészit 

alkotni, arra ékesen szóló bizonyíték a 
női fűző. A divat igazodhat Párizshoz, 
vagy akár Londonhoz, egy maradandó: 
divatosan öltözködő nő minden ruhához 
fűzőt visel. A tökéletesen alakot for-
máló és előnyös vonalakat biztosító hí-
res Gwó'-féle » fűző , de mégsem fűző«-k 
már évtizedek óta előnyösen ismertek az 
elegáns hölgyközönség körében. A re-
mekbe készült fűzői miatt népszerű Er-
zsébet-körúti Gerö cég most pompás új 
portáljával még frekventáltabb l'űző-
szalónja lesz Budapestenek és az őszi 
szezón kezdetekor a legjobb és a mo-
dern divatnak legmegfelelőbb fűzőino-
dellekkel várja régi és új megrendelőit. 

A Gerő fűzőüzlet művészi kivitelű 
kreációi közül is vezetnek az egész or-
szágban szinte már fogalommá vált 
»Fűző és mégsem fűző« készítmények, 
melyek még a molettebb hölgyekből is 
minden fogyókúra mellőzésével divatos 
alakot csinálnak. 

Régen átment már a köztudatba, hogy 
ami jó, az sohasem drága. A Oerő-féle 
fűzőkről, valamint a speciális melltartó-
szabással készült fehérneműkről és fi-
nom kötöttárukról minden hölgy tudja, 
hogy azok nemcsak jók, hanem első-
rangúak. Ezzel szemben nem is drágák, 
mert ma már az árakat is olynn arány-
ban szabja a Gern fűző cég. hogy ké-
szítményei mindenki számára hozzáfér 
hetővé váltak. 

A tökéletes filmtoalett 
Tökéletes filmtoaletteket készíteni 

egyik legnagyobb problémája a divat-
szakmának. Hollywoodban a divatterve-
zők nevét gyakran egyenrangúan emle-
getik a sztárokéval. A film speciális 
anyagú, vonalú és színezésű toaletteket 
kíván, amelyeket, valljuk be, nálunk 
eddig nem túlságosan nagy sikerrel ké-
szítettek. Éppen ezért keltett nagy fel-
tűnést a »Nászút féláront című filmben 
Agay Irén és két toalettel Erdélyi 
Mici. Agay Irén, aki már sok filmben 
szerepelt, talán még sohasem volt ilyen 
jólöltözött, ilyen elegáns, mint ebben a 
filmben. Egész sereg toalettet vonultat 
fel, pepita, fekete-fehérkockás utazó-
kosztümtől kezdve, fehér csipke nagy 
estélyiruháig és egyik toalettje szebb, 
mint a másik. Egy sárga barnapettyes 

. nyersselyemruhája, pettyes reverű kis 
sima nyersselyem kabáttal, egy rózsa-
színű klokékosztümje, fekete krepszatén 
blúzzal, egy világoskék szaténruhája 
fiatalos vonalával, egyszerűségével és 
eleganciájával minden hölgy figyelmét 
megragadta. Agay Irén filmruháit 
éppen úgy, mint Erdélyi Mici csíkos 
taft estélyiruháját és sötétkék szok-
nyáját világoskék kabátkával egy na-
gyon tehetséges fiatal szabónő, Keller 
Magda szalónjában készítették. A Deák 
Ferenc-utca 21. szám alatti szalón ma 
már nagyon népszerű, nemcsak a tár-
saságbeli hölgyek, hanem a pesti pri-
madonnák között is. Agay Trénnek a 
színpadi ruhákon kívül remekül sike-
rült privát toalettjei is készültek Keller 
Magda divatszalónjában. 
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A PÚDER KIVÁLASZTÁSA. A púder az arcbőr Ápolásának Itten fontos kelléke. Részben az arcbőr 
védelmére szolgrál. részben pedig hamvas, egészségesen ható kiilszint kiilosöiwiz az arcbőrnek. 
Szabály az, hogy a zsíros arcbőrhöz púder helyett használjunk SU.l.l'WMYL-kénpúdert, (éjjrt pedig 

STI f.F A M Y L-krénvet. Csehszlovákiai lerakat: D. Engel. l'ozsony-Bratislava. 



Ez ai a koncen-
trált hajerősítő, a-
mely táplálja a haj 
gyökerét, erősíti a 
fejbőrt megaka-
dályozza a korpát 

és hajhullást. 

Két hónapra elegendő 
Tarpan ára ... P 3 . 6 0 

Nagy csomagolás háromszor annyi tartalommal P 8.— 
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Művészeti aukció-
kiállítás az ÁrverésiI 

Csarnokban 
A Postatakarékpénztár Árverési 

Csarnoka (Lónyay-u. 30—32.) aukció-
jainak során november 8-án, vasár-
nap nyi t ja meg őszi művészeti 
aukciójának kiállítását. A kiállítá-
son olyan muzeális értékű műtár-
gyak kerülnek a műbarátok elé, 
amelyeknek aukcionálása európai 
viszonylatban is számottevő művé-
szeti esemény. 

A tár la t ra kerülő anyag egy ré-
sze dr. Szemlér Lőrinc, az ismert 
műgyűj tő és bibliofil gyűjteményé-
ből, másik jelentékeny része pedig 
W/ei.v.r Hélánéiiuk, a művészeti élet 
ben jól ismert gyűjteményéből 
származik. 

A kiállításon több mint száz fest-
mény szerepel. Munkácsy Mihály 
»Két család«, Paál László »Etrdő-
részlet«, Barabás Miklós, Borsos 
József egy-egy »Női képmás«, id. 
Markó Károly »Eszményi táj«, Mol-
nár József, »Madárdal« c. képei 
gyöngyszemei a kiállításnak. Deák 
Ebner Lajos, Pállik Béla, Jcmkó Já-
nos, Csók István, Lötz Károly, 
Böhm Pál, Karlovszky Bertalan, br. 
Mednyánszky László, Rippl-Rónai 
József alkotásaik legjobbjaival van-
nak képviselve. 

Nagyon változatos a kiállítás vor-
cellánanyaga is, amelyen nagyon 
ri tka sevresi, holicsi, meisseni, bé-
csi tányérok, tálcák és vázák sze-
repelnek. Legnagyobbrészben a 
XVIII—XIX. századból származnak 
a kiállítás ezüstdarabjai. Külön 
meg kell emlékezni a keleti vonat-
kozású műtárgyakról, amelyek a 
nálunk is mind nagyobb tért hó-
dító keleti művészetnek .méltó re-
prezentánsai. 

A bibliofilek és könyvbarátok pe-
dig a magyar könyvek, könyvdí-
szek és könyvillusztrációk olyan 
gazdag és színes gyűjteményét ta-
lálják a kiállításon, amelynek leg-
jobb ajánlólevele gyűjtőjének, dr. 
Szemlér Lőrincnek, a bibliofil tár-
saság alapítótagjának megnevezése. 

Kunsági Elek. 

R ê v e d ' o v 

C S O D Á S I L L A T 
P A R F Ö M S Z E R Ü 

T A R T Ó S S Á G 

L . T . P I V E R P A R I S K R E Á C I Ó J A 

A TÖKÉLETES CIPŐÁPOLÓSZER 
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Bizarr változatok a laiyoldivalban 
Az idei kalapdivat egyik fontos ki-

egészítője a fátyol. Tekintettel a pré-
mes kabátokra, a legtöbb kalap fazónja 
tok, a tokot pedig majdnem mindig 
fátyol egészíti ki. Nemcsak a fátyolok 
minőségében, hanem a viselés módjában 
is rendkívül nagy a változatosság. 
Vannak kalapok, amelyekről a fátyol 
hátul csüng le anélkül, hogy a homlo-
kot vagy az arcot eltakarná. Láthatunk 
viszont modelleket, amelyeken a fátyol 
elhelyezése egészen újszerűen úgy tör-
ténik, hogy csak az arc két oldalát ta-

Pat Patterson fekete bársony íátyoldíszes 
tokban (Patou modell) 

karja el és úgy csüng le a vállig, vi-
szont az arcközép és az orr fátyol 
nélkül marad. Leggyakoribbak az aja-
kig érő fátylak, amelyeknek a széle 
rendszerint zsenillia mintával vagy zse-
nillia pettyekkel van díszítve. Keboux 
igen sok állig érő fátylat hoz, a fátyol 
szélén zsenilia pettyekkel. 

Sehiaparelli fátylai talán a legbizar-
rabbak, a legérdekesebbek mind között. 
A fátylak legfeljebb csak orrig érnek, 
de a szélük ívelt alakba olyan sűrűn 
mintázott, hogy éppen csak a két szem 
helyén mintázatlan a fátyol, hogy ki 
lehessen látni belőle. Molyneux majd-
nem minden egyes kalapján, a cilinde-
reken éppen úgy, mint a lapos tokokon 
gazdag fátyoldiszt találhatunk. A fátyol 
vagy oldalt vagy hátul libeg a kalapon. 

Rendkívül érdekes Patou cukonsii-
vegliez hasonló fejdísze, elől a homlok 
felett tűzpiros gardéniával, hátul majd-
nem a derékig lecsüngő tüll fátyollal. 
Vionnet fátyolvékonyságú, finom csip-
kéből készít mantillaszerfi fejdíszeket. 

tie 
% 



Mint minden divatszezonban, idén 
is egyik legfontosabb accessoirja a 
női toalettnek a sál. Nincs olyan 
ruhadarab, aká r sportruha, akár 
nappali, vagy koktél-toalett, amely-
hez ne lehetne sálat viselni. A nap-
pali ruhákat, a sporttoaletteket ki-
egészítő sál legtöbbször gyapjú. 
Elénkszínű, puha, egyszínű, vagy 
kockás, kashaszerű anyag, amelyet 
négyszögletes formában éppúgy vi-
selnek, mint hosszú egyenes osík 
alakjában. Schiaparelli a délutáni 
ruhákhoz is mutat sálat, sőt már a 
ruhák nyakát úgy készíti el, hogy 
az elől sálszerűen legyen megkötve, 

sálak széle ki van rojtozva. Az 
M eddig divatos »Asoott« sálak helyett 

most igen gyakran láthatunk nem 
a kivágásiba bedugott, hanem a ruha 
derekán kívül csüngő kis sálakat, 
rojtozott széllel, a ruhától elütő kon-

% braszt színű anyagból. 

Ilyeneket mutat Molyneux is. Dél-
utáni ruhákhoz az ő kollekciójában 
egészen keskeny, élénkszínű bár-
sonysálakat láthatunk, amelyeket 
még a kerek kivágású ruhákhoz iis 
mutat ja , úgyhogy azok a kivágást 
kétuj jnyi széles pié alakjában dí-
szítik. Nagyon gyakoriak a délutáni 
ruhákhoz, sőt az elegáns délutáni 
fekete kabátokhoz is a lamé-sálak. 
Mainbochernél sokat láthatunk ezek-
ből, nemcsak selyem, hanem szövet-
ruhákhoz is. 

Patou, a sima, egyenes kis sála-
kon kívül kidolgozott, díszesebb bár-
sonysálakat is mutat. Egyik tűzpi-
ros bársony sál ja fekete kosztümhöz, 
a szélein egészen sűrű, apró húzás-
sal van díszítve, úgyhogy a sál 
két széle virághoz hasonlít. 

Nagyon gyakori, hogy a bársony-
sálat két-háromféle színű anyagból 
kombinálja. Koktél-toalettekhez is 
érdekes alkalmazását lá that juk a 
sálnak, ha a toalett szoknyából és 
rövid, színes laniékabátból áll. Na-
gyon szép ehhez a kosztűmszerű ka-
báthoz lehetőleg a kabát mintájá-
nak színárnyalatában a bársonysál, 
amely a tompított ezüstös színű 
anyagnak nagy élénkséget ad. 

FLOWER POWDER 
VILÁGHÍRŰ SZÍNEI 

KIZÁRÓLAGOS ÁRUSÍTÁS : 

xysduezuz 
PARFÜMÉRIÁK 
IV., VÁCI-UTCA 18 

IV., DOROTTYA-UTCA 12 
V., LIPÓT-KÖRÚT 26 

IV., KÁLVIN-TÉR 4 
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R Rill-toll diadala 
A tollas kalap örök témája a uői 

divatnak. Évrol-évre megismétlődik, 
éppen csak a tollak minőségében és el-
helyezésében van változás. Az idei di-
vat a kill tollak divatja. Párizsban a 
szezón elején mást sem láthattunk, 
csak csupa egy vagy két, égnek álló 
kill-tollal díszített kalapot. Még ma is, 
főlegi a sportkalapokon nagyon kedvelt 
dísz a kill-toll, vagy az egészen hosszú, 
díszes fácán toll. Újdonság az idei ka-
lapdivatban a marabu toll felhaszná-
lása. Pomponokat készítenek belőle, to-
kokra éppen úgy, mint sapkákra. Re-
boux raffinált szépségű kalap modell-
jei között nagyon sokat díszít apró szí-
nes madár. Kis kolibrikat, gyönyörű 
színezésű exotikus madarakat helyez 
nemcsak a kalapok karimájára, hanem 
a fejtetőre is, ahol mintha puha bársony 
vagy filcrészekbe ágyazva pihennének 
a hosszúcsőrü, színes tollmadárkák. Ma-
darak helyett gyakran csak a szárnya-
kat használják fel, amelyek jobb és 
baloldalt vagy az arcba helyezve vagy 
kétoldalt elállóan díszítik a kalapokat. 
Fejdíszekhez Schiaparelli és Molyneux 
élénkszínü strucctollakat, színesre fes-
tett paradicsommadártollakat használ-
nak, amelyeket, bármi szépek is, csak 
egészen kiváltságos alkalmakra és egész 
kiváltságos eleganciával öltözködő nők 
viselhetnek. 

Astrid Allwyn sötétzöld filctokjét beige szövet 
passpoll és beige barna tollszárnyak diszitik 

(Foto 20;h Century-Fox) 

Ruhájával 
a z o n o s s z í n ű 

g u m i f ű z ő t 
viseljen 1 

KQSSUTHUJOS.U 8 H U N Ű Á R | A 

RVOSOK 
igazolják, hogy é r e l m e -
s z e s e d é s , g o l y v a , 
s k r o f u l ó z u s , továbbá 
gyulladásos természetű n f f i 
b a j o k és l é g c s & h i i r u t 
eseteiben a 

CIGELKA-
LUDOVICUS (Lajos) 

dús jód-bromos g y ó g y v í z 
kiváló hatású. 
Gyomorégés, savtúlten-
ges, gyomorfekély, ét-
vágytalanság és emész-
tési *av árok eseteiben a 

CIGELKA-
STEPH ANUS (István) 

gyógyvizét javallják az orvosok. 
M i n d e n Q t t K a p h a t ó k 
Vezérképviseló : ÊDESKUTY, 
Budapest, V-, Erzsébet-tér 8 



D I V A T P O S T A 
Kereskedő felesége. A beküldött anyag na-

gyon, szép és divatos. Nem ajánlok túlságosan 
gloknis ruhát, hanem csak térdtől gltfkinisat. 
vagy amely ékül egészen -sima és hátul glok-
nis. Ha hosszul ruhát akar csináltatni, a ruha 
legyen elöl egészen siima, a derékon taillai, 
kivágás nélkül, sőt « nyakon húzott, puha, 
háromujjnyi szél-es, dupUv fodorral, hátul pedifí 
spiecbevágással és gomb oll t derékkal. Az ujj 
ne egészen könyökig érjen. Ha diszt akar rá, 
úgy keskeny aramyövet, vagy négry-ötujjuyi 
széles, oldalt sálszerüen megkötött, puhán dol-
gozott, saját szinü antilopövet ajánlok. Ha an-
tilopot nem kap, ugyanilyen szinü moiréövel^ 
tegyen rá. Fekete bársonyból nagyon helye-' 
seluéim az estélyi kosztümöt, hosszú, hátul 
vagy kétoldalt gloknis szoknyával, férosaövésü, 
lamé jumper blúzzal. Ha blúzt nem akar fel-
venni hozzá, úgy inkább egy gazdag tüll 
zs«brtt csináltasson pikozott széLlei. sokkal 
maibb, mint a csipke. Csak selyem vagy an-
tilop szaindált vegyen. Bundának nagyon szép 
lenne a nutria, ezidén divatos és elegáns, 
semmiesetre sem vegyen derékban gloknis. 
csak egyenes kabátot, az ilyen drága bunda 
nem divatdolog. Szebb és praktikusabb is, ha 
klasszikus vonalakba.11 készül. — Hűséges elő-
fizető. A ciréanyagot nem tartom túlságosan 
praktikusnak, sem nagyom előnyősnek molett 
hölgyek részére. Ha vaesorázöruhát «kar csi-
náltatni, sokkal szebb lenne matt selyemből 
készült kazak, hosszú, szük ujjal, szép, szé-
les. szivalakú kivágással. Az alul kicsit glok-
nis kazak szélét tenyérnyi szélességben himez 
tes.se ki aranyhímzéssel, néhány koráll vag j 
türkizgyönggyel. Így az egyszerű finomi vo 
naLú ruha is ú j és nagyon elegáns lesz. Eset-
leg, lia kerekkivágást szeret, a kivágás szé 
1ère is tehet kétujjnyi széles pántot. A szok-
nya, ha nem akar annyi anyagot venni, « 
kazak alatt lehet akármilyen régi selyemre 
vagy japonnáisra dolgozva és csak azt a pán 
tat csináltassa az új selyemből, ami éppen ki-
látszik a kazakból. Cipőnek legszebb lenni-
a kivágott fekete szatén pumps, vagy a krep-
desin szandál. Igaz, hogy a selyemcipő luxus, 
de ma már olyan olcsón kapni ilyen kész 
cipőket, hogy talán megengedhet magának 
egyet, különösen, ha pumpsot vesz, amit dél-
utáni ruhához is viselhet. — Romániai. Ha ol-
csó, meleg bundát akar vásárolni, legjobbal, 
a szép sötét vadmaoskát ajánlhatom. Ilyen 
háromnegyedes kabátot vegyen, mert «zt egy-
formán viselheti fekete, bordó, barna vaft.v 
zöld ruhához. Természetes, hogy a vadmacska 
csak. .»portkabát. "De ez nem jelenti azt, 1IOR> 
kis városban a délutáni ruhájához nem visel 
heti épp úgy. mint délelőttre. Estére nagyon 
csinos lenne egy fekete háromnegyedes. vag\ 
hosszú bársonykabát, amelyet mimden estélyi 
és báli ruhához egyaránt felvehetne. Az új 
frizuradivat ne zavarja, ha nem jól állnak 
a homlokból kifésiilt és fejét koszorúszerüei 
övező loknik, ne csináltasson ilyent, mert fri 
zuráhau mégis csak elsősorban az a fontos 
hogy Jól álljon és nem az, hogy divatos le-
gyen. — Első bál. Fiatal leánynál;, még ha 
divat is, akkor sem feltétlenül szükséges i 
fejdísz. Ha mindenáron akar valamit a lia-
já.ba tenni, vagy pár laposan fektetett vi i ri-
gót tegyen oldalt a frizurába, vagv egy-két 
kis lapos bársonyszalag maslit a ruha színé-
ben. Nagyon divatosak keskeny aranyzsiinjir-
ból fonott pártaszerü fejdíszek is, hátul g i n " 
szalagra dolgozva. Ha jól áll az ilyen fejd 
csináltathat magának. Legszebb és legfi.il 
sabb azonban az első bálos leány egyszer 
megszokott frizurájában, minden kiilönő: 
disz nélkül. Harisnyát csak testszinüt veií; 
szines harisnya, ha véletlen kapható is, 
annyira elegáns, mint feltűnt). Báli kéz1 

kát készíthet a ruha an.vagábóll is. 



À párizsi divatanyagok között a 
denii-kollekció egyik legérdekesebb új-
donsága a szatént) roché, fényes alapon 
matt mintával vagy matt alapon fé-
nyes mintával. A minta az új anyago-
kon nem virág, vagy geometriai ábra, 
hanem finom csipkék rajza. A szatén-
brochéból délutáni és estélyiruhák ké-
szülnek. A másik nagy divatújdonság, 
a »kánkán«. Így kereszteltél el Párizs-
ban azt a szaténalapú, mintázott anya-
got, amelyből a minta plasztikusan, 
reliefszerűen emelkedik ki. Ebből az 
anyagból is délutáni és estélyiruhákat 
készítenek. 

A D Á M A S Z O L G Á L A T Á B A N 
VÁCI-UTCA 11 B. 

cipői és szandáljai, for-
mában és árban vezetnek. 

kalapszalonja felenti, hogy a 
novemberre tervezett kalap-
különlegességek megérkeztek 
IV., Haris-köz 4. T. 1-S96-69 

R O T H és ELKÁN 
Q I Z E L L A d i v a t s z a l o n G Y Ö R G Y I 

új o fme: IV., EskO-út 8. Teleion: 1-S88-83. 

\A7/^v I f I n m a Ruhák, blúzok, kosz tümök , 
W U 1 I í r i H Ű kabátok. Fazónmunkák h o -

női divatszalon zott anyagbó l , 
Václ-u. 19.1. 2. T. 1-870-92 m é r s é k e l t á r a k . 

Az új őszi divatfrizurák az egyéniséghez igazodnak 
h ö l g y f o d r á s z 
S ü I ő - u t c a 2 

s z ű c s - es 
l < r szőrmeszalon 

IV . , VÁCI-UTCA 7 . fö leme le t 

CZABÁN KAROLY 
angol ée francia nőiruhaazalo n. 
Váci-utca 9- Telefon : 1 -827-10 . 

DECKNER szűcs 
IV., Petőfi Sándor-u. 3., II. udvar I. em. T. 1-889-91. 

Mod• <*• Paris 
Robes, manteaux, tailleurs 

_ _ párisi divatszalonok v. ter-
Váci-utca 56. vező szabásza. 

Simon Ágnes kozmetika M f f ££5 
Szőrszálak, szemölcsök eltávolítása a legmodernebb gépek-
kel Tanítványok kiképzése. Külön kurzus külföldiek részére 

. . . é s végül az accessoirok 
C O L L I E R modern ékszerboltból 

Párisi-utca 2 (Váci utca sarok) 

A »Szerelmes királynő« c imü darab gyönyörű 
divatrevüjóben. amelyet Alpár Qitta produkál 
toalettjeivel , e g y új divatszalon cs inált karriert. 
Georg inának hívják a Deák Ferenc-utca i k is 
divatszalónt, amelyet Alpár Qitta megt i sz te l t 
rendeléséve l . Ez a szalon három toalettet csi-
nált a »Szerelmes királynő« c ímű darabhoz. 
E g y hófehér romair aranyzs inóröves esté ly i -
ruhát, e g y aranysz ínű cs insz n a g y esté ly i -
ruhi t ás e g y fekete tayet táncruhát. Mind a 
három toalett méltón i l leszkedett abba a pom-
pás keretbe, ame lye t Alpár Qitta teremtett 
szenzációs toalettje ivel . 

* 
A gyöngy, mint toalettkiegészítő, 

nagy szerephez jut a téli estélyi divat-
ban. Egy-két vagy több gyöngyöt hasz-
nálnak. A két gyöngyből álló klipsz 
nagyon dekoratív az újdivatú direktoár 
frizurán, a sima hajon, ahová nem jut 
lökni. Az estélyicipőn, a ruhán is sze-
repel a két gyöngiyből álló klipsz, sőt 
az estélyikesztyűn gombolás helyett is 
gyakran szívesen viselik. 

* 
Az Idei párizsi divat ismét a legfonto-

sabb aceessolrrá avatta a strasszot. Soha 
olyan míívészi tökéllyel készített és olyan 
ötletes mintájú strasszcsatokat nein lát-
tunk, mint amilyeneket Malnbocher 
inutat idei kollekciójában. A strassz vi-
rág- és gyiimölcsniotivumokból Ali és 
úgyszólván egyetlen dísze a gloknls fe-
kete délutáni és estélyi toaletteknek. Az 
övcsatok mellett idén rendkívül divato-
sak a strasszbrossok. Formájuk egészen 
nagy és lassan-lassan félelmetes konkur-
reusei kezdenek lenni a klipszeknek, ame-
lyek ugyan még mindig változatlanul 
népszerűek a ruhákon, fülben és a frizu-
rában is. Malnbocher nemcsak a ruhákat, 
hanem a délutáni kosztümöket, az estélyi, 
sőt az utcai kabátok reverjét is nagy 
strasszbrossal díszíti. A strasszékszer-
rllvat természetesen a párizsi haute cou-
tureön túl nagy népszerűségre számíthat, 
hiszen az ékszerdivatban talán a strassz 
az egyetlen, amit a tömeg is meg tud vá-
sárolni. Arkanzas váci-utcai boltjábarn a 
párizsi újdonságok legszebb modelljei 
kaphatók, amelyek Illúzióban teljesen az 
ékszer, divatban pedig a dernier eri-t je-
lentik. 

Érdekes, hogy az idei cipődivat újra 
lanszirozni kezdi a mayas cipőket. Egy-
előre még csak bokáig érnek az újdi-
vatú fűzős cipők, — de éppen ez a csú-
nya rajtuk. Főleg antilopból készülnek, 
gyakran világosabb színű antilopbetét-
tel. Nagjf jövőt ennek a divatnak nem 
lehet jósolni, tekintve, hogy sem szép, 
sein előnyös formát nem ad a női láb-
nak. De Alix után, aki saríkatlanul 
hozta ezeket a bokáig érő fűzős cipő-
ket, minden nagyobb párizsi suszter 
készített több-kevesebb változtatással 
belőlük modellt. Edig azonban csak ke 
vés rendelő akadt. 

(Folytatás a 92-ik oldalon) 

00 



i ^ E A l D E ^ 
fr 



(Folytatás a 90-ik oldalról) 
Eddig a rókaprém&k koziit csak az ezüstró-

kát használták fel kabátdiszitésre. Háromne-
gyedes bohátú. elől nyitott kabátok készültek 
ezüstrókából, de általános divat nem lett belő-
lük. Nemcsak, azért, mert az ezüstréka nagyon 
drága, hanem mert annyira pompöz, hogy 
csak este lehet viselni, másrészt a viselőnek 
túlságosan magas és karcsú hölgynek kell len-
nie, hogy a meglehetősen tömött prémet el-
birjn. lilén már kékróka-kabátokat is láthat-
tunk, ezek sokkal könnyebbek és kevésbé 
pompőzek. Nagy előnyük, hogy szövetruhához 
é-púgy viselhetők, mint a legpompőzebb, arany-
nyal átszőtt brokát toalettekhez. 

* 
Strassztük ékszermunkával foglalt kö 

vekkel már '3— pengőtől Souvenirnál 
(IV., Kígyó-utca 2., Váci-utca sarok). 

Aliz idei kollekciójában új őt'etet vetett fel: 
& bútorszövet felhasználását a női divatban. 
•ö még csak derékig érö estélyi kabátkát est-

/ ^ HAJÁNAK 
ÁPOLÓJA 

iiáLt a Louis XVI. szaténbroikátból, amelyből 
azonban ma már ragyogó estélyiruhák készül-
nek. Alix beige-alapú, apró, rózsaszinvirágos 
szatenbrokátot alkalmaz a kis kabáthoz és en-
nek alapján Ilyen szine-zésü a legtöbb brokát 
estélyiruha is, amely idén a taftot helyettesíti. 

A sötétkék nem téli szín. Sötétkék 
kosztümöt vagy kabátot rendszerint ta-

vasszal láthatunk a párizsi kollekciók-
ban. Azért meglepetés Lelong idei téli 
kollekciója, amelyben majdnem annyi 
sötétkék kabát szerepel, mint fekete. 

Rendkívül bájos kék kabátjai vannak, 
nutriaprémezéssel. Egyik modellen a de-
rék egész eleje a nagy visszahajtott ke 
reit gallér, a manzsetták és a bevágott 
zsebek szegélyezése, mind nutriából ké-
szültek. A kabát különben alul rendkí-
vül bő, slusszaál a bőségét gazdiig sze-
gőzés veszi ei. , 

Molyneux, a világhírű pá-
rizsi divattervezői nemcsak 
modelljeivel, hanem illatszer-
készítményeivel is vi lágsikert 
aratott. Rekordidő alatt lettek 
népszerűvé a legigényesebb 
illatgourmandok között is ké-
szítményei. Ezek között is fa-
vorit a »Le Numéro Cinqc el-
nevezésű kölnivíz. Külföldi és 
pesti dámák között egyaránt 
nagyon népszerű ez a decens 
és mégis különleges, finom, 
pikáns és tartós illat. Moly-
neux-il latok szinte befejezői 
az eleganciának. A »Le Nu-
mero Cinq« oly elegáns, üveg-
dugós üvegekben kerül forga-
lomba. hogy a legjobban fel-
szerelt toalettasztaloknak is 
díszére válik. A Molyneux »Le 
Numéro Cinq Eau de Co-
logne« és párfőm szolgáltatja 
behizelgö kellemes illatával a 
londoni, párizsi és amerikai 
nagyvárosok társasági atmosz-
féráját. Megtalálható minden-
hol, mert oly árakon kerül 
forgalomba, hogy nem riaszt-
ja el híveit, sőt állandóan nö-
vekedik fogyasztóinak díszes 
tábora. 

A demi-kollekciú estélyi-
ruhái úgyszólván mind 
pasztellárnnalatúak. Ren-
geteg halványkék, lazac-
árnyalatú, rózsaszín és fe-
hér ruhát láthatunk az líj 
kollekciókban. Délutánra 
az új modellek közül még 
mindig sok a pármai ibo-
lyaszín és a halványzöld. 

* 
A színesfüzők divatja 

aránylag rövid pár hét 
alatt tette meg hódító út-
ját Párizstól Budapestig. 
A Hungária füzőüzletok-
ben ma már minden ruhá-
hoz a megfelelő színű fűző 
kapható. 
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KONUHfl MŰVÉSZETE 
sziaiaszm Ü ^ ' C í c u J i l í c á u j ^ y o f a j y r u i 

Sacelláryné receptjei 
KENTtTRTOHTA. Egy kerek rozskenyeret 

meghámozunk és nag-yom éles késsel körszelete-
ket vágunk belőle. Minden egyes kenyérszeletet 
megkenünk töven vajjal. A legnagyobb vaja« 
szeletet megszórjuk vagdalt sonkával, a kővet-
kező szeleteket libamájpástétommal, »Ülttel, füs-
tölt nyelvvel, szardíniával borítjuk be. A leg-
felső szeleteket kaviárral kenjük meg bőrén. 
Az egész kenyértortát, idomító zacskó segítségé-
vel, oldalt vajjal díszítsük és tortalapra he-
lyezve, üvegtálon tálaljuk. SONKÁS FÀNKOCS-
KAK. 25 deka li«®tet három tojás sárgájával, 
három deka vajjal, két deka tejbem áltatott 
élesztővel., 10 deka megfőtt é® áttört burgonyá-
val, három evőkanál tejfellel, sóval és annyi 
tejjel keverjük eü mély keverőedényben, hogy 
gyenge fánktésmtát kapjunk 'belőle. Fakanállal 
jó hólyagosra verjük és langyos helyen pihen-
tetjük. Megkelts után fánkokat szaggatunk be-
lőle és kettőt össze téve, megtöltjük daráilt son-
kával. Forró, bő zsírban sütjük, megszórjuk 

reszelt sajttal és f orrún tálaljuk. HÚSPÁSTÉ-
TOM. Egy kiló disznóhúst, félkiló borjúlapockát 
bő zsírban kevés vöröshagymával és köménnyel 
puhára párolunk. Kevés piros paprikát szórha-
tunk a levébe, amivel gyakran öntözzük. Ha a 
hús már egész puha, kétszer átdaráljuk két to-
jás megfőtt sárgájával együtt. A megdarált to-
jásos húst keverőtálba tesszük "éis a következő 
anyagokat adjuk bele. Kiét megfőtt tojás fehér-
jét apró kockára felvágva, három kisebb ubor-
kát felaprítva, kevés mustárt, sót és diónagy-
ságú vajjal 2—9 evőkanál tejfellel és a sült hús 
kevés levével jól eldolgozzuk. Kivizezett ge-
rinc-, vagy bombaformában fagyasztjuk. Tála-
láskor tálra borítjuk, francia salátával díszít-
jük és tartármártás* adunk mellé. FRANCIA 
SALATA. Három tojás sárgáját két evőkanál 
olajjal nagyon kikeverünk, két evőkanál mus-
tárt, sót, kevtéls cukrot, citromlevét vagy ecetet 
adunk bele talés szerint és két deci tejfellel el-
keverjük. Ebbe a mártásba beleaprítunk két 
almát meghámozva, két darab ecetes uborkát, 

KALO DE 
A K Ü L Ö N L E G E S 
K É Z Á P O L Ó S Z E R 

Ára : Kistubus P —.65 Nagytubus P 1.20 

F.WOLFF & SOHN, KARLSRUHE 
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Az Ő kedvéért. •• 
Aférfiak igazságtalanok 1 Szeretik, ha a nő 

ügyes a háztartásban, de nem szívesen 
látják kezein a munka nyomait, őrizze 
meg kezei finomságát, lányos külsejét, 

ami lebilincselte ő t ismeretségük kezdetén. 
A Kaloderma Gelée — a kézápolás különleges 
szere, — biztosan megakadályozza a kéz kivörö-
södését, eldurvulását, függedenül attól, hogy 
mennyire támadja meg kezeit a munka vagy a 
rossz időjárás. Megóvja kezei üdeségét, puha-
ságát, sőt a megtámadott bőrt éjszakán át újból 

simává varázsolja. Végezze el a következő egy-
szerű kísérletet: dörzsöljön el kézfején, csuklóján, 
ujjain egy kevésKaloderma Geléet, masszírozza 
vele egy percig erősen a bőrt és látni fogja, 
hogy a bőr, már ezalatt a rövid idő ajatt is, 
tökéletesen felszívta a Geléet és észrevehetően 
simább és rugalmasabb lett. 
A Kaloderma Gelée n e m zsiroz és 
ezért használata különösen kellemes. 
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Asztali kávéfőző 
(olasz Expresso typ.) 

önműködő szaszfő-
zésre, tiszta fémből 1, 

2, 4, S személyes 
(Foto Seldner) 

Falra erősíthető fi-
nom kávéőrlő porcel-
lántartéval, DETHÖI 
ISTVÁN háztartási üz-
letéből, Budapest, IV. 

Ferenciek-tere 1. 

egy nagy főtt sár-
garépát, fehér ré-
pát &s zellert, ne-
gyedkiló főtt kif-
lli'burgonyát és ne-
gyedkiló főtt zöld-
borsóit (télen kon-
zervborsót hasz-
nálunk). Mindezt 
Jól' elkeverve, bár-
milyen hideg hús 
nneUé vagy főtt 
ketmtéiny tojással 
és aszpikkal dí-
szítve, előételnek 

I is adhatjuk. MDS-
TABOS BURGO-
NYA HIDEO HŰS 
MELLÉ. Hat de-
ka firiom mustárt 
egy deoi ollajjal, 
egy deci ecettel, 
félpohár fehérbor-
ral, sóval, kevés 

cukorral, törött-
borssal sürüre ke-
verjük, ha nem 
elég savanykás, 
úgy citromot is 
adhatunk bele. 1% 
kiló megfőtt, há-
mozott és kariká-
ra fel'szelt burgo-
nyát keverünk el 
a mustáros, olajos 
mártásban. GESZ-

TENYETE-
KERCS. 18 deka 
cukTot, 18 deka 

S vajat, hat tojás 
sárgáját jó habos-
ra kikeverünk, 4 
szelet reszelt cso-
koládét, 18 deka 
darált diót és a 

, liât tojás kemény 
I habját hozzáadjuk. 
! Tepsiibe,, papíron, 

előre bemelegített, 
»bem túl forró gáz-

sütőben sütjük. 
Míg a tészta sül, 
el kell készíteni' a 
töÍtélteket, mert ha 
a tészta kész, ki-
borítjuk és máris 

töltjük lé« összecsavarjuk. TÖLTELÉK : Kélkiló 
áttört, főtt gesztenyepépet kevés tejszínnel, egy 
tojás sárgájával, jó vaníliás porcukorral, három 
deka vajjal, egy evök'aiwll, rummal simára ke-
verünk és mindjárt töltjük vele a megsült tész-
tát. Lehetőleg előző nap készítsük ei az egé-
szet és tálalás előtt két órával csokoládénnázzal 
vonjuk be. MAKARÚNIS, SAJTOS HÜS. Félkiló 
felaprított disznócombot bő hagymás zsírban 
piros paprikával és kevés paradicsom leviével, 
mindig. kevés viz horazáadásáva.1 puhára páro-
lunk. Ha a hús puha, lö deka karikáravágott 
füstölt kolbászt, 10 deka füstölt húst keverünk 
kockára 'tele és az egészet jól elkeverjük. Ne-
gyedkiiló nem túl vastag makarónit bárom rész» 
ben eltörjük és bő vízben megfőzzük, utána 
leszürjük és jól elkeverjük a pörkölt húsdara-
bokkal. Két deka reszelt sajtot külön kis tá-
nyérkáibain adunk mellé. BURGONYALANGOS. 
Hároun deka élesztőt kevés tejben feloldunk. 
7—8 darab megfőtt, megtisztított burgonyát át-
törünk és amennyi súlyú a burgonya, atunyi 
lisztet, e'gy lapított evőkanál zsírt és kevés sót 
veszünk hozzá. Ezt most jól összegyúrjuk az 
élesztővel együtt és másfél óráig pihentetjük, 
fíélóra múlva kinyujtjuk ujjmyi vastagságúra 'és 
tenyérnyi darabokat vágunk belőle. — 
Egynegyed óráig pihentetjük, kevés for-
ró zsírban lassan pirosra -sütjük, újra 
megsÓBZ'uk és tá la l juk. VEGYES PEZSGŐS 
GYÜMÖLCSSALAT A. Tetszésszerinti meghámo-
zott narancsot és harmadrésznyi hámozott almát 
karikára, ötődrlésznyi ananászkonzervet, koc-
kára, fügét, tisztított mandulát. Ezeket keverten 
soronként mély üvegtálba rakjuk, minden egyes 
sort jól megcukrozunk és rummal bőven meglo-
csolunk. Hideg helyen tartjuk tálalásig. Tálalás 
előtt egy kisüveg »TÖRLEY PEZSGŐVEL, le-
öntve tálaljuk. 

ftleàd- Itá/é fapdw* ! 

Egy heti étlap 
PÉNTEK 

Tejfeles bableves 
csipetkével 

Meleg töltött tojás 
Káposztás kocka 

Vacsora: 
Burgonya lángos 

Tejfelsajt 
SZOMBAT 

Ebéd: 
Tarhonya leves 
Makaronis hús 
Karamel felfújt 

Vacsora: 
Gomba tojással 

Uborkával 
Tejszínes rizs 

VASAKNAP 
Ebéd: 

Vegyes zöldségleves 
Karfiol gratinirozva 
Gombás borjúszelet 

burgonyával 
Gesztenyepüré 
tejszínhabbal 

Gyümölcs 
Vacsora: 

Hideg felvágott 
sajt — vaj 

birsalma sajt 
HÉTFŐ 

Ebéd: 
Paradicsomleves 

Töltött kelkáposzta 
Burgonyanudli 

Alma 

Vacsora: 
Meleg oldalas 

tonnával 
Gesztenye 
K E D D 

Ebéd: 
Rántottleves kifli-

kockával 
Májas és véres 

hurka 
Sárga borsó püré 

Cékla 
Vacsora: 

Vaníliás kifli 
Párisi ecettel, olajjal 
Kirántott almaszelet 

SZERDA 
Ebéd: 

Gulyás leves 
Túrósgombóc 

Vacsora: 
Vese-velő tojással 

burgonyával és ubor-
kával 
Befőtt 

CSÜTÖRTÖK 
Ebéd: 

Burgonyaleves 
Disznócomb egybe 

Paradicsomos káposzta 
Csúsztatott palacsinta 

Vacsora: 
Pirított borjúmáj 

rizzsel 
Párolt alma 
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(J-Zorujíia 
koÛemÂnyek 

w e p t j ú 

GESZTENYEKREMTORTA 
20 deka ftrölt mogyorót, 20 do.ka porcukrot, 

egy kis klésliegyjiyi szodafricarlbónát összekeve-
rünk öt tojás habbá vert fehérjével, kétrésuben 
megsütjük. Megtöltjük a következő krémmel: 
Félktló gesztenyét külső héjától, megtisztítva, 
vízben megfőzünk, lehúzzuk a 1)6180 vékony 
Méját és tejben 12 deka cukorral teljesem puliAra 
főzve, átpaszlrozzuk, öt tojás sárgáját elkeve-
rünk három tábla reszelt csokoládéval lés gőz 
fölött addig kavargatjuk, mig kellő sűrűségét 
eléri. Beletesszük az átpaszirozott gesztenyét, 
nyole deka, puba vajat, ha szükséges, még egy 
kevés cukrot és 1—2 kanál nyers tejet vagy 
tejszínt, egy tábla vizben föloldott zselatint. 
Mindezt jól összekeverjük, a vajnak termésraete-
sen s»ét kell olvadnia és ha már kihűlt., meg-
töltjük vele a tortát és a tetejét, meg az olda-
lát is bekenjük vele. Tetejét meghintjük eso-
koládédarával1. A krémlböil egy keveset spórol-
junk ineg, efoből, formáljunk apró golyócskákat, 
melyeket hengergessünk osokoládédarába, ezek-
kel díszítsük fel a tortát. 4—5 óráig tartsuk 
hidegen. A torta tésztáját legjobl) előtte való nap 
készíteni. Lederer Ferencnó, 

(Akácfa-utea 22.) 
TAHHONYAKOCH 

Egy vizespohár tarhonyát tejben megfőzni s 
kihütai hagyni, négy tojás sárgáját kiét evőka-
nál porcukorral 'és öt deka vajjal jól eldolgozni 
és a négy tojás fehérjéből habot verni és aa 
egészet jól eldolgozni. A tortaformát vajjal ki-
kenni, panirozóval behinteni és a massza egyik 
félét beflnteni a már előre elkészített kikent for-
mába, ráltenni egy kis ízt é'S a massza másik 
felét ráöntjük. As egtétezet lassú tűznél megsüt-
jük. Fenyő Ernőné 

(Bálvány-utoa 2.) 

Vvcvóú /fft<*M<lba> uecytjc 
HERINGES SANDWICH. Egy 

szép farsangi hering fejét és far-
kát levágom, bőréi lehúzom, szál-
káit, gerincét kiszedem. A hering 
tiszta húsát szitán áttöröm, tejét s 
ikráját elkaparom. Egy deci tejfel-
ben elhabarok egy tojássárgát, fedett 
lángon 6—8 percig főzöm, folytonos 
keverés közt, aztán a tűzről levéve, 
az asztalon keverem tovább, míg ki-
hűl. Mikor már hideg, egy evőkanál 
finom táblaolajat keverek közé, szin-
te cseppenként. Mikor ez a jó sűrű 
főtt majonéz készen van, belekeve-
rem az átpaszirozott heringet a te-
jével vagy ikrájával együtt. Zsem-
lye- v. zsúrkenyérszeletekre igen vé-
kony hámozott almaszeleteket teszek, 
melyeket előzőleg citromos vízben 
áztattam, hogy fehérek maradjanak, 
azután ezekre, az — ismétlem — na-
gyon-nagyon vékony almaszeletekre 
kenem a majonézes heringet fél cm 
vastagon. Közepére egy keménytojás-
szeletet teszek és e köré vagdalt fe-
hér aszpikot szórak. 

fítJEN O S - A I H K S 

Különleges 
összetételű olaj 

szem alatti ráncok 
eltüntetésére 

Kapható lerakatainknál ! 
M a g y a r o r s z á g i v e z é r k é p v i s e l e t : 

M I L I T Z E R E R N Ő V , l é g r á d y K á r o l y u t . - - 5 4 . sz. 

KÉRJEN DÍJTALAN PROSPEKTUST! 
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VÁRKONYI 

Szürke indishlamm bunda P 290 — Seal electric bunda P 225 — 
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A 5ZERUESZTÛW ÜZENETEI 
f a c k a t IvMtc p ô s i d f a 

Ilona. At emiitett citátum a kővetkezőképpen 
hangzik: »Egy őrültséget megismételni — o» 
tobaság volna!« 8epienti sat. Tudja mit Je-
lent ez? «Az okosaik elég«. — »Prisons.« Té-
vedés lehet! Szerkesztőségünk minden kéz-
iratra a legnagyobb gondossággal és a leg-
nagyobb készséggel válaszol. Nem tapasztalta? 
— Sötétszemü nők. Nagyon Jól emlékszem a 
kedve« telefonbeszélgetésekre. Asszonyom — 
sajnos — amit kiván tőlem, klvUl esik az erő-
mön. Én magam is küzdő, dolgozó ember let-
tem, távol minden társadalmi összeköttetéstől, 
nexustól — én vagyok a legrosszabb protek-
tor a világon. Ugy-e, nem haragszik, hogy 
mindezt ilyen őszintén megírom? — H., Donéti-
utca 18. Nagyon igaza van, Uram, amidőn föl-
hivta figyelmemet Bzegény barátom élettörténe-
tére, amely egy darab békés, gyönyörű, »rózsa-
szálas« mult. Lebet, hogy visszatérek rá — 
akkor, amikor nem szőrit kérlelhetetlenül a 
napi munka — és megirom. A fiú érdekében a 
legnagyobb sajnálatomra, nem tehetek sem-
mit. - Hodosi cyklamon. Természetes, hogy: vi-
gasztatni könnyű. Természetes, hogy minden-
kinek a saját problémája a legnagyobb. Ter-
mészetes: hogy rettentően súlyos, komoly do-
loggá válik minden, mihelyst a saját magunk 
ügyes-bajos dolgává lesz. Ezeket nemcsak ön 
tudja, ezeket bölcsen tudom én Is és válaszaim-
ban Igyekezem ehhez alkalmazkodni. Éppen 
ezért soba sem tekintettem egyébnek a rovato-
mat, mint egy vállalkozásnak, mint — ha va-
laki saját magáról, lelkivilágáról, problémái-
ról — el akar beszélgetni egy Jóakaratú és ta-
pasztalj emberrel. Tessék itt vagyok. Nem 
vagyok béljós, csodatevő ember, több szeretnék 
lenni ezeknél. Ember csupán, egy ember, sem 
tflbb, sem kevesebb. Ez minden, amit levelére 
válaszolhatok. — Elmúlik a nyár . . . Elmúlt 
enélkül a költemény nélkül is. — M. D. 1. 
Szépművészeti Múzeum. 2. és 8. Nemzeti Szín-
ház. 4. Telefonon biajos lenne jelentkezni. Tes-
sék Írni az illetőnek. Címe megvan a buda-
pesti Telefonikönyvben. — Megirjam-6? írja 
meg. De nem nekem! Neki! — Az a hatalma* 
harmadik. Gárdonyi Géza örököseihez méltóz-
tassék fordulni. — Régi világ. Nem az a szem-
pont. a mi az enyém is. Korántsem! Az enyém, 
ha talán érdekli még, ebben az egy mondat-
ban foglalható össze: »Ne csak a multat te-
kintsd. — A jelent!« — Vég*. Önnek nincs vl-
gasztalás,ra szüksége. Aki Ilyen tisztánlátó, okos, 
erős és nyugodt, azt nem kell félteni. Csak 
igy tovább! — Manyi. Addig Jár a k o r s ó . . . 

— Buenos Aires, ön jeligét nem irt — igy a 
messze város nevét tűzöm az önnek szóló üze-
net fölébe! ö n abban a stádiumban van. ami-
kor »igy se, úgy se« jó a dolog! Legyen na-
gyon résen, legyen nagyon óvatos! Nem lehet 
egy Ilyen kétfelé ágazó lelki problémát csak 
Igen nagy energiával, helyes és indokolt ön-
zéssel megoldani. Egy a fontos: tarts-on kl 
álláspontja mellett, még ha érze'milcg érde-
kelve van is — és legyen erős. — B. Magda. 
Igen örültem kedves levelének. Ha a szer-
kesztőségi órák alatt fölhív télefónon, kész-
séggel állok rende'kezésére. — Fáradt lélek. 

Ouuek uz u baja (ami különben generális 
baja sok mindenkinek, aki szíve szerint érde-
kelve van valahol!) az a baja. hogy »száz 
százalékig« benne van a dologban, mindent 
akar tudni, mindenben részt akar venni! Ez.t 
nem tehet! Hlgyje el. elijesztjük ait, aki ér-
deklődéssel köze edik hozzánk, ba az illető 
azt látja, hogy minden dolgában részt ve-
szünk, minden lében kanál vagyunk! ö n ne 
tegyen egyebet, mint érdekilüdjék önnel vaJó 
vonatkozásban egy illető szauiélye iránt — de 
hogy »ki volt«, esetleg »kl van« — ezzel ön 
ne törődjék, ezzel törődni mindenképpen ko-
rai és semmiesetre sem indokolt. — Szt. Ilon-
Ka. Ne vegye rossznéven, de nem tehetek ki-
vételt — így önnek te válaszolhatok levélben. 
Viszont: nincs is sok értelme a válasznak! 
ö n láthatja, hogy minden kéziratot gondosan 
megbírál lapunk — csak tessék nyugodtan és 
bizalommal beküldeni. Egyebet nem mond-
hatok! — »Szer*toóm tudni.« Hajdanában, nem 
i's olyan régen az ilyen látogatásokat udva-
riassági tényeknek tekintették és kőtelezőek 
voltak. Ma már nem vesszük olyan szigorúan, 
az emiberek szabadabbak lettek, szívesen el-
tekintenek az Ilyen formaságoktól. Es — 
voltaképpen — ez a helyes! — Rózsa. Az ön 
levelének ez a lényege: »Két hete, hogy vlst-
szajött és iinár egyensúlyban levő lelkemet 
újból f ö l k a v a r t a . . . 1« Ezt nem lett voln« 
szabad engedni, ha em^kezík a t üzenetem 
lényeg-ére, akkor könnyen rájöhet, hogy ez 
volt az, amit én a sorok között perhorreszkál-
tam . . . tudniillik nagyon egyszerű a magya-
rázat: a seb nem gyógyul, ba piszkáljuk, ha 
irritáljuk! Lassan, de határozottan érik, tel-
jesedik a gyógyulási folyamat. . . Ígérje meg, 
hogy — bármily nehéz is — de nem fogja 
engedni zavartatni ezután? Jó! — »Egy csó-
kot!« Regényes rajz, novella, útleírással pá-
rosulva. Majdnem azt a régies szót használ-
tam jellemzésül, hogy: Beszély. Csak azért 
nem Illik ez a régies irodalmi müfajmegha-
tározás az egész ügyre, mert a hős, akiről 
sió van, nagyon is modern. Egy csókot kér 
és azutá<n — odább áll. Ez »nap>jlnikban< is 
előfordul — s<űt napjainkban még inkább, 
mint a múltban. Semmleaetre sem vitt vég-
hez ezzel az eljárással vakmi lyen lovagi tet-
tet és semmiesetre sem érdemli meg az illető 
a novella magasztaló szavait. — B. Erzsik*. 
\ levelével beáradt a rideg szerkesztőségi 
szobába a napsugár. Köszönöm ezt a levelet, 
mely nem kérdez, nem akar semmi választ, 
csak egy szívből Jövő kedves üdvözletet küld 
nekünk, akik oly nagy szeretettel irjuk la-
punlkat. Ezt «I üdvözletet viszonozzuk, vala-
mennyien •aláírjuk. — Róna. Nézzen .néha felénk. 
N. Nagy Dezső. Köszönöm a szép, szívből 
szakadt magyar nótákat. Egész bizonyosan el 
fog egy-kettő terjedni belőlük. — Népszínház 
utca. Csak azok vannak igy elkeseredve mint 
ön, akik túlságosan szeretik, becézik önma-
gukat. Látja, kedves, az élet nem tréfadolog, 
nagyon komoly valami, nagyon alaposan meg 
kell fogni a dolgot, nem szabad könnyelműen 
venni, viszont nem kell félni tőle. ö n n e k hi-
vatása van, munkája, amelyet ön becsül, és 
amelyen keresztül önt megbecsülik. Hlgyje 
el, ez a fowtos, talán a legfmitosnbh a i élet-
ben és ezren és ezren néznek irigykedve az 

Fűzőkészítő ön? > < 0 | | e r t e x « ' « S 
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baja. 2. Látatlanban nem lehet tanácsot adni. 
8. Levélben válaszoltunk. — »Kor«. A korral 
éssrevehetö öregedési jelek külsőleg: a ránc-
képződés, a hajsat megváltozása, a zsírpárnák 
eltolódása, a fogak elkopása és a magasság 
csökkenése, mely utóbbi a gerincoszlop elhaj-
lásának, a fej lógatósának, tehát egy általá-
nos visszafejlődésnek következménye. — Pos-
tabélyeg. Semmiféle labdacs ezen nem segít. 
Az egyetlen célravezető dolog a műtét, amely 
veszélytelen és tökéletesen korrigál. — Da-
nica. A zsíros arcbőr a faggyúmirlgyek túl-
zott faggyútermelésének következménye. Ahol 
több a faggyúmirigy, ott gyUIemltk össze a 
zsir és válik olajosan fényessé a bőr, Így el-
sősorban az orron, állon, homlokon, vállon. 
A mitesszerek é s pattanások a zsíros bőr kö-
vetkezményei « akkor támadnak, ha a zsíros 
arcbőrt sokáig helytelenül ápolják. — Gumi. 
Ebben a korban Igen gyakoriak az erctlsztát-
lanságök. A bőr zslrossága idézi elő és a 
rossz bőrápolás. Nem kell aggódnia, mert 
egy-két év alatt megfelelő orvosi felügyelet 
mellett kl fogja nőni és ma még nyomtalanul 
el fognak raulnl, ha nem kezdi el nyomkodni, 
pancsolni és takargatni. 

K O N Y H A . Nagy Erzsike, Debrecen. Cas-
tre»: Az asztali örömök istetnnöje. — »Gra-
ham Tamás«. Angol vegyész, a búzakorpából 
készült kenyér előállítója. »Garde Jul«».. III. 
Napoleon nagy szakácsmestere, a francia sza-
kács-akadémia tanára, meghalt 18M-ben, — 
Dr. Vaaraé. A galambpörkölt: ugynúgy ké-
szül, mint a csirkepörkölt. — Lenkey I. So-
mogy. ízlés dolga a kis eslpketeritőkkel való 
terítés. Célszerűbb a szép fehérabrosz és Ízlé-
sesebbnek is tartják. — Waltz GUike. Mini-
den édes alkohol hiz-lai, mert «ok a cukortar-
talma é* a cukor nagyon is hizlaló táplálék. 
— Dr. Belmann I.-né, W i n . Barátnőjének 
Ig&z-a van, mert a »fis'kkagen« norvég étel, 
<aml hasonlít a mi vagdalt hú»unkhoz, csak 
diót, borsét, vajat tesznek bele és formában 
párolják. — Dr. P. M.-né. Levélben küldöm el 
a diétás konyhák elmeit, de kérem, küldjön 
válaszbélyeget. 

olyan pozícióra, amelyet ön 
Ily fiatalon kiküzdött magá-
nak. Ne adja át bát magát a 
hisztérikus bánat cipelötnek 
nagy táborába. Egészséges 
élet, józanság, céltudatosság, 
semmi oktalan és fölösleges 
világfájdalom: ez vezesse önt 
az életben és ez vezesse önt 
a munkájában. Miméi egysze-
rűbbnek lenni, minél jobbon 
leegyszerűsíteni mindent, ez 
voltaképpen az élet legelső 
és legfontosabb tliíkal A 
komplikáció a sablon (ilgy-e 
érdekes?) és az egyszerűség a 
ritka! — Madár! Hogyan kell 
eljárni, hogy elfogadjanak egy 
operettet? Mindenesetre be 
kell nyújtani egy operettszín-
házhoz — ezt ön ds tudja. 
Hogyan kell elfogadtatni? Ezt 
már nem tudom. Hogy belga-
zoljam, mennyire nem tndom: 
íme! Nekem másfé l éve fek-
szik egy kis operett a fió-
komban és nem bírom elhe-
lyezni. Pedig én is meg va-
gyok győződve • mnnkám jó-
ságáról, akár csak ön. Külön-
ben — elhiheti — meg sem 
Írtam v o l n a . . . — Muskátli. 
E. B. Gyöngéd, kedves, ér-
zelmes sorok. 

S Z Í N H Á Z . Családi. A műkedvelő előadá-
son elért siker, még nem biztosíték a színi-
pályára. Mielőtt leányát kivenné az iskolából, 
előbb hallgattassa meg valamelyik színház 
mérvadó rendezőjével és kérje kl tanácsár. 
— F. Kamilló, Debrecen. Pesten most kevés le-
hetősége van zenés darabbal. Inkább fordul-
jon valamelyik nagy vidéki színházhoz. 

KÉZIRATOK. »8«. B. — Reménysugár«. 
— .Lenina. . _ »Spts«. — »Fr. Blaa«. — »Igen 
— Nem«. Küldjenek be bélyeggel és teljes 
címmel ellátott válaszborítékot, hogy bírála-
tunkat elküldhessük. 

F I L M . Mérd latrán. Az, hogy Arany ember-
pályázata a Színházi Életben megjelent, még 
nem jelenti azt, hogy nyer rele . Negyven-
kettőn adtak olyan szereposztást, mint ön és 
ebből csuk t l -en nyertek. — Klára, 1936. 1. 
A »Liebelei« férfi főszereplői Willy Eicbber-
ger és Wolfgang Lidbeneiner. î . Tolnay Klán« 
és Muráti Lili elme: Vígszínház vagy Hunnia 
filmgyár. ». Perényi L. nem nős. — G. T. 
Elissa Landl és Gary Cooper elme: Para-
mount Studio, Hollywood, Marathon Street 
IHM. Robert Danet cime: London Film, Lon-
don, Grosvenor Street. Elissa Landl perfekt 
német, angol és francia. — Fogadás. Novarro 
nem játszott a »Sejk Má«-fcan. Irene Dunn és 
Taylor az »Ellopott élet«-ben Játszottak együtt. 

K É Z I M U N K A . »Toladó«. Ezt » nehéz mun-
kát Szeged, Kistelek környékén ikultlváljik. 
A récét viszont Hódmezővásárhely, Orosháza 
és ezek környékén háztiparszerűen készit'k. 
Címeket sajnálatomra nem adhatunk. — Déri 
J.-né. Ilyen nagy munkánál a legjobb minő-
ségű fonalat kell venni, mert kár néhány 
pengő megtakarítása végett silány és nem 
tartós anyagot felhasználni. Ha az angyalos 
696-os ágyterltőminta nem fele! meg, akkor 
vegye a 649-es rózsásat. 

K O Z M E T I K A . O kiámen áa Korai tél. Le-
vélben válaszoltunk. — F a l u l asszonyok. 1. 
Kipréselt eitrom levét tegye mosás alkalmá-
val az öblítővízbe akkor világosabb lesz n 

toSDK E î ^ i ^ i ï f l t e B E R L I T Z - S C H O O L 
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K. F E D Á K ÁGOTÁIK 

•FORDÍTOTTA' 
(8. folytatás) 

XVII. FEJEZET. 
De a szerencse nem volt maradandó. Jimet nem ostromolták meg aján-

latokkal és a Lawsontól kapott pénz, hihetetlenül gyorsan fogyott. A ház-
bér és a kalap, melyet Constance vett, körülbelül 50 dollárt emésztett fel. 
Maradt 30, ennek ls elfogyott már a fele. 

A »Sun« leközölte azt a kis közleményt, melyet Jim ír t Pár nappal rá 
Constance négy és féldollárról szóló csekket kapott. Jim ugyani« Constance 
nevén írta a kis cikket, hogy tényleg egy »Asszony, aki lát« tapasztalatai 
legyenek. 

Ezen a sikeren felbátorodva újra írt. De eredménytelenül. Ugy látszik, 
a jószírvű rovatvezető begyeit másnak is juttatta. Jim kétségbeesett han-
gnilatban ment el a 6-ik Avenue állástszerző ügynökségei mellett. Az aj-
tókra kiragasztott hirdetéseket szomorú, levert emberek olvasták. Keres-
tek szakácsokat munkástelepekre; tányérmosókat vendéglőkibe; pincéreket, 
béreseket, vezetőket és gépészeket — ez utóbbiakat striketörőknek — egy 
északi városiba, tűzoltókat. Jim a járdán állva olvasta — azon tűnődve, nem 
lenne-e ioibb, ha Constance-ot hazaküldené Clevelandbe és ő mint szabad 
ember elmenne nyugatnak. Minden jobb New-Yorknál. 

Tudta, hogy Constance ebbe neon egyezik bele. Ki fog mellette tartani, 
történjék bármi. Még ha éhenhalmak is. Véigtére el lehetne a jegyajándé-
kot, a gyémántgyűrűt zálogosítani. Nem, azt semmi esetre sem. Tulajdon-
képpen miért nem! Megint érzelgős bolondot játszik. Rendben van, hadd 
legyen érzelgős bolond, azt a gyűrűt az asszony ujjáról nem (húzza le, ha 
akármi lesz is. Nem valami különös az a gyűrű. Még pedig amiatt a gaz-
ember Nichols Ramsay miatt. Aa most hűsöl; — odavaló. Akár csak az a 
másik bitang Van Rensselaer Rich Peter. Rieh tartozik neki. Ha azt a pénzt 
megkapná, nem lenne semmi baja. Ha pedig nem kapja meg, ki kellene a 
Rieh bőre alól szedni, ökölre fogta a botját. Dühében rávágott egy ott álló 
szemét-tartályra, azt behorpasztotta, a botját meg majd összetörte. A leg-
egyszerűbb volna bemenni a Rich irodájába és addig verni, míg kiadná <a 
pénzt. 

Ez a hirtelen feltámadt düh még talán emberölésre késztette volna 
Jimet, ha történetesen fel nem hívja Constanceot. Mikor eljött hazulról 
ágyban hagyta, rosszul volt. Aggódott miatta. Most maga jött a telefonhoz 
és mondta, hogy sokkal jobban van. Nevetett azon, hogy Jim, Rich bőre 
alól akarja pénzét előteremteni. Kinevette, megszégyenítette, mint egy 
kölyköt. 

Miután megigértette az urával, hogy nem tesz senkiben sem kárt, je-
lentette: 

0 — Van újság. 
— Jó vagy rossz! 
— Nem tudom, — felelte. — A Biztosítási Trust Társaságnak vian itt 

egy levele, Shore Robert aláírásával. Felolvassam 1 
— Hogyne! 
— Azt mondja; »Tisztelt Uram! Kérem, fáradjon be hozzám minél 

előbb. Teljes tisztelettel Shore Robert alelnök.« 
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— Több semmi? — kérdezte Jim. 
— Semmi. Minek hivat Shore? 
— Lehet, hogy állás-ügyben, — felelte Jim — írtam neki, az ő hirde-

tési osztálya ügyében. * 
— Adná az Isten, hagy igaz lenne, drágám — mondta Constance. — 

Értesíts azonnal. 
Jim önmagával is azt igyekezett elhitetni, hagy Shore állás-ügyben 

kere3i, de balsejtelmei voltak. Valószínűbb, hogy Shore megcsappant folyó-
számlája miatt akar vele beszélni. 

Shore nem nyújtott kezet. Komor arccal nézte az íróasztal korlátjánál 
várakozó Jimet. 

— Mondja (kedves Norton, mit jelent az, hogy egy fedezetnélküli rossz 
csekket helyez letétbe? 

Jim majd elájult. Shore Robert íróasztalával együtt, mérföldnyire lebe-
gett tőle mahagoniszínű ködben. Nem, ott volt mellette, egészen közel és 
az íróasztal akkora volt, mint egy hegiy és Shore eßy óriás, aki a magas-
ból förmed rá, miközben egy összehajtogatott papírlappal kopogtatja az 
asztalt és türelmetlenül várja a magyarázatot, 

— Rossz csekk? — nyögte ki végre Jim. — Hogy érti azt, hogy rossz 
csekk? 

— Egiy, a Szigeti Nemzeti Bankra szóló 81 dollár é3 21 centes csekk 
Norton James Wesley javára, aláírás Law son David. Hátlapján: »Nem 
fogadható el fedezet hijján.« 

Megmutatta Jkninek a kérdéses csekket, melyet oly boldogan adott be 
egy héttel ezelőtt. Most vörös pecsét volt ráütve, alatta »Megóvatolva« és 
egy közjegyző aláírása. Még más hivatalos irka-firka is volt. 

— Na, mi lesz? — kérdezte Shore. 
— Nem is tudok mit mondani — felelte Jim. — Természetesen jóhisze-

műen jártam el. 
— Azt én nem merném állítani — mondta Shore. — A folyószámlája 

nagyon rosszul méz ki. Rich említette, hogy el kellett magát bocsátania. 
Azonfelül maga annak a gazember Nicholsroak volt jóbarátja. 

— Rich nem bocsátott el, — kiáltott fel Jim dühösen — ha nekem meg-
lenne az a pénzem, amivel nekem tartozik, nem tárgyalnék itt magával 
egy rossz csekk miatt 

— Semmi közöm ahhoz, hogy mi baja magántak Rich-hel, — mondta 
Shore — ma délután három óráig adok magának haladékot, addig rendezze 
ezt az ügyet. 

Azzal az íróasztala felé fordult, jelezve^ hogy a beszélgetésnek vége. 
De Jim más véleményen volt. 

— Attól ne féljen, hogy nem fizetem ki azt a csekket. De ami Nichols 
Ramisayt illeti, ne felejtse el, hogy ötszáz dolláromat csalta el, azonkívül 
magát is Nichols mutatta be nekem, mikor vele együtt mulatott. 

— Mert rám volt bízva, hogy leleplezzem és odajuttassam, ahol most 
van — mosolygott Shore nagy megelégedetten. — Még két órája van, hogy 
csekk-ügyét rendezze. 

Minden szegény Jim ellen fordult. Mindenki ellene fordult Nichols, 
Shore, Rich. Jim nem volt elkeseredve. Annyira kétségbe volt esve, hogy 
már egészen eltompult. Lawson rossz csekket küldött. Azonban ez hasonlít 
hozzá. Olyan hanyae: volt pénzügyekben, sohasem tudta, van-e a számláján 
pénz, vagy nincs. Csak csekkeket állított ki, még csak fel sem jegyezte, 
mennyit vétt fel. Hányszor utasították vissza! Jim ismerte már ezt a szoká-
sát, de sohasem gondolta, hogy ez esetben fedezetnélküli csekket küld. 
Mindenki, akivel dolga van. ellene fordul, becsapja, baleknek tartja. 
Mennyi gazember van a világon! t 

Jim a bank előtt megállt, azon tűnődve, hová forduljon, ki segítené 
ki 80 dollárral. 

f a r i n g Tom! 
Varingban megbízhatik. Az esküvője utáni nevezetes vacsora óta 

gyakran találkozott vele és Sylviával. Gyakran voltak náluk vacsorán, 
együtt jártak este szórakozni. Egészen a mostani keserves napokig. Wa-
ring biztosan kisegíti. Csak ne lenne olyan szörnyű kérni! 

Waring irodája a közelben vollt. Egy negyedórával Shore-al való be-
szélgetése után már Waringnál volt. Jim nem kertelt. Egyenesen neki-
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vágott a célnak. Oda sem figyelt a szokásos tréfás kérdésekre, Constance 
allapotát illetőleg. 

Világos, hogy Waring nem várta azt. hogy Jim pénzt kér tőle köl-
csön. Lesütötte a szemét, felvetette az ajkát és soká hallgatott. Jim már 
azon a ponton volt, hogy szó nélkül elszökik. Egyszerre csak megszólalt 
Waring: 

— Becsületemre, pajtás, a legrosszabbkor jöttél. Szívesen állnék ren-
delkezésedre, de éppen most sokat vesztettem a tőzsdén,.. 

Jimet ereje elhagyta, nem bírt a helyéről felkelni, nagynehezen ki-
nyögte: — Jól van, Waring, azérit köszönöm a szívességedet. — Milyen 
hitványnak érezte magát. Milyen megalázó, kölcsönkérni és visszautasí-
tást kapni. 

— Várj, ne szaladj, — mondta Waring — ne siess, hadd gondolkozzam. 
— Nem baj — mondta Jim. — Igazán szégyellem magam, hogy szól-

tam. Semmi jogcímem sincs arra, hogy pénzt kérjek tőled kölcsön. Fe-
lejtsük el. 

— Azt már nemi — vágott közbe Waring. — Arról szó sincs. Megmon-
dom, miért gondolkoztam, csak egy percig is. Syviával elhatároztuk, 
hogy összeházasodunk. Az ilyesmihez pedig pénz kell. Azonban Consftan-
cenak és neked köszönhetjük, hogy idáig jutottunk. Így tehát, még ha 
nehezemre esik is, 100 dollár erejéig rendelkezésedre állok! 

— Lehetetlen — nyögte Jim. 
— Ördögöt lehetetlen — mondta Waring, csekkönyvét kinyitva. — 

Elég lesz száz? 
Jim engedett. — Hogyne, köszönöm. 
Waring irodájából kilépve, úgy érezte magát, minit a tolvaj. Restelte, 

hogy kért, úgy érezte, nem járt el becsületesen és fogalma sem volt, mi-
ből fizeti vissza. De hihetetlenül megkönnyebbült. A bankban majd tisz-
tázza az ügyét. Szidta magát, amiért úgy érezte, mintha lopott volna. 
Mielőtt belépett volna a bankba, sürgönyözött Lawsonnak, hogy a csekkje 
semmit sem ér, ő maga pedig még kevesebbet és hogy küldjön azonnal 
olyan csekket, melynek fedezete biztosítva van. 

Azután felvette Waring csekkjére a pénzt, hogy legyen készpénze, 
amivel fedezheti Lawson megóvatolt csekkjét. Két nyugtát töltött ki. A 
pénztárost megkérte, hogy az egyiket másolatként kezelje és adja oda 
neki, hogy Shore Róbertnek bebizonyíthassa a 'tranzakciót. 

Elmenőfélben volt, amikor a pénztár ablakánál mögötte álló úr meg-
szólalt: — Ha a pénzt ezen az ablakon betesszük és a másikon nem vesz-
szük ki, elindultunk a gazdagság felé vezető úton! 

Turnbull Jerry volt. — Hogy tetszik eme bölcs mondásom? — kérdezte 
Jimet. 

— Ami igaz, az igaz. A hazugság sántít. Ki mint veti ágyát, úgy 
alussza álmát — felelte nevetve Jim. 

Elnevették magukat. Turnbull lénye egészséges gondolkodást, jóked-
vet, életvidámságot lehelt. Jim mindig erőt merített a vele való együtt-
létből. Egyenrangúnak érezte magát ezzel a sokszoros milliomossal. Miént 
nem Jerrytől kért kölcsön? Végeredményben nem baj, jobb, ha az ilyen 
ember előtt nem tűnik fel nincstelennek. 

— Na, te hálátlan kutya. Mi van veled? Már egy jó pár hete várok 
hírt rólad! 

— Sok a dolgom — hazudta Jim. — Várj egy percig. Egy kis elintézni 
valóm van Shore Bobbal, utána, ha nem vagyok alkalmatlan, elkísérnélek 
egy darabon. 

Ezt már TurnbuUnak köszönhette. Azt a /tartózkodó, mogorva Shore-t 
egyszerűen »Bob«-nak nevezte, főleg a jelen körülmények közt. Shorera 
is hatott megváltozott fellépése. Jim nem volt zavarban. Odaadta a letét-
ről szóló nyugtát. Shore mosolyogva mondta: — Sajnálom, hogy olyan 
udvariatlan voltam, kedves Norton! Ajánlom azonban, vigyázzon, milyen 
csekkeket kap és igyekezzék a folyószámláját megnövelni. 

No lám. Ez a Shore nem is olyan rossz, mint amilyennek látszik. Wa-
ring pedig határozottan nagyszerűen viselkedett. Odakinnt pedig Turnbull 
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őt várja. Amint kiléptek a bankból, úgy néztek kl mint két jó öreg, pén-
zes cimbora. 

— Hogy van öreg barátom Vannie Rich? — kérdezte Turnbuli. 
— Nem tudom, — felelte Jim. — Régen láttam. 
— Utazgattál Î 
— Nem, — felelte Jim. — Csak már nem vagyok a Hirdetési Tanácsban. 
— Ejha, — kiáltott fel Turnbull. — így már értem. Vártalak. Ugy 

látom Rioh megint egyszer eljátszotta kisded játékait. Kivágott mint a 
huszonegyet. Mil 

— Azt éppen nem mondhatnám, — felelte Jim. — Az üzletet megette a 
fene és nem volt pénz. 

— Ott ahol Rich van, soha sincs más számára pénz, — mondta Turnbull. 
— Gyere be hozzám, valamelyik nap. Szeretnék veled beszélni. Van egy 
ötletem — veled kapcsolatban! 

— Szíves örömest, — felelte Jim, azon tűnődve, nem tűnik-e fel a lát-
határon egy állás lehetősége. 

Kezet fogtak. Turnbuli elindult, azután hirtelen megfordult és azt 
kiáltotta Jim után: 

— Norton, van két jegyem holnap estére az Operába, nem mehetek — 
nem kellí 

— De mennyire, — kiáltotta Jim. 
— A jegiy a tiéd, — felelte Turnbuli. 
Az alsó Broadwayn özönlő rengeteg tömeg meglepve nézett egy kar-

csú, izgatott fiatalembert, aki elállta az utat, rázta a fejét és minden ok 
nélkül nevetett. 

A Lawson-féle csekk dolgát nem mondta el Constancenak. Azt seim 
vallotta be, hogy Waringtől pénzt kért kölcsön. Nem akarta hallani, 
amint Constance diadalmas hangon azt mondja: — Nem megmondtam, ez 
a Lawson soha sem tetszett nekem. — Azt sem akarta, hogiy a Waring-
féle kölcsön visszafizetése miatt búsúljon. Ez volt az első eset életében, 
hogy önmegtartóztatásban gyakorolta magát. Azon tűnődött, hogy min-
den fiatal férj keresztül megy-e azon a tapasztalaton, hogy nem jó min-
dent elfecsegni a feleségének, mert a sok beszéd, a sok ömlengés, a sok 
lelki megnyilvánulás rosszul sülhet el. Csak annyit mondott, hogy Shore 
Bob meg akarta kérdezni, nem lenne-e hajlandó Turbull számára valami 
munkát vállalni. Hogy volt Turbullnál és hogy alighanem lesz is. állás. 
Ebben a reményben elvitte Constance-ot az Athenebe vacsorázni, onnan 
az operába. Taxin vitte a feleségét és úgiy viselkedett, mintha az övé 
lenne a világ pénze! 

XVIII. FEJEZET. 
Rákövetkező hétfőn, Turnbuli meghívta Jtonet a Harvard Clubba 

ebéd re. 
— Mit csináltál amióta elváltál Richtőlt — kérdezte.-
— Jobbadán csak széjjel néztem. írogattam néha. 
— Szóval nem vagy sehová se lekötve! 
— Nem — mondta Jim. 
— Lehet, hogy van valamim a számodra, ami érdekel. Nekem renge-

teg az írnivalóm, de nem jutok hozzá. Nem, mintha nem volna ráérő 
időm. Azt hiszem úgy áll a dolog, hogy tudok beszélni, elég jó szónok 
vagyok, de megbénul az agyam mihelyt ceruza van a kezemben. Szellemi 
írógörcsöt kapok. 

— Ertem, — mondta Jim — az én esetem ennek éppen a megfordí-
tottja. Ha nyilvánosan fel kell szólalnom — kihagy az eszem! 

— Hát van ez így — mondta Turnbuli. — Most egy vallomással 
tartozom. A világon a legjobban irigylem Rogers Bilit, Brisbane Arthurt, 
Mc Intyre Odd-ot és Brown Heywoodot. Ilyen embereket. Imi szeretnék, 
nyomtatásban szeretném az életfelfogásomat látni. Ügy képzeltem, leülök 
és elmondom neked amit gondolok — mintegy hangosan gondolkodok — 
azután te leírod fehérre feketén. Erted! 

— Teljesen — felelte Jim. • • • 
Jim a munkanélküliség letelte után úgy érezte magát, mintha hosszú 

betegségből gyógyult volna fel. Megvolt benne a lábbadozók tompasága, 
kedvessége, nyájas életfelfogása. De a legmegszokottabb holmik is ide-
genek voltak neki. Még nem barátkozott meg az irodai bútorok tompa 
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mahagóniszínű egyszerű vonalaival, szokatlan volt a rendes íróasztal, a 
könyvszekrény, a virágváza, a festett, díszítés nélküli falak, az egyenes-
hátú székek a kék Wilton pokrócon. 

Jim ásított. Kinézett magas ablakából a folyón lejátszódó színes 
képre, újra ásított, holott neki minden ügyeimét az előtte lekvő kéziratra 
kellett volna összpontosítania, melyen nagy betűkkel az állt: 

OLYAN FEEFI TÖRTENETE, 
AKIT NEM RONTOTT MEG A PÉNZ 

Ez a kellemes munka, egy folyóirat számára készülő cikk volt, melyet 
Turnbullról kellett megírnia. Az a fényes iroda, melyben Jim trónolt, 
a Turnbullé mellett volt. 

— Milyen furcsa, mennyire vágyik Turnbull írói babérok után — 
gondolta Jim. — Mennyi pénze van, elismert kiváló üzletember, politikus, 
sportember és mindent szívesen odaadna azért, — hogy elismert író legyen. 

Cikkeit az »Evening Chronicle« togja leközölni. Sőt íizetnek is. í gy 
tehát Turnbull Jeremias az eddig annyira irigyelt írók dicsőségében 
osztozhatik. 

A »Chronicle« nagy garral hirdette Turnbull Jeremias cikkeit. »írójuk 
egy gazdag fiatalember, tiki nagy gazdagsága dacára nem elégedett meg 
egyfele tevékenységgel.« Minden cikk mellett közölték Turnbull fényképét. 

Jim el sem merte hinni, hogy nem szakad hamarosan vége dicső-
ségének. Attól félt, hogy a lap szerkesztősége beleun a cikkek közlésébe. 
Éppen az ellenkezője történt. Ahelyett, hogy belefáradtak volna Turnbull 
irodalmi kísérleteibe, a kiadók szövetségbe tömörültek. Azaz: az ország 
különböző részein egyidejűleg jelentették meg a Turnbull-cikket és ezért 
heti 250 dollárt kínáltak a szerzőnek. 

Jim legnagyobb meglepetésére azonban Turnbull nem fogadta el ezt 
az ajánlatot. — Kevés, — mondta — ha ennyit kínálnak, majd adnak 
ötszázat is — és ha még több lap közli, még fel Ls emelik a díjat. 

Jim kétségbe volt esve. Attól félt, hogy a lapszindikátus szóba sem 
áll vele. Mi lesz akkor az ő állásával? Jerrynek nem fontos a pénz. De 
a kiadók szó nélkül elfogadták az ajánlatot és most már Jim sajnálta, 
hogy Jerry nem kért többet. 

Mindez három hónapon belül történt. Jim valaha azt hitte, hogy heti 
100 dollár jövedelem az a határ, amit a magafajta ember tisztességes 
munkával elérhet. Ennyi volt Turnbullnál a kezdőfizetése. Amikor a lap-
szindikátussal megegyeztek, Turnbull új megegyezést ajánlott fel. — 
Nekem ez az irodalmi működés nem fontos, mint jövedelmi forrás, — 
mondta — de azt szeretem, ha minden vállalkozásom önmagát fedezi. 
Felszámítom ennek a Turnbull—Norton tintanyaló cégnek a helyiség-
bérletét, az irodai személyzet költségeit, a telefont stb. Ez körülbelül 100 
dollár lehet. Ami megmarad, azt megfelezzük, amíg nem történik valami 
változás. 

Egy jó kereskedő így csinálja a dolgát. Semmi sem veszhet kárba. 
Mindig körültekintéssel kell intézkedni. Turnbull Jerryben van tisztesség. 

Heti kétszáz dollár! Es Jim még csak a kezét se nyújtotta ki érte. 
Még hozzá olyan munkáért kapja, amit oly szívesen végezne, hogy még 
fizetne is érte. 

Végre felülkerekedett. Megfordult a sorsa. Most már lesz Constance-al 
igazi otthona. Erre vágyott a legjobban, — otthonra. Eddig csak tábo-
roztak. Most már lesz hol megszületni a kisfiúnak. Fiú! Persze, hogy 
fiú lesz. Neki nem is kell más. Constance lányt kíván. De azért mégis 
csak fiú lesz. Sőt, nem is lesz annak a kölyöknek olyan utolsó apja. 

Milyen jó pajtások lesznek. Fia lesz. Ügy érezte, hogy most érti meg 
először ennek a szónak a horderejét. Félhomály volt. A felhőkarcolók 
ezernyi ablakából áradó fény, tündérivé varázsolta az estét. Micsoda 
csillogás! Micsoda szép éjszaka! 

XIX. FEJEZET. 
Az emberi természet gyarlóságával magyarázható az, hogy Norton 

James Wesley, aki az éhenhaláshoz és a végső kétségbeeséshez járt közel 
alig egy hónappal ezelőtt, jelenlegi jó dolgával nem volt megelégedve. 

Rájött arra, hogy a gazdagságnak éppen úgy megvannak a maga 
árnyoldalai, mint a szegénységnek. Mennél több pénze van valakinek, 
annál nagyobbak az igényei, — melyeknek kielégítése újabb gonddal jár. 

Amikor még csak egy szobában laktak Nortonék, nem volt más gond-

103 



juk, mint a heti házbér és az éledem. De heti 200 dollár fizetés mellett 
nem lakhattak egy bútorozott szobáuan. Constance Long íslandon, Forest 
Hillsben talált egy hatszobás lakást, egy Tudor-korabeli kastély mintájára 
épült házban. 

A bútorok is nagy gondot jelentettek. Coiistancenak igen költséges 
ötletei voltak, Es mindig újabb és újabb dolgok kellettek. 

Az igaz, hogy most már hallatlanul kedves a nappaliszoba barna és 
arany árnyalataival, tompított fényével, kandallóelőtti kényelmes, párnás 
kerevetével. Hogy beleillik az I. Jakab-korabeli asztal, melyen mindig bő-
ven vannak folyóiratok, könyvek. Egy beépített könyvespolcon igazi köny-
vek voltak. Milyen jó volt ott esténként, csendben, békében elüldögélni, — 
nem hallani mást, mint néha-néha egy távolban haladó mozdony füttyét. 

Az ebédlő kék és sárga színű volt. Ezektől a pompás színektől napsu-
garas lett még a Legborúsabb nap is. Milyen kedves a reggeli abban a 
szobában, melyben fészket rakott a derű és a jókedv. Constance dalolva 
készítette el a reggelit, — mert a bejáró néger lány csak 9 órára jött. 

A Golf Club tagsági díja is esedékes. Tulajdonképpen azért jöttek 
Forest Hills->be lakni, mert Jerry a Long-Islandi Golf és Tennis Club tag-
jául ajánlotta Jirnet. Jóllehet tisztában volt már akkor is azzal, hogy ez a 
klub kissé drága az ő viszonyainak, úgy gondolta, okos dolog lesz, ha oda 
felvéteti magát. Jerryvel is a golfpályán beszélték meg legtöbbször a 
cikkeket. 

Turnbull annyi levelet kapott cikkeire vonatkozólag, hogy személyi 
titkára nem győzte a munkát. 

Ezek a levelek nagyon érdekelték Jimet. Végeredményben őt illették, 
még ha Turnbullnak is címezték őket. Az ő írásairól volt benne szó. 

Azon törte a fejét, hogy jó lenne a saját neve alatt írni! Pld. egy 
elbeszélést. Egyszer Waringgal ebédelt a klubban és említette neki ezt a 
tervét. 

— Fiiam, ha írni akarsz, hát csak írjál, — felelte Waring. — Nem kí-
vánhatod egy kiadótól sem, hogy a fejedbe nézzen és azt adja ki, amit 
ott látott. Neked kell .a gondolataidat papírra vetni. Annak pedig, hogy 
valakinek az írását kiadják, nincs semmi fortélya. Ha csak félig-meddig 
jó dolgot írsz, van elég kiadó, aki kapva kap rajta. Magamat beleértve. 
Az agyamra megy, ha azt hallom, hogy valaki azért nem ír, mert fél, 
hogy nem kap kiadót. Nem élünk várban, ágyúkkal körülvéve és nem 
hívunk ki párbajra senkit, aki valamit el akar nekünk adni. Mi alázatos 
kéregetők vagyunk, akik jó anyagot kérünk, aminek annyira szűkében 
vagyunk. Hát ne nyavalyogj, hogy írhatnékod van. írjál. 

Azután áttértek a nőkre. Régi szerelmi kalandjaikat beszélték el egy-
másnak. Beszéltek futó kalandokról, nehezen meghódítható, meg könnyű-
vérű nőkről. Milyen könnyű valamibe beleesni és milyen nehéz belőle ki-
keveredni. 

Jimnek ez volt a legnagyobb baja. Egyetlen egyszer történt meg, 
hogy egy ügye simán, könnyek és jelenetek nélkül végződött. A húr szé-
pen megpattant — és vége. 

A Martin Lily-esetre célzott. Mikor utoljára látták egymást, együtt-
létük zavartalan, meleg, kedves, szeretetteljes volt. Nem is álmodta, hogy 
utoljára vannak együtt. Vájjon Lily már akkor tudta? Azért volt talán 
olyan édes azon az éjszakán, mert tudta, hogy nem lesz több? Soha többé 
nem látták egymást. Még csak levelet sem írt. Se az egyik, se a másik. 
Minden szakításnak ilyennek kellene lenni. 

•— Na látod, itt a novella-fém«, — szólalt meg Waring, mikor Jim 
elhallgatott. 

— Ebből csináljak novellát? — kérdezte Jim. 
— Persze — felelte Waring. — Az esemény veled történt. Csak azon 

múlik, hogy tálalod fel. 4 

— Isten neki megpróbálom, — mondta Jim. — Ügy érzem, hogy tudom 
csinálni. 

— En meg majd ha megírtad, megmondom, sikerült-e, vagy nem — 
mondta Waring. 

Jim irodájába érve, elővett egy darab papírost és arra ráírta a eirnet: 
•»A sima szakítás.* 

Címnek ez jó. De tovább aztán nem jutott. Egész délután azon törte 
a fejét, hogy kezdje és h.a már elkezdte, hogy folytassa. 

De utóiérte az alkotás láza. Eleinte nem akart Constancenak rola 
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szólni. De amint a felesége elé került, az meglátta kipirult arcán, hogy 
valami történt. Kérdezősködött. Hogy bele látott! Nem rejthetett el előle 
semmit. 

— Waringgal ebédeltem, — mondta — biztatott, hogy próbálkozzam 
meg az írással. 

— Már megint, — sóhajtott Constance. — Azt hittem, már túl vagy 
ezen a bolondságon. Mindig mást akarsz, mint amit csinálnod kellene. 
Jobb lenne, ha minden erődet a gazdád dolgára fordítanád. 

— Különben is, mit tudsz te írni? Azt az ocsmány realizmust, amit 
örökké olvasol. Biztosan valamelyik szereLmi ügyedet akarod leírni, újra 
átélni, mint ideálod, Moore György. Valami olyan szemetet akarsz írni, 
mint az Orelayi szerelmesen. 

Jim dühöngött. De végeredményben Constance ingerlékenységének 
megvan a magyarázata. Terhes asszonyokat nem lehet felelősségre vonni. 
Ezt tekintetbe kell venni. Csakhogy az ember néha megfeledkezik erről 
és csak arra gondol, milyen kellemetlen ez az asszony, ha véletlenül le-
kési az 5.16-os vonatot a Pennsylvania állomáson és csak az 5.37-es, vagy 
•a 6.19-essel érkezik. 

Ilyenkor hosszú magyarázatok következtek. Rendszerint valami igen 
könnyen magyarázható oknál fogva késett. Ez a keresztkérdések özöné-
ben azt eredményezte, hogy 'belegabalyodott a saját szavaiba és a végén 
gyanússá lett. 

— Azzal az Abington némberrel szoktál-e találkozni! — törte meg 
Constance váratlanul egy szép napon a csendet. 

— Jézusom, dehogy találkozitam. Amióta eljöttem a Hirdetési Tanács-
ból, nem is láttam. De mért találkoznék én vele egyáltalán! 

— Azt te jobban tudod, mint én. Nem kaptál újabban levelet a te kis 
May-dtől, aki nem mond le rólad, mert házas vagy! 

— Irgalmas Isten. . . Nem. Nem kaptam. 
— Micsoda hitvány teremtés lehetett, aki ilyen levelet ír. 
— Az nem hitvány — kiáltott fel Jim magánkívül. 
— Gondoltam. Mindjárt gondoltam. Az mutatja, mit érzel iránta, 

hogy ennyire a védelmére kelsz. Ne mondd, hogy az az ügy azzal a levél-
lel befejeződött. Feleltél arra a levélre. Ne hazudj! 

— Eszem ágában sem volt felelni. 
— De tudsz róla azóta is. Beszéltél vele! 
— Nem, nem .hallottam és. nem is láttam. 
— De szeretnéd, látni, szeretnéd, ha én helyettem ő lenne a feleséged! 
— Dehogy szeretném. Ha újra választhatnék, ha a világ összes asz-

szonyai közül választhatnék, akkor is csak egyesegyedül téged vennéiek 
feleségül. 

Ezt meggyőződésből mondta. Sokszor gondolkozott ezen. Most is 
Constanceval a karjaiban ezen gondolkozott, mély, szánalommal és meg-
értéssel állapota iránt. 

Milyen lett volna a házasélete bármelyik előző szerelmével! Mindegyi-
ket odaképzelte maga mellé, olyannak, amilyennek ismerte őket és olyan-
nak, amilyennek a házaséletben elképzelte. 

Egyiket se tudta volna elvenni. Most sem kellenének. Még szegény 
kis Wellington May sean, aki a lábainál ült és imádattal nézett fel rí . 

Azt el sem tudta képzelni, hogy Constancehoz hűtlen legyen. . . M é g ha 
fel is ébredne benne néha a vágy egyik másik nő után. — sohase tudna 
továbbmenni és halálra restelné még a gondolatát is. Elvégre azért, mert 
házas, nem lehet teljesen, eltompulni a női bájak iránt. 

Ott van például az a Brixton Willyné. Akivel a Golf Klubban szo-
kott találkozni. Constance, látatlanban, Jim szavai után indulva, meg-
gyanúsította. Erős, egészséges, kisportolt emberpéldány volt. Vagy a 
golfpályán volt, vagy kis sportkocsiján száguldott az or-zágúton hajadon-
főtt. Barna haját lobogtatta a szél. arca kipirult. Néha Long Beach, 
Atlantic City, vagy Palm Beaoh hullámaival küzdött. Nem csoda, hogy 
csak úgy sugárzott belőle az élet. 

Jim Constanceot is rá szerette volna bírni, hogy járjon ki a -Golf 
Klubba, érdeklődjön az élet iránt, sportoljon! 

Brixtonnénak meg Constanceról meséit. Elmondta, milyen csodálatos 
teremtés. Brixtonné szívesen ajánlkozott, hogy megtanítja golfozni. 

í gy aztán Constance azt vette a fejébe, hogy Jim bele van bolon-
dulva Brixtonnéba. Gyűlölte, elmondta »tehénnek«, »nőietlennek«, »vágott 
hajú nőszemély«-nek. 
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Az lehet, hogy Brixtonné pezsgésbe hozta Jim vérét. De az asszony 
a maga részéről csak szegény, érdektelen baleket látott benne. Asszony 
letere messze túlhaladta Jimet a golfozásban akárhányszor alaposan meg-
verte. Az is igaz, hogy pletykáltak Brixtonnéről. De Jimre egyáltalán 
nem pályázott. 

Constance az ellenkezőjéről volt meggyőződve. 
— Melyik vonattal jön ki az a te Brixtonnéd ha benn van a városban? 

— kérdezte egyszer Constance az urát. 
— Fogalmam sincs. 
— Nem azért várod meg a 6.19-est, hogy viele jöhess? 
— Az Isten szerelmére, most majd egész éjjel ezt fogod hajtogatni? 
— Nem tudtam, hogy nem szabad kérdezősködni. Bocsánatot kérek. — 

Kis szünet után folytatta: — Mért nem ő róla írod azt a novellát, amelyet 
mindig emlegetsz? Az a kifestett macska, aki goLflabdák és más asszonyok 
férje után szaladgál, éppen jó lenne hősnőnek. 

— Egye meg a fene az elbeszélést! — kiáltott Jim. 
Norton Jim megtanulta azt az igazságot, amit nála okosabb emberek 

is csak idővel tanulnak meg, de amit egyszerű emberek ösztönszerűen tud-
nak, hogy a bánatot meg lehet osztani, de az örömöt csak ritka esetiben. 
Legkevésbé azokat a kis észbeli gyönyöröket, melyek túlihomályosak és túl-
egyéniek, sőt talán túlönzőek ahhoz, hogy meg lehessen rajtuk osztozni. 

így kezdte meg Jim ámításait, alakoskodásait. Tulajdonképen apró-
ságokon indult, de olyan szerencsétlenséget idézett elő, melyről még csak 
nem is álmodott. 

Azt a históriát megi kell írni. Nemcsak azért, ihogy Waringnak meg ön-
magának bebizonyítsa, hogy tud írni, de azért is, mert ez a gondolat nem 
hagyta nyugodni, valósággal úrrá lett fölötte. 

Constaneenak nem lesz ínyére. Csak azt eredményezheti, hogy meg-
erősödik abbeli nézetében, hogy gyanúsításaival jó nyomon jár és még 
élnek emlékezetében régi szívügyel. Meg lesz győződve, hogy újabb hódí-
tásokra vágyik és lelki világa tele van érzéki seggel ós erkölcstelenséggel. 

Legjobb lesz, ha álnevet használ. Kettős életet fog élni, kellemes, — bár 
ártatlan és ártalmatlan életet távol Constancetól és a valóságtól. Csak 
akkor kezdett terve megvalósulásában bízni, mikor jó, csattanó befejezés 
jutott eszébe. Pedig eleinte azt gondolta, hogy éppen ez van meg: »A Sima 
Szakítás«. Csak később eszmélt rá, milyen javíthatatlan álmodozó. A költői 
ábrázolásban tovább kell menni. Mindkét hőse azt hiszi, hogy a szakítás 
végleges. Utolsó találkozásuk oly kedves, oly vidám, oly gondtalan, mint 
az öVé volt Lilyvel. De a lány az elbeszélésben — szobájában fog ülni, 
ujjongva a szabadulás fölött — könnyes szemmel és fájó szívvel. Es a f iú 
örülni fog szabadságának, de egyre azokat a helyeket fogja járni, ahol 
együtt voltak — keresve mindenfelé az elveszett nőt. Igen, így kellene az 
ilyen ügyeknek .befejeződni, ha »Sima a szakítás«. 

A novella elkészült. Könnyed, közvetlen és ábrándos volt. Leírta kéz-
írással. azután elküldte egy másoló irodába. 

Holmes Nathaniel Fennimore — nevet írta alá. Valószínűleg azért, 
mert azt remélte, hogy az amerikai irodalom legnagyobb képviselőinek, 
Holmes, Hawthorn és Coopernak neveiből összetákolt név őrá is dicsősé-
get fog, hozni. 

A kéziratot maga vitte el Waringhoz. Elébe tette az íróasztalára. 
Waring megnézte a címet, ránézett az első oldalra, aztán bedobta az 

egész iratcsomót egy fiókba. — Hát megírtad? Mihelyt lesz egy kis időm, 
elolvasom. Nyolc-tíz nap múlva értesítlek. 

Jimen meglátszott a csalódás. Waring pedig mosolyogva rázta meg 
a fejét. 

— Edes Istenem, te most azt szeretnéd, ha azonnal neki ülnék és elol-
vasnám. Mi? Ti írók azt hiszitek, nincs a kiadónak más dolga, mint kéz-
iratokat elolvasni. Pedig mennyi minden vár rám! 

Másnap reggel Waring Jimet felhívta telefonon. 
— Tudva türelmetlenségedet, értesíteni akarlak, hogy e pillanatban 

adattam fel címedre egy levelet, melyben arról értesítelek, hogy a »A Sím*. 
Szakítás« című történetedet elfogadom. Ne várd azt, hogy kijelentsem, 
hogy Maupassant óta nem olvastam jobb novellát. Mert olvastam. 
De ez az a kedves kis semmiség, aminek nagyon jól vehetem hasznát aközt a 
sok sivár ÍTás közt, amit kénytelen vagyok leközölni. 

(Folytatjuk) 
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Pollák Sarolta kozmetikai lntézete
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• ^ ^ ^ ^ m m m W M szépség<ípolása a legmodernebb. 
Végleges villanyos szőrtelenílés. „Miracle" szépségápoló-szerek. (Prospektes) Tanílványkíképzés 

A komédiás 
Színmű 3 felvonásban. 

Irta: Török Sándor. 
A darab előadási joga kizárólag dr. Marton 
Sándor színpadi kiadóvállalatától, (Budapest, 
[V., Bécsi-utoa 1.) szerezhető meg. Ai enge-
dély nélkUli előadást szigorúan bUntetl ax 
1921. évi LIV, t.-c. Copyright 1888 by dr. 

Alexander Marton. Budapest. 
8*torekertllt a NEMZETI SZÍNHÁZBAN (először 
IM« október 9-én) a kővetkező szereposztásban: 

A komédiái Rajnay Gábor 
Veron Igsáox Rózsa 
Ferenc Lahotay Árpád 
Nagyanyó T. Halmy Margit 
Gáspár Hosszá Zoltán 
Ambrus Bartoa Gyula 
Zimbó néni M. Irányi Irén 
Kristóf Matány Antal 

Miklós, Lukács. 
Történik egy kis faluban. 

E L S Ő F E L V O N Á S 
1. KEP 

(Kis falu a hegyek között. Veronék házában 
a tiszta szoba. Az asztal mellett kártyáznak 
Gáspár és Kristóf, oldalvást Miklós nézi a 
játékukat. Előttük kancsó, s poharak; a ke-
mence körül ülnek Nagyanyó, Zámbó néni, 
guzsajoznak s előttük is must, pattogatott 

kukorica, málé. Esteledik már nagyon.) 
Gáspár (poharát emelve): Tisztul, erősen 

tisztul. 
Kristóf (6 is az ablak felé tartja a po-

harát): Kezdi megforrni magát. 
Miklós (poharat emel): Bánk szakad az 

ősz már nagyon. 
Zámbóné (poharat emel): Szinte koccin-

tani lehetne már vele. 
Gáspár: Asszonynaík lehet musttal is. 

Kivált vénasszonynak. 
Nagyanyó: Gáspár, Gáspár megint sokat 

beszélsz. 
Gáspár: Hát talán nem elég vén Zám-

bóné! 
Nagyanyó: Fiatalabb, mint énl 
Gáspár: (No, 'szén nem mondtam semmit, 

azt is lassan mondtam. 
Zámbóné: Kend se nagyon legény már. 
Gáspár: Hát nem igen. A legénysor 

ugyanvalóst letőtt fölöttem. Ugy-e Nyanya! 
Nagyanyó: Le fiam, le. Ideje is vóna 

már, kicsit megkomolyodni. Tölts, micsoda 
házigazda vagy. 

Gáspárt Töltök, töltök. (Tölt.) 
Kristóf (kis csend): Maholnap elered a he-

tes eső. 
Miklós: Az el. Odafent a hegyekben mái 

csurognak a fellegek. 
Gáspár: Tegnapelőtt lejöttek az utolsó 

Ignáox Rózsa és Rajnay Gábor 
(Vajda M. Pál fel».) 

szekeresek, az ördögszikla aljából. Valami 
hatan voltak még l'ent, ami hasábot össze 
tudtak szedni, azt lehozták. Ami maradt, 
ott reked a fagyig. Azt mondják, olyan 
ötven-hatvan öl. 

Kristóf: A községét 
Miklós: A zsidóé. 
Kristóf: Hát (t. i. akkor ott egye a fene) 

a zsidó kibírja. 
Miklós: A zsidó mindent kibír. 
Gáspár: Azér* zsidó. 
Nagyanyó: Gáspár, Gáspár, megint bo-

londokat beszélsz. 
Gáspár: Nem szóltam semmit, no. 
Nagyanyó: Inkább néznél a lámpa után. 
Gáspár: Mindjárt jön Veron, meggyújtja. 
Zámbóné (kicsit titkosan): Le lkem. . . 

tni van a Veron dolgában? 
Nagyanyó: H á t . . . nagy gond ez a lány, 

nagy gond. 
Miklós: Talányos lány, Veron, talányos. 
Gáspár: Az én természetem, apja fajtája. 
Nagyanyó: Na, te eleget beszélsz. Sokat 

is. Veron meg az elégnél is kevesebbet. 
Zámbóné; "Szén Fereno majd el vész 

'tána. Hát mér nem. (Hogy t. i. hozza 
össze őket.) Kicsit segíteni kellene. 

Miklós: Az az egész, hogy Fereno nem 
tud beszélni a lányok nyelvin. Jó ember, 
nem mondom, dolgos is. becsületes is. T)e 
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nincs nyelve neki a széptevésre. Márpedig 
a lánynak az kell. 

Kristóf: Széptevés, h'. Na, szép világ. 
Egy ilyçn legény, miut Ferenc, még tán 
a csillagot leigérje az égből. 

Zámbóné (elandalodva): Azér... jól esik. 
a széptevés az asszonyi szívnek. 

Kristóf: Netene, tán citerázzak magának 
egy kicsitt , . . . . 

Zámbóné: Kukumis az orrára, tudja! 
Gáspár: Jól adja, jól adja, hehehe. 

(Csend.) .... 
Miklós (el akarja terelni ezt a csaladt 

ügyet): Azt mondják, egy vándor komé-
diástrupp szerte züllött odalent a völg>-
ben. A jegyző suppon akarta odébbítani 
őket. Szélnek eredtek, kl erre, ki arra. 

Kristóf: Az megesik, ilyenkor ősszel. 
Gáspár: Bár erre is elvetődne egy. Hosz-

szú a tél. „ , 
Nagyanyó: Hosszú a tél, mit Unalmas a 

kocsmában, mit Komédia ke l l ! . . . 
Gáspár: Anyám, hát nem szóltam én 

semmit. 
Kristóf (kis csend): Ferenc lejött a hegy-

ről Î 
Gáspár: Ma kell neki lejönni. Felment 

tegnapelőtt hajnalban, a mázsaházat, » 
hosszúvizi forrásnál, bedeszkázni télire. 
Tavaly is majd szétdurták a farkasok. 

Zámbóné (Nagyanyóhoz a lány és a le-
gény dolgára): Hallja-e! Ne beszéljek én 
vélek t Külön Ferenccel s külön Veron-
nal is. 

Nagyanyó: Nem. Ha az Isten egymásnak 
szánta őket, egymásé lesznek. 

Zámbóné; De az Isten akaratját bllleg-
tetni kell ám, szépszóval, ezzel, azzal. 

Nagyanyó: Isten akarata. . . 
Zámbóné: De hátha ők nem tudják, hogy 

Isten akarata. Csak nézem, nézem, úg> 
el-elsirülnek egymás mellett, mint a setét-
ség, meg a világosság. Ha egyik itt, a má-
sik ott. Ferencnek nem hajlik a nyelve a 
mézes beszédre, Veron meg . . . 

Ferenc (kopogás, a Gáspár »szabadja« 
után bejön): Jó estét kívánok. (Kézfogás-
sal s egy-egy jó estét Ferenccel köszöntik.) 
Tán rólam beszéltek, hogy olyan esend lett. 

Gáspár: Rólad. . . 
Nagyanyó: Rólad is, erről is, arról ls. 
Ferenc: Veron holt 
Zámbóné: Eredj ki hozzá, keresd meg. 

Tán a csillagok jöttit lesi, hogy melyik a 
tiétek t 

Ferenc: Majd bejön. (Fejszéjét a sarokba 
támasztja, leül.) 

Gáspár: Igyál egy pohár mustot. 
Ferenc: Köszönöm. (Iszik.) 
Kristóf: Milyen világ van odafentt 
Ferenc: öszi. 
Gáspár: À mázsaházat bedeszkáztadt 
Ferenc: Be. 
Gáspár Tündérekkel nem találkoztál, he-

hehet 

Nagyanyó: Ma már nincsenek tündérét, 
u hegyen. Mióta lent a völgyben felépítet-
ték a gozfürészt, nincsenek tündérek. 

Kristóf: Bókba is veszik azok a gőzfii -
részt. Csak feljebb .hurcolkodtak, mert utál-
ják a füstjit. 

Nagyanyó: Eltűntek azok örökre! 
Miklós: Ugyan má', hova tűntek volna î 

A tündér nem hal meg! 
Kristóf: Elmentek azok fel, fel a Remete-

hágón is túlra, ahol már az öreg Ambru» 
pásztorkodik a nyájakon. 

Gáspár: Az a'. Ügy lehet, Ambrus még 
találkozik vélek, valahol a hágón is fel-
jebb, jöttibe'-mentibe'. (Felnéz.) Hajjaj, én 
is mennék, csak ez a 'kacskalábom engedne 
s a nyomorék belsőm!. . . hogy mégegy-
szer a hegyre folhágnék s a visszhangnak 
odakiálthatnék egyik csúcsról a másra 
hahó, hahó (Elfullad köhögésbe.) á, jajajaj... 

Zámbóné: Ambrus se láthatja őket. Bű-
nös embernek nem mutatkoznak, akinen 
egyszer már vér tapadt a kezlhez. 

Gáspár: Bűnös, bűnös. Tán más mindenki 
bűntelent H ' . . . Amit tett, asszonyért 
tette s régen megvezekelte. 

Nagyanyó: De véded, de véded! 
Gáspár: Védem hát, mert a barátom ne-

kem. Ahol ő jár, oda tudom el nem ér t> 
gőzfűrész füstje, se a dudájának az a beste 
rikoltása. Ott nyugeágban ellehetnek a tün-
dérek, eljátszadozhatnak, elvigadozhatna* 
örökösön. 

Nagyanyó: Márpedig ott sincsenek tün-
dérek. Ki látta őkett Senki. Már mink vé-
nek is csak mesékből tudjuk, hogy voltak. 

Zámbóné: Ügy ám, az úgy igaz. 
Nagyanyó: Nincs is vígasság azóta, hogy 

eltött a tündérek ideje. Csak kocsma, meg 
kártya, kocsma, meg kártya. 

Kristóf: iNtncs már új nóta» az igaz s a 
tánc is csak olyan . . . 

Miklós: A mese is, mintha fogyna, fogyna 
ki a világból. 

Gáspár: S a legény a lányra csak úgy 
rámegyen, mint az állat. Bétöri magánam 
s öröme sincs benne. 

Kristóf (félösen, szinte összehúzódva/ . 
Azért még i s . . . nem hihetem, hogy így itt-
hagytak magunkra. . . 

Nagyanyó: Pedig itt! 
Kristóf: Tán mi volnánk a férgeseik s fel 

se is ismernénk . . . 
Nagyanyó: 0, te. 
Gáspár (Ferenchez): Hát te Ferenc nem 

láttad őket. 
Ferenc: Nem. 
Zámbóné: Az a baj, az a b a j ! . . . 
Gáspár: Szűken méred a szót, hehehe. 
Ferenc: Sose elég kevés abból. 
Nagyanyó: Gáspár, szólítsd be Veront, 

gyújtson lámpát. 
Gáspár (az ajtóból kikiabál): Veron, Ve-

ron! Gyújtsd meg a lámpát! 
Zámbóné: Fuss eléie Ferenc! Ügy várt ez 
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a lány egész nap, hogy lejössz — nem jössz 
le . . . no fuss eléje 1 

Ferenc (röstelkedve): Ugyan már, Zámbó 
nénit . . . Nee . . . 

Veron (jön, megáll kicsit az ajtóban s Fe-
renchez, aki felállott): Jó estét Ferenc! 

Ferenc: Jó. estét Veron. 
Veron: Megjött? 
Ferenc: Meg. 
Veron: Messze jártt 
Ferenc: Messze. 
Veron: S mit látottt 
Ferenc: Fákat, hegyeket, ímeg az eget. 
Veron: Mást semmit nem látottt . . . 

Ferenc (beszélne s nyúlna is a lány után, 
de valami öreglegényes szégyenkezés visz-
szatartja): Dolgozni mentem, nem nézegetni. 
S aztán hát . . . gondoltam reád is Veron. . 
(Mozdul feléje, s végül is kissé nyersen.) 
Na gyújts világot! 

Veron (meggyújtja az asztal felett a lám-
pát). 

Gáspár (feláll s vele mind: amit mond s 
csinálnak nem szertartás, köznapi dolog, 
mint a köszönés): Mindenható Úristen, ker-
gesd el a sötétségnek gonosz szellemeit há-
zam tájáról, őrizz meg bennünket, gyerme-
keinket és mindenünket, új napodnak virra-

Minden nap 
fiatalabb lesz! 

MA ESTE 
Használjuk a rózsaszínű, bőrtápláló 

Tokaion krémet, amelynek fontos alkatré-
sze a Biocel, a Bécsi Egyetem nagynevű 
professzorának, Jdr. Stejskalnak a csodá-
latos találmánya. A sejtek eme éltető 
elemét gondosan kiválasztott fiatal álla-
tokból nyerik. ,ISzámos tudós eaerint en-
nek a természetes tápanyagnak a hiánya 
okozza a ráncokat. A bőrtápláló Tokaion 
krémben foglalt Biocel megifjitja a bőrt 
álmunk idején és visszaadja neki szilárd, 
fiatal és bársonyos voltát. 

Már az első használat után megállapít-

HOLNAP REGGEL 
ható, hogy a bőr mennyivel frissebb és 
bársonyosabb lesz. Néhány nap múlva 
megkezdődik a ráncok eltűnése. Egy hét 
múlva meglepően fiatalabbnak fog lát-
szani. Reggel fehér, nem zsíros Tokaion 
krémet kell használni. Az eredmény a mi-
tesszerek eltűnése, a bőr ndie, bársonyos 
és fehér volta. Még 50 éves asszonyok is 
ojlyan • varázslatosan eaép arcbőrt nyer-
hetnek, amelyre minden fiatal lány 
büszke lehetne. Visszakapja pénzét, ha az 
utasítás szerinti használat nem hozná 
meg a joggal várható eredményt. 

D Í J T A L A N ! E lap minldlen olvasójának készséggel szolgálunk egy-egy próbatubus 
fehér és rózsaszín Tokaion krémet, valamint néihány próbaadag Tokaion púdert tar-
talmazó ízléses kivitelű mintadobozzal, ha a töltési, csomagolási és szállítási költsé-
gek fedezetéül 50 fillért levélbélyegekben bekiild a követkeaö címre: Panacea Gyógy-
szervegyészeti Rt. 9/c. •Osatály, Budapest, VI., Figyelő-utca 16. 
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datáig. (A feszület felé keresztet vetnek.) 
Jó estét emberek. 

Mind: Jó estét, jó estét. (Aztán mind el-
helyezkednek s nekifognak a kártyázásnak, 
kis csend.) 

Ferenc (felfigyel): Valaki j á r l . . . 
Gáspár (hármas kopogásra): Lehet 
Komédiás (széles, ripacsgesztussal jön, kö-

pönyegében, vidáman belép s pillanatig kö-
rülnéz): Jó estét emberek! (Az általános rd-
döbbenésre, amivel fogadják, beljebb jön s 
kit, kit a maga modorán üdvözöl, a vén-
asszonyhoz hódolattal.) Jó estét! (Zámbóné-
hoz kifigurázva.) Jó estét, Jó estéti (Gás-
párhoz komázva, vállára csapva.) Jó estét! 
(A többi férfihez külön, külön.) Jó estét! 
Jó estét! Jó estét! (Ferenchez komoran.) Jó 
estét! (A lányhoz nagyon halkan, sejtelme-
sen, belenézve a szemébe.) Jó estét! . . . 

Veron (csudálkozva): Komédiás! 
Ferenc (1 kis megvetéssel): Komédiás! 
Gáspár (örömmel): Komédiás! Hozott Is-

ten! (Megölelgeti.) 
Nagyanyó: Gáspár! 
Gáspár: Komédiás Nyanya, komédiás. 

(Nem tudja, hová tegye örömibe.) 
Komédiás: Az varrok, komédiás! Csodála-

tos szemed van. Érkezésemmel talán megza-
vartam (A két vénasszonyhoz.) a tareferét, 
(Férfiakhoz.) a játékot, (Ferenc s Veron-
hoz.) vagy az udvarlást . . . bocsánat. Lám-
pavilágot láttam, bejöttem,. Hódolattal kö-
szöntöm a ház asszonyát. 

Nagyanyó: Honnan tudod, hogy én va-
gyok! 

Komédiás: Körülnézek és látok. Köszön-
töm a fház urát is, a sarokban, hiahaha, (s 
hogy a többi is neveti Gáspárt, neki meg 
odasúgja a vénasszonyra értve.) kemény 
asszony, de nem él örökké, hahaha. Üdvöz-
löm a ház szépséges leányát, és mindnyája-
tokat. Egy pohár mustot is meginnék erre. 

Gáspár: Hohó, igyál komédiás! (Tölt, a 
komédiást körülveszik a férfiak, Ferenc ki-
vételével.) Igyál komédiás, igyál, hohó! 

Komédiás (poharát emeli és sorra rájuk 
köszönti így): Borrá érjen a mustotok, soha 
ki ne fogyjon. 

Gáspár: Jól mondod1, ez az, Istenemre 
mondom. 

Komédiás: Várj! . . . legyen engedelmes, 
mindig a háznépe! 

Nagyanyó: Ez okos szó végre. 
Komédiás: Legyen hír a faluban, keverni, 

kavarni, fúrni, faragni, hozni, vinni. 
Kristóf (vele együtt Miklós és Gáspár 

Zámbónéhoz): Fúrni, faragni, keverni, ka-
varni, hozni, vinni, hahaha. 

Komédiás: Legyen mindig apró, a kocs-
mába temetni. 

Kristóf (vele Miklós, Gáspár): A kocsmá-
ivá temetni, a kocsmába temetni, hahaha. 

Komédiás (Veronhoz): Legyen mindig ál-
mod s egy — beteljesedjék . . . 

Veron: Beszéljen csak még, még. 
Komédiás (Ferenchez): S te . . . 
Ferenc: Én nem vagyok te — kendnek. 

Komédiás: Ú, pardon, grácia fejemnek! 
Te . . , csak a rigmusért mondtam. Kegyel-
mes uramat, a nagyfejszerend lovagját, kö-
szöntőim önt, kegyedet, magát. 

Mind: Hahaha. 
Nagyanyó (hogy a rivalgás elcsitul): Mi 

jáiatban vagyí 
Komédiás: Vándor komédiás vagyok . . . 

Itt az ósz. Truppunk feloszlott, a hideg a 
házakba hajt, szállást kérek. 

Gáspár: Itt maradsz, a vendégem vagy, 
jó helyre jöttél. 

Komédiás (Veronra nézve): A lámpavilág 
után jöttem. 

Veron (állva, mintegy kinyílva néz a 
lámpára). 

Gáspár: Mindegy, hogy miután jöttél, ná-
lam maradsz. 

Nagyanyó: Gáspárt 
Veron (egy kérő mozdulat a vénasszony-

hoz). 
Komédiás (Veronhoz a mozdulatért): Kö-

szönöm . . . (s helyreigazítva, Gáspárhoz.) 
a meghívást. (Nagyanyóhoz.) 8 ha a ház 
asszonya is beleegyezik, elfogadom. 

Nagyanyó: Hát ha már a f iam mondta . . . 
Komédiás: Igyekezek majd meghálálni a 

jóságot. (Mókázva egy-egy táncmozdulattal, 
ráleheléssel stb. s foként Veronra és Fe-
rencre érti.) Talán akad itt, amiben segít-
hetek! Talán mulatni vágytok s nincs kin 
kacagjatok — kacagjatok ki engem, haha-
ha; talán hidegség üli a sziveteket — majd 
rálehelek, hahaha; tán bizony lelkek kere-
sik egymást s a sötétségben nem találják 
— majd világot gyújtok! majd felgyújtom 
magamat s közibök állok, hogy lássanak! 

Mind: Jó, nagyon jó, hahahá. 
Zámbóné: De kártyát vetni tudsz-et 
Komédiás; Hóhó, azt tudóik még csak. 

Kártyát vetni, álmokat fejteni, hangot utá-
nozni, bilincset törni, tüzet enni, kardot 
nyelni, állatot szelídíteni s játszani, játszani 
öreget és fiatalt, vidámat és szomorút, ját-
szani, játszani, játszani! . . . 

Miklós: Jól adja. 
Kristóf: Jól, meg kell hagyni. 
Gáspár: Hát játsszál nekünk valamit. 
Komédiás: Játszom, neon veszitek észre? 

. . . Tapintani akarjátok a játékott Hej, 
parasztok, nézd; itt a bilinos, (Előveszi.) 
fogd meg, húzd rá (Veronhoz.) te is, na, 
szorítsd (s hogy a lány álig ér hozzá). Ö 
sz* ettől kinyílna inkább, ha száz porkoláb 
kovácsolná is össze, a szemed nézésétől ki-
nyílna . . . Te markold meg (ezt Ferenc-
hez, aki jól megbilincseli). Még, még! Ne 
sajnáld! S most csiridíé, csiridá, nincsen 
ebben semmi boszorkányság, semmi varázs-
lat, minden a nagyérdemű közönség szeme-
láttára, hepp! (Kint van a keze.) 

Gáspár: Pompás fickó vagy. 
Miklós: Csuda, csuda! 
Kristóf: Mégegyszer, mégegyszer! Bakd 

rá, taníts meg. 
Komédiás: Hohó, mutatok mást! Dugja 

tok el valamit, elfordulok és fogjátok le a 
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szememet. (Elfordul, Miklós otrombán le-
fogja a izemét.) 

Mind (gyors pusmogd» indul, mindenki 
ajánl valamit eldugni, ezt, amazt, végre it 
a lány lekapja a mézeskalácsszivet a fal-
ról, felmutatja, hogy jó lent « hogy rá-
hagyják, hát a kebelibe dugja). 

Kristóf: Lehet. 
Gáspár: Lehet, lehet 
Komédiás (megfordul, áll, a szemével, az 

ujja végével, az idegeivel keret. Veronhoz 
lép, megáll előtte, ránéz, míg a* elszégyen-
kezik). 

Ferenc (kissé fenyegetve eléje lép). 
Komédiás: Add. 
Veron (átadja a tzivet). 
Komédiás (Ferencnek nyújtja): A. tiéd. 
Gáspár: Az ántiját, Nyanya! látta-e, 

látta-eT 
Miklós: Hát ez csuda dolog, csuda, csuda! 
Mind: Hinnye a nemjóját! Ez aztán igen! 

Az emberben tótágast áll az ész! 
Zámbóné: Ce a kártyádat még nem lát-

tuk. (Nagyanyóhoz.) Vessen kártyát. (Komé-
diáshoz.) Mii Megmondod-e belőle a jöven-
dőit 

Komédiás: Meg. (Előveszi, megkavarja, 
dobálja a kártyát.) Neked pletykaság áll. 

Mind: Hahaha. 
Komédiás (Gáspárhoz): Neked mulatság 

és (Nagyanyára értve) — 8 bánat. 
Mind: Hahaha. 
Veron: Nekem mit mond a kártyát 
Komédiás (ezt komolyan veszi): Neked? 

Emeld meg háromszor magad felé. Zűr-
zavart mutat a kártya, sok nagy boldog-
ságot, sok nagy szenvedést . . . ébredezést 
mutat a kártya, a szemed felnyílását mu-
tatja, a lelked tárulkozását mutatja, egy 
szivet mutat melletted aztán . . . két ke-
mény öklöt mutat, csendes tűzhelyet mu-
tat, bölcsőt mutat. {Ferencre érti, bele-
vonva öt a játékba.) Tegyétek rá a keze-
teket, így, felvetem az első két lapot, (fel-
áll és felmutatja) a szívkirály és a szivki-
r ál y né. 

Zámbóné: Na úgy-et 
Nagyanyó: Az Isten engedje meg, hogy 

úgy legyen. 
Gáspár: Lám, lám. 
Veron (ki akar futni). 
Komédiás: Hová futsz, ne friss el! 
Veron: Valami ennivalót hozok magának. 
Komédiás: Nem vagyok éhes. (Fogja a 

kezét még és a sarokba vonja.) Ott a málé 
s a kukorica, ha éppen kínálni akarsz. 

Voron * Tessék, 
Komédiás: Köszönöm. (Egy-két falatot 

eszik és suttog a lánnyal a sarokban.) 
Ferenc <erősen nézi őket). 
Miklós: Hát ez csuda dolog ezzel a bi-

linccsel. 
Kristóf: A, nem olyan nagy dolog. 
Gáspár: Hőt Csináld meg tel 
Kristóf: Ha kioktat rá, megcsinálom, 

ahányszor akarom. 
Gáspár: A, nem olyan nagy dolog. De, 

bogy a szivet, a szivet hogy megtalálta. 
Nagyanyó: Veron. Ne sugdossatok ott, 

ülj ide a padra. 
Veron (feláll mosolyogva s éppen el-

ereszti a komédiát kezét). 

Nagyanyó (a komédiáthoz): Hát végtére 
is, ha már szállásba fogadtuk, a nevit is 
tudni szeretném mostan az úrnak. 

Komédiás: A n e v e m ! . . . 
Nagyanyó: Az a ! Kiféle, mifélét 
Komédiás: Péter, Amádí, István, Zeno-

biusz, ahogy akarjátok. Ma ez, holnap 
amaz s az mind én vagyok. Ezer élet az 
enyém! Ottó, Vince, Fatimur, mind, mind 
én vagyok. De hívhattok hegyeknek nevé-
vel is. Tátrának, Mátrának, Kilimandzsá-
rónak. Vagy szólíthattok folyónak: Du-
nának, Tiszának, Visztulának, s mint az 
állatot: Bimbónak, Villámnak, Bodrinak. 
De hívhattok virágok és szelek nevén: fák 
és füvek nevén, tűzhányók, tengerek és 
források, mindegyiknek hívhattok, én min 
dig jövök. 

Gáspár: Fűnek, fánakt 
Kristóf: Virágnak, folyónakt 
Miklós: Tengernek, forrásnakt 
Nagyanyó: De ha a csendőrök jönnek s 

a papírodat kérik, akkor hogyan hívnak t 
Komédiás: Papirost kérnekt Tessék. (Ke-

beléből végeérhetetlen színes papírszalagot 
huzigál elő s nagy, játékos mozdulatokkal 
gombolygatja.) Tessék, tessék, papiros, 
mind színes papiros, színesek és könnvűek 
és fordulnak egymásba. Ki oldja ki e z t 
hogy el ne szakítson belőle, bár egyet! Pa-
piros, papiros, phő, elfújom egy füttyen-
téssel. (Megteszi.) Gombolyaggá gyúrom 
a két kezemmel. (Megteszi.) Látásokat va-
rázsolok belé, hogy szépet álmodjon, aki a 
feje alá teszi. (Meghókuszpákuszolja.) S 
annak adom, aki érte nyúl. /Vár.i 

Veron (kinyújtja a kezét). 
Komédiás (odaadja a papírcsomót szép, 

bókoló meghajlással). 
Kristóf (készülődik Miklóssal): Hát szép 

volt, jó volt, de éjszakáiba fordulunk. 
Miklós: Menjünk. Jó éjszakát kívánunk 

az egész háznépnek. 
Kristóf: Jó éjszakát kívánok. 
Zámbóné: Hát megyek én is. (Nagyanyó-

hoz.) Hjaj, ez maga köré tekeri az egész 
falut egy-kettő. Amilyen kezejárása van, 
lelkem. 
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Miklós (Komédiáthoz): Aztán nézzen el 
hozzám is. 

Kristóf (Komédiáshoz): Ne sajnálja tő-
lünk a tudományát, megháláljuk. 

Komédiás: Ott leszek. 
Zámbóné: Aztán nekem külön vessen egy-

szer. 
Komédiás: Pénteken, az jó nap. 
Zámbóné: Pénteken, jaj! 
Miklós (elmenőben): No Ferenc. 
Ferenc: Megyek. (Zámbóné, Kristóf ég 

Miklós búcsúzkodva el. Most a komédiás 
elé lép, elhatározva.) Adnék én magának 
szállást, hajjal 

Komédiás (szembenézve): Ahová először 
hívnak — ott maradok. 

Ferenc (pillanatig áll szembenézve): Jó 
éjszakát. (El.) 

Nagyanyó (vele Gáspár, Veron): Jó éj-
szakát 1 

Komédiás: Hol alszom? 
Nagyanyó: Odakint a pajtában. 
Gáspár (Veronhoz): Eredj fiam, mutasd 

meg neki ügyesen. 
Gáspár: Jó éjszakát. Holnap a i í tán. . . 

(Sej, haj, dinom, dánomot akart mondani, 
de a vénasszony miatt elhallgatott.) 
(Veron elnyiló szemekkel áll a Komédiás 
mellett. Nagyanyó Gáspárra néz szemre-

hányó szigorúsággal, míg a) 
Komédiás (mély meghajlással bókolva): 

Csendes jó éjszakát. 
(Függöny) 

l . KÉP. 
(A pajta, amelyet a komédiás kidiszitett 

magának. Késő őszi délután.) 
Veron (rendezkedik, tisztogat, a tüzet 

megigazgatja, majd a közeledő léptekre az 
ajtó mögé akasztott ruhák közé húzódik, 
olyan kis neki, nekimenős kuncogással vár, 
hogy ráijesszen nyilvánvalóan a komé-
diásra. A belépő Ferencre, úgy egy lábdob-
banással s »bummln — ráijeszt és megfagy 
a mosoly rajta, amint) 

Ferenc (belép s megáll, keményen): Nem 
engem vártál, úgy-et 

\ e r o n (dacosan): Nemi 
Ferenc: Ezt a sehonnai tekergőt. 
Veron: Nem sehonnai s nem tekergő. 
Ferenc (áll, majd lomha megvetéssel meg-

fricskázza a lim-lomot). 
Veron: Ne nyúljon hozzál 
Ferenc (megvetően); Komédiás. 
Veron (rajongva): Komédiás! 
Ferenc (csend): Nem szégyenled magad? 

Cseppet sem szégyenled magad! 
Veron (büszkén): Nem. Nincsen szégyen-

leni valóm! 
Ferenc (ölelné): Hiszen az enyém vagy, 

Veron 1 
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Veron (védekezve): Nem, nem! 
Ferenc: Tán elvette az eszedet, tán kiölte 

belőled az emlékezést! De én jól emlékezem, 
en jól tudom azt az éjszakát, a nyáron, 
fenn a h e g y e n t . . . 

Veron: .Nein, nem, én nem akartam) 
Ferenc (csendesebben): Nem akartad? . . . 

(Átöleli.) De én akarlak, még most is akar-
lak! S te is kell, hogy akard! 

Veron (védekezik): Csak bántani akar, 
mindig1 bántani! . . . 

Ferenc (elereszti): Bántani? . . . Téged! 
. . . Hát mit akarsz? 

Veron: Egy jó nézése, egy szép szava nin-
csen énhozzám. 

Ferenc: Nem vagy te gyerek, hogy Játék 
kelljen neked. S én sem vagyok gyerek. 
Se komédiás. Hát mit ad ez neked? 

Veron: Mindent! A világot! 
Ferenc (kis csend után): Te rongy, te 

utolsó! 
Veron: Ezt tudja mondani, nekem? 
Ferenc: Tudom. Ennek a csókja kell ne-

ked? 
Veron: Még sohasem érintett! 
Ferenc: Ennek a csókja, ami szertefosz-

lik a levegőben? Ennek az ödelése, ami ha-
zug, mint ő maga! 

Veron: Ha most bejönnel . . . 
Ferenc: Találkoznánk. (Csend.) Félted? 
Veron: Nem. Nem. Nem! Tudom, hogy el 

akarjátok veszíteni, tudom, hogy ellene 
törtök, mind, mind, te, apám, nagyanyám, 
a falu, tán az egész világ. De erős áml 

Ferenc (fitymálva): E r ő s . . . Honnan tu-
dod? Kopogtatta már a derekadat? 

Veron (megvetéssel): ö, te! 
Ferenc: Erős! 8 ha a hegyeknek minden 

ereje benne volna, én akkor i s . . . én ak-
kor i s ! . . . (Megcsendesedve.) Ha érdemes 
volna még éretted, Veron 

Veron (gyerekes csúfolóddssal): Nem 
bírtok vele, nem bírtok vele. 

Ferenc (lenézi nagyon): Mi! Tán vipera-
tejet szopott bőcsős korában, tán zerge-
köve van, hogy sebezhetetlen!. . . 

Veron: Tán az is van. 
Ferenc (kis csend): Hát én pedig elbánok 

vele, ha száz varázslata van, akikor is! 
(Keményen el.) 

Veron (pillanatig dermedten áll, fél is, 
nem is — mint általában a következendők 
alatt — majd hallva kintről a Nagyanyó és 
Gáspár hangját — »gyere már.'a »jövök, jö-
vök, na.'« — felszalad a padláslétrán). 

Nagyanyó (Gáspárral jön, aki húzódozva 
követi): Gyere már, gyere miárl No, tán 
félsz. Ô, te! Talán megbűvölt téged is! 

Gáspár: Dehogy bűvölt, nem félek én, mi-
től félnék s kitől vájjon! . . . 

Nagyanyó: Na, gyere, gyere. Emeld meg 
a szalmazsákját. Ki tudja, imiket rejteget. 
Egy ilyen tekergőtől minden kitelik. 

Gáspár; S ha be talál jönni? 
Nagyanyó: Hát maradj ott s fülelj. Hogy 

Aki ébren, sűrű dohányfüstben eltolt»« vagy 
átmulatott éjszaka után fejfájással vagy gyomor-
rontással ébred, az saját hibája folytán szenved. 
Mert, ha ilyenkor, lefekvés előtt 1—2 Pyramldon 
tablettát vesz be. bizonyos, hogy másnap frissen 
és jókedvűen fog felébredni. Vegyük be tehát s 
Pyramidonit idejekorán! 
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késő vénségemre mindent magam csináljak, 
mindenre nekem legyen gondom (a szal-
mazsákkal motoz). Gyere ide, emeld 
meg azt a zsákot. S ha bejön! A ma-
gam portáján vagyok, a magamét vizsgá-
lom. Höhö, hogy kicifrázta magának, hogy 
kidlszitette, eh! (Megüt egy felaggatott pa-
pírdíszt, megráncigálja.) 

Gáspár: Szép. 
Nagyanyó: iSzéépt. . . Tán még mindig a 

markában tartt (Kutat a komédiás hol-
mija között.) Hogy nem akar kinyílni a 
szemed. Zámbóité látta, ma egy hete éj-
szaka, amint füst képibe szállott a falu 
felé. Minden liúzba benézett, teregette ma-
gát, kavargott; a templom tornya felett 
hármat rikkantott és alubukott a mély-
ségbe. 

Gáspár (de hiszi); Zámbóné részeg le-
hetett. 

Nagyanyó: Beszeg vagy magad. S vak s 
rie mi férfj, nem apa. Veronnal mi lesz, heí 
Aj . . . (Köhög s a mellit fogja megkapasz-
kodva egy székbe.) 

Gáspár: Nana, látja-e. (Megtámogatja at 
öregasszonyt.) 

Nagyanyó: Már a mellemre ül erősen a 
halál ilyenkor. Olmosodik a levegő. Hóra 
áll. 

Gáspár: Hóra áll. 
nagyanyó: A lánnyal mi lesz, tet A lá-

ncoddal! Én wieg ágynak dűlök s elfogyok 
közületek egyszer. Akkor mi lesz, tet 

Gáspár: Kipusztítanám a bitangot, de 
olyan furcsán néz, hogy nemi lehet hozzá-
nyúlni 

Nagyanyó: Na ugy-et Most már neked se 
cimborád. 8 hiát Ferenc! Ferenc meddig 
tűri, hogy Veron i t t . . . s ez a garabon-
ciás, ez a . . . ez az is tentelen! . . . 

Gáspár: Ferencnek kéne cselekedni! 
Nagyanyó: Ferenc meg már elkerüli a há-

zunkat. Az egész falu rajtunk nevet s csak 
iiltök a kocsmába s hallgatjátok az átko-
zott muzsikáját, míg elveszejti az egész 
falut. 

Gáspár (ezeket már pusmogva, sötéten): 
Ferencnek megvan a manlicherje, tudom. 
Tölténye is van vagy száz darab még. 

Nagyanyó: Ej, te! a falut kell rákergetni, 
érted-e, a falut! Minek nyomorítsa Feren-
cet a lelkiismeret. 

Gáspár: A falut! 
Nagyanyó: A falut hát! Körülverni a 

hírt, az asszonyok között, hogy ő rontja 
meg az embereket a kocaimázásokba s körül 
az emberek között, hogy ő ereszt vért a te-
henek tőgyiből! Veszettkutya képibe éjfé-
lén te meggyalázza a feszületet! A falut kell 

ráereszteni. Mártsák szurokba, hengerges-
sék tollúba, seprüzzék végig a községen, 
aztán Isten dicsőségére, karóval verjék át 
a szívit. El kell tenni láb alól. Én megétet-
ném. Már öreg vagyok-s magamra venném 
Isten előtt, de . . . a szeme, a szeime . . . 
(Fél tőle, fél a szemitől.) 

Gáspár: Az! Az, a z . . . 
Nagyanyó (kutat a holmi között): Nincsen 

itten semmije neki. Hát jól el tudja ez 
rejteni, szerte bájolni. 

Gáspár (kis csend után minteg-y ötlete tá-
mad): Anyám! Nemsokára lejön Ambrus a 
hegyekből. 

Nagyanyó: Ambrus . . . 
Gáspár: Ambrus. Kenyeres komáin nekem 

katonapajtásom, én is tettem érte, ő is tesz 
énérettem. És akit egyszer Ajmibrus a pok-
loknak elígér, azt meg is kapják a poklok. 

Nagyanyó: Hát . . . vigyétek ki egyszer 
az erdőbe . . . csaljátok fel a hegyek közé 
s . . . (Eltenni láb alól.) 

Gáspár: Pszt. 
Nagyanyó (kifelé húzódnak): S most vi-

gyázással légy hozzá, 
Gáspár: A . . . bele lát ez a vesékbe, sz' 

éppen ez az. 
Nagyanyó: Hát akkor ki kell oltani azt a 

szemit, amelyikkel a vesékbe lát, vagy el-
veszett a lányod. Érted-et 

Gáspár: Értem, értem . . . esak menjünk . . . 
(Félve kihúzódik az öregasszony után s 
mindketten el.) 

Veron (a hallottaktól szinte dermedten, 
lassan jön alá a padláslétrán; mire le-
érne. a); 

Komédiás (belép; beszél magában, de tel-
jes hanggal, játszva, gesztusokkal, most kar-
ját széttárva): Megérkeztem. A palotámba! 
Hoppmester! (Mintha pálcával kopogna s 
más hangon jelenti.) A király! (A mennye-
zet felé.) Harsonások! Így! (Mintha hallaná 
a kürtöket s a körülötte lévő semmihez.) 
ö, kedves miniszterem, majd később. Most 
félre az állam'ügyekkel, szerelmesem vái . 
Fenség! Apród! Jelentsd a királynénak, 
hogy győzelmesen visszatértem. Zene! 
Csatlós! (Odadobja nem létező sisakját, 
kesztyűjét, fegyverét, övét stb. s mintha 
lépcsőkön menne fel, lakájok sorfala között 
s fönt megáll.) 

Veron (csodálkozva és áhítattal hallgatja 
s most előre jőve oson utána). 

Komédiás (most mint, aki érzi, hogy 
hátamögött vannak, széttárt karral, d'-
meg nem fordulva): Naa... osonj a hátam 
mögé, fogd le a szememet és kérdezd: ku-
kucs, ki vagyok? 

BIOLAX hajt 
BIOLAX jó 

BIOLAX a jó hashajtó! 
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Veron: 0... (Előrefut hozzá.) Tudta, hogy 
itt vagyok 1 

Komédiás (megfordul és magához Ölelij. 
Nem. Éreztem. 

Veron: Maga beszél magábant 
Komédiás: Hogyne! Kivel beszéljek, hu 

egyedül vagyok. M éli a akkor is beszéles 
magamban, ha sokakkal vagyok. Az nem 
igaz, hogy csak a bolond beszél magában. 
Sírtál te már egyedüli 

Veron : Sírtam. 
Komédiás: Látod. Mindenki sírt már 

egyedül, elbújva, keserűen. Arcukat elrejt-
ve, sírnak az emberek magukban. Ejszakán-
kint. Gyerekek, feleségek, íérjek és szere-
tők, mind, mind sírnak magukban. És ha 
szomorkodni lehet egyedül, vidámnak lenni 
miért ne lehetne? Vigadni, nevetni, a szo-
bát körültáncolni egyedüli egyedül. Kér-
dezni és felelni magunknak. A gyermex 
ezt tudja jól — mire felnő elfelejti. Be-
szélni egyedül! Kivel beszéljünk? Fiú az 
apával, aki öregebb, mint ő és nem érti! 
Apa a lányával, a'ki fiatalabb, mint ő és 
nem érti, lány a kedvesével, aki fiú és nem 
érti? Egyedül lehet a legjobban beszélni 
és Istennel. Megsúgok neked valamit: Iste»i 
néha elkerüli a tömegeket. A templomok-
ban sokszor nem találod, de ha egyedül, 
nagyon hívod, mindig megjelenik. 

Veron: Csak hallgatom, csak hallgatom.. 
Komédiás (kissé keserűen): És nem ér-

ted. Ha magamnak elmondom, én értem. 
(Űjból játékosan.) Miért bújtál el? 

Veron: Meg akartalak ijeszteni. 
Komédiás (széles vidámsággal, ahogy 

szokta): Meg akartál ijeszteni! Hát 
ijessz meg, nal Rajta! Dobbants a lábad-
dal s csinálj így »bumm« és én megijedek. 
Na, csináld. 

Veron (megijeszti): Bumm! 
Komédiás: Jaj, de megijedtem! (Játszin 

és a lány vele.) Gyere, játszunk ijedséget! 
Gyere, gyere! Nézd, Itt vágtatunk fent » 
hegyekben, könnyű szánkón, három egy-
más elé fogott fekete lóval. (Fölkap az asz-
talra s a lány mögéje.) 

Veron: Három fekete lóval. 
Komédiás: Farkasok üldöznek. 
Veron: Farkasok! 
Komédiás: Farkasok. A vezérordas rohan 

elől, csattog a foga. kilóg a nyelve, vil-
lámlik a szeme, hajhó, csak előre! (Széle-
sebben hajt.) Sziklákon, befagyott vízmo-
sásokon repülünk által, a falka utánunk, 
jól kapaszkodj meg! (Magához öleli a szán 

ban.)-Ne félj szentem, kezemben a gyepio, 
Már érezzük a nyakunkon a lihegésiiket. 

Veron: Jaj, Istenem segfts meg! 
Komédiás: Ne félj, csak előre, hajrá. 8e-

besen, mint a fergeteg! Most előkapom a 
pisztolyomat! (Okarináját előkapja, mint 
pisztolyt.) 

Veron (befogja a fülét). 
Komédiás: Dir-dur, dir-dur, végük van. 

(ölelve a lányt, lesegíti a szánról.) Féltél, 
kis életem? 

Veron: Kicsit féltem. 
Komédiás: És most elbocsátjuk a fogatot: 

(Egy mozdulat és a fogat elszáll.) A he-
gyeket! (Letörli maguk elől.) Nincs 
sehol! Jaj, ez a szegény farkas itt ma-
radt, erdő nélkül, hegy nélkül, itt lóg a 
semmiben. Ebből bundát kapsz, jó? 

Veron; Jó. (Tapsol örömében.) Galléros 
bundát! 

Komédiás: A többi, el! Így. S most ha-
jón vagyunk. (Viszi bele magát és a lányt 
is a játékba, felborítja az asztalt s beleül-
nek.) Hajón vagyunk, szívem, hajón. 

Veron: Hajón vagyunk. 
Komédiás: Tombol a tenger körülöttünk, 

rettenetes vihar! 
Veron fbelekapaszkodik): Uram, irgal-

mazz! 
Komédiás: Egy iszonyú reccsenés! Árbo-

cunkat tovasodorja az orkán. Eltört a kor-
mánykerék, felrobbant a kazán. (Egymást 
átölelve beugranak a tengerbe, úsznak.) 
Tartsd magad! (Ordított s most kiszól a 
játékból.) Túlkiabálom a vihart. Tartsd 
magad! A . . . ájultan fekszünk az elhagyott 
szigeten. Pirkad, dereng, virrad. Ahogy 
akarod. Én ébredek először s csókkal éb-
resztelek. Elünk szívem, élünk! Megmene-
kültünk. Adjunk hálát érte. köszönjük ke-
zedből az életünket. 

Veron: Köszönjük az életünket. (Nagy 
nevetéssel összeölelkeznek. Majd a lány 
kibontakozva.) Nem találkoztál?... Ve le . . . 

Komédiás (csend): Ferenc? Itt járt? 
Veron: Itt. Előtted. 
Komédiás: A kerteken át Jöttem. Miért 

remegsz? 
Veron: Nagyanyám és apám beszéltek... 
Komédiás: Beszéltek!? 
Veron: Beszéltek mindenfélét. Ügy-e . . . 

úgy-e nem lehet . . . nem lebet téged meg-
ölni? 

Komédiás (most először érzékelteti, hogy 
nem e világról való): Nem, engem nem le-
het megölni! 

Veron: Ügy-e nem? Nem is ijedtem ám 
illegi nagyon. Én tudom, hogy nem bírhat-
nak le téged, ha százezeren vannak elle-
ned, akkor se. Nem, nem félek . . . 

Komédiás: De hiszen még most is resz-
ketsz . . . és ez olyan jólesik nekem, hogy 
féltesz engem. De ne félj, te, alvó király-
ném, te, fiatal szederbokornok érő gyü-
mölcse, te, ne félj. Hiszen nyílik a szemed, 
új és új csodákra . . . ne félj hát és ne félts 
engem. Vegyem fel a frakkomat? (Bókkal.) 
Tiszteletedre... Akarod? Nézd. (Magára ölti 
a szegről komédiás-frakkját.) 

Veron; Ô, de szép. 
Komédiás: Szép, hahó, herceg vagyok, 

nagyherceg, király, császár! Nézd, kitünte-

Őszi bevásárlásaikat 
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tern magam. (Tarisznyájából szalagokat, 
csillagokat, érdemrendeket szed elő s ma-
gára, majd a lányra tüzkddi.) Kitüntetem 
magam a tfátorságrend Csillagéval, a Sért-
hetetlenség lovagjává avatom magamat és 
szivem fáié akasztom a tízent Messzeség 
rend holdját, a gyémántokkal. Akarsz te is 
aranyakat a melledre! Ima, vedd! (feltűzi 
ünnepélyesen.) A Karolina-rend nagyke-
reszt je . . . a Hajnalváró Szüzek ezüstko-
szorúja, itt van, fogd mind, mind. (Tréfá-
san a körmére huhog és rápecsétel.) Még 
arany és drágaság, mind, mind, mind a 
tied! Hol van már a falu a vajákos vén 
asszonyaival, csizmáival és fejszéivel! Hahó, 
osászárrá koronázom magam, ha akarom 
(megtörténik^ s téged császárnévá! (Meg-
történik.) Nézd, ezzel lóttem agyon a far-
kasokat (okarináját előveszi/ s most 
muzsikálok rajta, ha te úgy akarod. A 
világ császára teljes ornátusban muzsikál 
neked. (Egy taktust fúj, majd eltartja 
magától az okarinát, melyet később az 
ágy felé, a kis polcra tesz.) Hallgasd csak, 
hallgasd, tovább zümmög a lehelletem 
érintésétől. Mesét adok neked, hogy vigasz-
talódni és vigasztalni tudjál! Muzsikát 
adok, hogy el ne feledhesd!. . . csodát adok, 
hogy egykor tovább adhasd. (Jobbról, bal-
ról, lentről, fentről, magából idézi be a 
muzsikát, mely a végén összefolyik egybe 
s mintegy átadja neki.) Akarsz i n n e n i . . . 
eminnen l . . . onnan I . . . s mindenünnen! 
Akarsz fuvolát! (Megszólalnak, amiket 
mond, előbb halkan és egyenként s aztán 
a szöveghez simulva.) Oboát? Síró klariné-
tot? Mély bőgőiét... kürtök harsány rivalgá-
sát!! Hárfák édes pengését! (Most erősö-
dött fel a zene és tart a felvonás végéig.) 
íme! Vedd! A tiéd! Neked adom. (Nagy 
bókkal átnyújtja.) Félsz még, Veron! 

Veron: Nem, nem félek!«. . Nem tudok 
félni. 

Komédiás: Most tedd le a koronádat és 
attól még bátrabb lesze.ll... így... (Egy kissé 
maga mellé Síeli a fekhelye felé.) mesélek 
néked. A pokolbéli tüzekről mesélek, 
amelyben főnek és sülnek a gonoszok, a 
mennyei kórusokról mesélek, amit nem 
hallanak osak a szíves életűek. S ez mind, 

M Á S O D I K 
1. KÉP 

(Veronék tiszta szobája. Délután.) 
Komédiás (az asztalnál a holmiját ké-

tzítgeti, frakkját vasalja, kártyáit agyusz-
tálja, bilincsét, kitüntetéseit fényesiti, fü-
työrészve vidáman, játékos mozdulatokkal 
dolgozik). 

Veron (nagyon leverten nézi). 
Komédiás: Fogd csak. (Odaadja a va-
ParfBmf Igen, Un a drága parfümöt takaréko-

san alkalmazza, de ba égés? testét be akarja 
vonni azzal a gyengéd, tárté s Illattal, amely bá-
jának és egyéniségének befejezettségét Jelenti, 
ehhez »LADT« Chat Noir kfilnlrrlzre van szük-
sége. 

A »LADY« kfltolvlzekneik megron az a szeren-
csés tulajdonságuk, hogy egyesülnek a bór ter-
mészetes illatával és magadják azt az egyéni vo-
nást, amire minden Igazán ápolt nS olyan nagy 
sullyt helyes. 

mind itt van a földön, a pokol is, a menny-
ország is. Ha jó leszel, cédrusfagályán 
viszlek el, messzi tengerekre. Vert arany 
sárkányfej a gályámnak orra, bíborbol a 
zaszlaja s akkor is lobog, ha nem fú a 
szél. Hogy az arcodat fel ne marják, le-
csendesítem a szeleket és mégis lobog a 
bíborlobogó és dagadnak a selyemvitorlák. 
Es ezüstszínű vizén úgy vágtat a gályánk, 
hasítva a hullámokat, hogiy azt hiszed, egy 
villanás — és félkézzel a holdat leakaszt-
hatod a szarvánál fogva. 

Veron (megsimogatja az arcát): Komé-
diás! 

Komédiás: Az vagyok. Fajtákban hálok 
ós márványmennyezetet varázsolok magam 
felé. (Felnéz.) Látod! 

Veron (rajongva felnéz): Látom. 
Komédiás: Hideg van itt! Űgy-e nincs! 
Veron: Nincs, nincs, nincs hideg. 
Komédiás: Befú a szél! Ugy-e nem! 
Veron: Nem, nem, nem fú a szól. 
Komédiás: Sötét van! Ügy-e nincs! 
Veron: Nincs, nincsen sötét. 
Komédiás: Édes borok és gyümölcsök itt 

a tálon, látod s a kandalló tüze elég, hogy 
egymást nézzük. És én mesélek neked. Aka-
rod a szicíliai szigetedet látni! Ott édesebb 
a levegő, mint itt a méz. Akarod a hindu he-
gyeket látni, én odaviszlek. Minden szép, 
ami messze van és én mind, mind ide tu-
dom hozni. Nagy vizek mellé vigyelek! 
Vagiy menjünk a moldovai síkra, szakállas 
pópával menjünk, karácsonyi menetben 
jámbor énekeket fújva és leborulva szent-
képet csókoljunk az úton, Ohrist eleison, 
Kyrie eleison. 

Veron (a zene elhallgat s ő tágra nyílt 
szemekkel csodálkozva): S maga ennyi he-
lyen volt! Itt mind járt! 

Komédiás (nem mentegetődzve, hanem az 
extázis büszkeségében): Nem! Hazudok! . . . 

Veron (mellébújik): Hazudjon még . . . 
Komédiás (a zene továbbfolyik és a lányt 

magához vonja, átölelve, s mormogva me-
sélni kezd): Viszen már a oédrusfagálya a 
bíborlobogó alatt, az ég minden csillaga 
leragyog r á j a . . . selyem a vitorlája s ak-
kor is lobog, ha nem fú a s z é l . . . 

(Függöny) 

F K L V O N A S 
salót.) Csináld. Majd addig én ezt itten. 
(A szerszámait csinosítja.) Vigyázz te, hé, hé ! 
Vonalakat vasalsz belé, ejnye! (Félrelöki 
s mutatja.) így, egyenletesen simán, las-
san, nem kell nyomni! Ej, daróchoz vagy 
szokva. Na. (Visszaadja s fütyörészve dol-
gozik tovább). 
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Veron: H á t . . . e lmégy . . . 
Komédiás; Mit csináljak* Tán itt ma-

radjak! 
Veron: Tél van. 
Komédiás: Té l ! . . . Télre jön a tavasz. 

Azért készülök, mert tél van. 
Veron: Hó borit mindent odakinn s a 

farkasokat a kertek aljáig veri bé a hideg. 
Komédiás: Tél. Tél van. Hó borít min-

dent odakint. Az egész falu pálinka, pá-
linka, pálinka! Éjszakánként farkasok üvöl-
tenek a kertek alatt, de néha félálomban, 
mintha hallanám, s z t . . . csepeg az eresz. 
Uvölthetnek a farkasok és csikoroghat a 
jeg a patkós csizmák nyomán, de én meg-
hallom, amint az erdőkben, a hó alatt, a 
málló avar ölében, a melegedő földek szí-
vére zárva nyújtózik húgom, a hóvirág, 
öcséim vinnyognak szerte a dukakbaji, rot 
rótkafiak; készülnek már utazáshoz hazafelé 
kis unokáim, a madarak; s nemsokára elő-
bújik barlangjából jó öreg nagybátyám, a 
medve. Én megérzem a tavaszt és . . . (Nincs 
maradásom, nyugalmam, egy kitörő gesztus.) 
Készülni kell hahó, ha egyszer eljön a ta-
vasz, készen találjon! Mit csinálsz, megbo-
londultán Ej, lódulj innen! 

Veron (megállott kezében a vas a szö-
veten s most, hogy félrelökték, ámulva néz 
körül, hogy ezt lehet vele és elsírja magát). 

Komédiás (fújja, vizezi a frakkját); 
Tönkreteszed az ujját. Ilyen egy! . . . Na, na, 
csak nem sírsz, na Veron, Veron, nézd, ki-
égetem a másik ujját! (S hogy Veron 
utánakap a vasalónak, nevetve fogja le a 
kezét.) Te csacsi, te, na, ne sírj, ne sírj, 
nézd, segíts inkább, ládd itt a bilincsein 
nézd (nagy ajándék) beavatlak! Nézd. itt 
a rejtett kapocs, beledugom a csuklómat, 
nyomhatják hat hétig a legerősebb fejszé 
sek. Egy mozdulat és hopp! (Kinn van be-
lőle*) Nézd, te is megcsinálhatod, megtanít-
lak, naa! 

Veron: Nem kell! (Eldobja a bilincset.) 
Komédiás (csend után): Hát ml kell. mi 

kell neked, Veron! 
Veron-. Elmégy t 
Komédiás (ingerülten); El, hát tudod. 

Nem maradhatok itt. Unom már a falut 
é s . . . és mindent. (Hirtelen.) Gyere velem! 

Veron: Hovát 
Komédiás: Hovát A világba! Nat (Lesi a 

választ.) 
Veron: A világba t S mit csináljak én 

ottt 
Komédiás: Te állasz majd a sátrak ajta-

jában s vered a dobot. Erre tessék, erre 
tessék, hölgyek, urak, válogatott cigányle-
gények, kezdődik a komédia. Te állasz majd 
lent a kötél alatt és kifogod a kendőt 
amit a táncos ledob, te játszod majd Hó-
fehérkét. Piroskát, Tündér Ilonát és az 
alvó Csipkerózsikát és én a lovagot. És 
tapsolnak a népek és állunk csókot hintve 
az újjongók között, te meg én. 

A művésznők D C D f i E D a 1 e S » é n l 

ha j festő je DCItUCIt frizurák mestere 
C u k o r - u t c a 4 . T « L i 1 - 8 3 6 - 8 » 

Veron (megvetéssel); Komédiázzak? Ént 
Komédiázzak! 

Komédiás (lehűlve): Mit A . . . (úgy 
a nyakához nyúl idegeskedve.) megfojt 
már a tél és fullasztanak a zsíros disznó-
torok!. (Indul, megáll, s egy mozdulat a 
lányhoz, mintha még mondana valamit 
aztán, eh kinekt s el.) 

Veron (egy lépése van utána, aztán meg-
áll, fülel, hallgatózik, hogy megy-e: a hol-
mit szedi össze, a frakkot felakasztja végül 
is csendes sírással, úgy megáll az összera-
kott biívészszerszámok fölött). 

Gáspár (jön megáll, nézi a lányt « kis 
csend után): Mi van veledt (Csend.) Mit 
Veron! Mi van veledt (Csend.) Különben 
mit kérdem. Látok én, jól látok én min-
dent. (Csend.) Beszélj mégis, mi van ve-
ledt 

Veron: Semmi. 
Gáspár: Elfizeted még erre a semmire 

tán az életedet is. (Csend.) Veron, Veron, te, 
hát hallgass apádra. 

Veron (elkinozva): Hagyjon, hagyjon en-
gem. 

Gáspár: Héj, az ántiját neki! Ha a 
nagyanyád élne, mér eddig csak rendet 
csinált volna! (Nézi a holmit s félig kér- g 
dés.) Itt hágryt (Megállapítja.) Itt hágy. 1 
(Csend.) Még tán ez a jobb. (Csend.) Fe-
renccel mikor beszéltélt 

Veron (elkínozva): Nem beszéltem Fe-
renccel. A 

Gáspár: Beszéljek én velet Mit Beszél- 1 
jek ! Vagy már későt Késő márt 

Veron: Ne kínozzon, ne kínozzon, édes-
apám! (Felsír, el.) 

Gáspár (csend után): De a keservit. 
(Már majdnem ő is sír. Egyedül maradva, 
kétszer-háromszor alá-fel jár, a bűvészhol-
mit megpöcenti, a frakkot megfogdossa. 
Leül. Mereven ül a széken az asztal mellett. 
Kopogásra): Lehet. 

Ambrus (kemény öreg paraszt, bejön, 
fejsze van vele, mikor leül, azt úgy a lába 
közé állítja): Jó estét, Gáspár! 

Géspár (nagy örömmel): Hozott Isten, 
Ambrus. (Kezet fognak.) Ülj le. Fáradt le-
hetsz. (Pálinkát hoz.) 

Ambrus (leül, amit beszélnek, az csendes 
dolog, itt-ott apró szünetekkel): BHőtt ez az 
esztendő is. 

Gáspár: El. Elfutnak az esztendők. 
Ambrus: Emmán a huszonharmadik az-

óta, hogy az asszony véget t . . . S csendőr-
kézből szabadultam. 

Gáspár: Idő. 
Ambrus: Az. (Csend.) Az öreg asszonyi 
Gáspár: Eltemettem. 
Ambras: Isten nyugtassa. Keményter-

mészetü asszony volt. A faluba mi hírt 
Gáspár: Semmi. S odafentt 
Ambrus: Mi vónat (Csend.) Négy hete 

csempészeket hoztam a Remetehágón ál-
tal. Az. 

Gáspár (néz felfelé, hogy szinte látjuk a 
meredeket): A Remetehágón!... 
B a l i l k A u l M i O 

sportruha nagyban kicsinyben. N O V A , 
Múzeum-karút 2. Tel. 1 338-73. 
Az összes, sportágak speciális 
ruházatai l e g o l c s ó b b a n . 
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Ambras: Ott ért a Mihály napi vihar. 
Görgeteg omlott ránk a Kecskejárás tete 
jiről. Éccaka vót. Nyálasak is vótak köz-
tünk. Még ríttak is. H*. . . <Köznapi doloo, 
amit mesél.) Eltemetett a hó a szorosban. 
A kezüket tördelték. Ambrus bátyám, mi 
lesz velünkt Melegség jött ránk hajnalra. 
Mi lesz, ha a fagy enged, belésüllyedtünk. 
Hát mondom nekik, akkor Jézus nevében 
elszunnyadunk. 

Gáspár: S aztánT 
Ambrus: Itt vagyok. Négyen ott ma 

r&dt&ki 
Gáspár (csend): Te, Ambrus! Tündérek-

kel találkozol-e vaj* egyszer odafent! 
Ambrus: Hát az van úgy. 
Gáspár: S aztán n á t . . . jó tündérek-e 

vagy rosszak? 
Ambrus: A* nincsen. Már, hogy külön 

jók s rosszak. A' csak szóbeszéd. Ëppen, 
mint az embereknél, úgy náluk is. Jók 
is, rosszak is egybe. Mikor, hogy. 

Gáspár: S milyen formába láttad mégis? 
Ambrus: Hááát . . . van úgy, hogy éj-

szaka jönnek, megint van úgy, hogy nap-
pal. Eljönnek éjszaka, álomformán, suso-
gás képiben s hírül adják, hogy ébred-
jek, mert farkas ólálkodik a nyáj körül. 
Ébredek, hát már akkor a kutyám torká-
ban vonítják a vigyázást. Eljönnek fényes-
ségek formájában s játszódnak a havon, 
futkároznak, csillognak, villognak. 

Gáspár <elédesedve hallgatja): S nem fáz-
nak az árvák! 

Ambrus: A tündérek nem fáznak. Csak, 
ha ember megüti valamelyiket, akkor igen. 
Akkor rínak, mind az egész. 

Gáspár: Hát meg lehet ütni őket? 
Ambrus: Meg azt. Ha nagyon közel en-

gedik az anyától szült embert magukhoz, 
az úgy lehet, fel se ismeri őket s megüti. 
Jól lehet bár csak nézéssel vagy gondolat-
tal, már azt megérzik s akkor odavannak 
egészen. 

Gáspár: De te nem ütöttél meg egyet 
sem? 

Ambrus: Tudomásommal nem. Eljönnek 
azok mindenféle képbe*. Madarak hangján 
megcsúfolnak, ha jókedvük van; a szaka-
dékok között megtévesztenek s kinevetnek. 
Az eltévedt vándornak aztán sokszor meg-
súgják az utat s ha elveszne már az éh-
ségtől, a kézit rávezetik, hogy melyik 
bogyóból, fűből egyék. S kivált játékosok, 
mondom. Estére, ha megnyúlnak az ár-
nyak, apró szelekkel táncot űznek vélek; a 
legény, ha lányhoz lopakodik, ráadják » 
nyelvire a szép szavak fűzését s ha az eső 
elered, adta kölykei, közibe vágnak, egy-
máshoz neszezik a cseppeket s muzsikát 
csinálnak belőle. Igen. Én egyszer egy 
nótájukat el is lestem egy éjtszakn. Va 
lami olyan formán vót, h o g y . . . (eldúdolja 
az egyszerű kis pásztornótát.) 

Gáspár (vele dú'Jol, megtanulja s rákoc 
cintanak a végén, isznak): Szép. 

Ambrus: Szép bizony. 
Gáspár: Hát így a tündérek, no. 

Ambrus: így. (Csend. Nézi a komédiás 
holmiját.) 

Gáspár (követi a pillantását, elkedvetle-
nedve): Szállóvendégem van. 

Ambrus: Komédiás! 
Gáspár: Komédiás. Bár be ne fogadtam 

volna. 
Ambrus (elérti): Veron? 
Gáspár: Veron. 
Ambrus (csend): Nehéz sor. 
Gáspár: Haj, haj, már oda ez a lány 

egészen. Se nem eszik, se nem iszik, se 
nem aluszik, csak fogy, fogy szegény ki a 
világból. Ez a kóbor lélek meg majd odébb 
áll egy házzal. Nem tudom, mit csináljak. 
Meg már tán késő is van. Nem merek 
tenni ellene semmit, nem merek! 

Ambrus: H á t . . . ha segélhetek rajtad, 
szivesen segélek. (A fejszéjéhez van egy 
mozdulata.) 

Gáspár: Nem, nem! 
Ambrus: Rajtad áll, csak izenj nekem, 

ha kellek. (Körülnéz.) Pedig olyan nyugo-
dalmas itt. A házadtája, Gáspár. (Csend.) 
Nono, 'szen sok ház ég bévülről, csak kí-
vülről nem látszik a füstje. (Odanyúl a 
komédiásholmihoz,) Komédiás. Rég nem 
jártam komédiába. Egyszer tndod, kato-
náéknál, akkor Klagenfurtban. (Egy-két 
mozdulat, elnéz arra a régi komédiára s kis 
nevetés.) Hő. 

Gáspár: Höhö. 
Ambrus: Jóbeszédű voltál, meg kell 

hagyni. Hogy is van az a tréfa az asz-
szonnyal, aki ebédet vitt; az egyszeri 
asszony na, s az ura várta, höhö. 

Gáspár: Höhö. Az úgy, hogy az egyszeri 
asszony ebédet vitt a földekre az urának. 
Mikor már látta messziről az ember, hogy 
jön az asszony, eléje kiáltott:, mit hozol, 
asszony! 

Ambrus: Höhö, mit hozol, asszony! 
Gáspár: Azt mondja az egyszeri asz-

szony, káposztát. No, csak ide véle, azt 
mondja az egyszeri ember. 

Ambrus: Ide véle, jól adod, höhö, ide 
véle, höhö. 

Gáspár: Kisvártatva megint csak oda-
kiált az ember, hús van-e benne? Nincs, 
azt mondja az egyszeri asszony. No, azt 
mondja az egyszeri ember, akkor vidd 
vissza, höihö. 

Ambrus: Vidd vissza, höhö. Ej, de jól 
adod. Vidd vissza, höhö. (Aprókat nevet, 
szinte csikorgatja, majd csend után.) Ma 
már nincsenek ilyen tréfák. 

Gáspár: Nincsenek, nincsenek. 
Ambrus (csend): Hát jól elbeszélgettem 

veled, Gáspár. (Készülődik.) Veront meg-
néztem vóna. 

Gáspár: Nem lehet most avval beszélni. 
(Kikiabál.) Veron! (S hogy nem jön, le-
gyint.) Aj, pedig, be takaros, be rendes. Fe-
reno elvenné szívesen. Hasmánt csúszna 
utána. 

Ambrus: Ferenc! Az a . . . (Mutatja a Fe-
renc kiállását.) 
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Gáspár: Az az. Ferenc. Derék szál ember 
s ügyes, dolgos. Usak b a t . . . 

Ambrus: Már éa azt mondom, tenni kell 
ellene. Egy komédiással több vagy kevesebb. 
(Csend.) Menjek. Holdas lesz az éjszaka s 
mire a pásztorok csillaga elalszik a Len-
gyelke szarva között, odafent vagyok. 
(Csend.) Hát én veled vagyok, azt tudod. 

Gáspár: Ládd-e, Ambrus, úgy vagyok 
ezzel, na véled kezetfogtam, mintha meg-
erősödnék, tudod-oí 

Ambrus: Hát Isten segéjjen. Esztendőre 
ilyenkor, újból meglátjuk egymást. 

Gáspár: Már én azt hiszem, hogy nom. 
Ambrus: Nono. 
Gáspár: Kerülgetnek engem az enyémek, 

akik odaát vannak. Feleségum is itt járt mi-
nap éj«tzaka s hívott. Anyám ig visszajár. 
Ügy érzem, bogy leteltek az ón világi nap-
jaim. 

Ambrus: Hát ha így van — elbúcsúzom 
tőled. 

Gáspár (üvegért nyúl): Jó cimborám vol-
tál mindig. 

Ambrus (ö is üveget fog): Könnyű indulá-
sod legyen, ha szólítanak. (Isznak, az utotsó 
kortyot mind a ketten a földre loccsantják 
s keresztet vetnek rá, keményen, szépen ke-
zeifognak, Ambrus el s Gáspár utána.) 

Gáspár (miután a szín pillanatig üres volt, 
jön vissza). 

Veron (most beszalad futva, riadtan s 
nagy elszánással kendőjét veszi és készülő-
dik). 

Gáspár: Ml az? 
Veron: Elment. 
Gáspár: Hovát 
Veron: A kocsmába, mindig a kocsmába! 
Gáspár: S tel 
Veron: Érte megyek! Utána megyek! 
Gáspár (döbbenten): Utána mégy! A kocs-

mába! 
Veron: Utána megyek! 
Gáspár: Mennybéli Úristen! Tudod-e, mit 

beszélsz! 
Veron: Tudom, s .utána megyeik. 
Gáspár: Leányfejjel, falu eeéfjára, a kocs-

mába elmégy utánal! . . . 
Veron (pillanatig áll, majd hirtelen elszá-

nással): Elmegyek! (Elrohan.) 
Gáspár (dermedten áll s a bevágódott aj-

tót nézi). 
(Függöny) 
2. KEP. 

(A kocsma. Este. Néhány ikszlábú asztal-
nál mér ott ülnek az emberek. Legtöbbjé-
nek fejszéje van vagy botja. Egy asztalnál 
három-négy fiatalabb legény, néha nótát 
zümmög, de ez csak olyan kiséret. Abba is 
marad. Egy másik asztalnál kártyáznak, 

kockáznak.) 
Elek (megrázza a kockát a bádogedény-

ben és vet): Tizenkettfi! 
Máté A kisujjaddal forgattad el a hatost. 

Elek: Készeg vagyi 
Máté: A kisujjaddal forgattad el a hatost, 

láttam. Ki látta mégi 
Miklós: En nem láttam. 
Kristóf: Vess mégegyszer, Elek. 
Elek: Nem vetek mégegyszer. Tizenkettő. 

Gazember, aki tagadja. 
Máté: Gazember lehetsz magad. 
Elek (fejsze után kap): Isten az atyám, 

hogy kettéhasítalak! 
Máté (felemelkedik): Kisebb bötüvel hé, 

kisebb bötüvel. Mer magam is itt vagyok. 
Kocsmáros (parasztzsidó, nem igen zsi-

dós, szétválasztja őket): Nana, nem kell 
mindjárt olyan nagy dolgot csinálni min-
denből, marad a tizenkettő, s Máté kend 
«oronkivül vessen. Nem igazt 

Máté: Nem bánom. 
Elek: Hát ide azt a kockát. 
Kocsmáros: Aki pedig vetett, az rögtön 

vegye el a kezét. És senki ne tegye a mar-
kát az asztalra. 

Mátyás: Jól van, jól. Hozzál csak 
egyet. (Poharára mutat.) 

Kocsmáros (el s újabb üveget hoz; ha 
nem dolgozik, hol itt, hol ott ül le s be-
szélőét. a vendégeivel). 

Máté: Én vagyofk részeg. Hő! 8z' kilóg a 
szádból az urak pálinkája. 

Miklós: Te is meginnád, Máté fiam, ha 
neked aduák. 

Máté: Piha. Ha belém öntenék, akkor se. 
Kristóf (a másik asztaltól): Nana. telik 

az urak hordójából. Bolond, aki visszaköpl. 
Máté: Tán kend Is ivott belőle i 
Kristóf: Ittam hát, nem is tagadom. Ügy 

is arra szavazok majd, akire a biró rámu-
tat ! 

Bíró: Én nem mutatok rá senkire. 
Kristóf: Ujjal nem, csaik intéssel. 
Bíró: Kl-k( megvizsgálja a lelkiismere-

tét é s . . . 
Kristóf: Kzt hallottuk már az uraktól. 
Bíró (tekintélyesen); Nahát akkor. 
Mátyás: Bíró uram, maga is csak azt 

fújja, amit a jegyzőtől tud. 
Kristóf: A jegyző meg azt, amit a szol-

gabíró mond, az m e g . . . 
Bíró: Tán az Úristenig elmennélf 
Mátyás: Az Úristent ebbe ne káromol-

játok belé. 
Máté: De az urak beléhúzzák az Úristent is. 
Biró: Ekkora legénykének hallgass a 

neve! 
Máté: Ha nem nézném, hogy kend a bíró, 

h á t . . . 
Bíró (teljes tekintéllyel): Nahát, pedig 

nézd! 
Máté: Ha soká nézem, hát összfolylk a 

szemem előtt s eltalálom felejteni! (Mig 
ezek itt összevesznek s kibékülnek, azalatt) 

Rébékné (bejön, köténye alól üveget 
vest ell5, pálinkát méret): Adjon Isten. 

Kristóf: Mi a, mi a, Bébékné. tán szen-
telt. vizértt 

Rébékné; Nem szóltam én kendhez! 
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I 
Kristóf: Ej, i'o tel vagy! 
Rébékné (a legközelebbinek): Ügy el-

gémberedett a fájós lábam. Nőm használ 
nékii semmi az ég világán csak az égetett 
pálinka. Rongyot áztatok benne, s ráteke-
rem. 

Miklós; Haha. Oszt attól danolsz egész 
éccaka, mit Hogy a lábadra tekered. 

Rébékné: 0, hogy a tűz égegse meg a 
gonosz koponyádat, nem átal' csúfot űzni 
belőlem. 

Miklós: Haha. a combjára tekeri s dalol. 
Rébékné: Az Isten azzal verjen meg. ne 

érozd az izit, ami a gégéden lefut. (El) 
Miklós (nagyot iszik): Haha, nem fogott, 

nem fogott! 
Máté: Nohát, hogy volt odabent a ban-

ketten, mi! • 
Elek: Hogy lett volna. Felállott az egyik 

úr, aztán oldícsérte a másikat. Aztán fel-
állott a másik úr s dicsérte emezt. Aztán 
aszondtuk, hogy éljen. 

Máté: Hát aztán! 
Elek: Aztán a himnuszt énekeltük, ahogy 

kell. 
Máté: Korán még az éneklés, messze a 

választás. 
Félkarú: Télen nem választanak az urak. 

Hideg van a falut járni ilyenkor. 
Kocsmáros: Nanana, nem a mi dolgunk ez. 

Ezt jobban tudják az urak. A magas politi-
kába nem kell beleszólni. 

Kristóf: A ! . . . hiábavalóság. Hanem em-
berek: tegnap fent jártam a Longyelke felé 
a hágón innen. A csúsztatókon, olyan a hó, 
hogy visszarúgja a fejszét, ha belépróbálod. 

Elek: A nyereg lábjában a csúsztató alá, 
ott, ahol a forrás elé jön, kellene egy új 
buktató. 

Bíró: Ez okos beszéd. S ha a falu össze-
állana, tavasszal meg is csinálhatnók. S a 
csúsztatót akkor ki lehetne építeni végig. 

Kristóf: Hát álljunk össze, emberek. En 
három napszámot mefeajáulok háznépestől. 

Miklós: Hármat én is meg. 
Mind: »Én is kettőt«, »én is«, »én hármat«, 

»ón egyet«, »én is hármat«. 
Bíró: Okos beszéd, okos beszéd. Hát azt 

mondom, vasárnap délután jöjjön be mind, 
aki erdős gazda a községházára a feloko-
sítjuk egymást szépen. Meg is doboltatonf 
holnapra. 

Kristóf: Jó lesz, bíró uram, meg kell do-
boltatni. 

Elek: Jó lesz, meglesz! Jákob, Jákob! 
(Italt rendel.) 

Lukács (jön, széles, nagytüszős s nagy-
termetű pohos vénember): Adjon Isten em-
berek! 

Bíró: Adjon Isten, Lukács. Hogy s mint! 
Lukács: Köszönöm, csak lassan, lassan. 
Kristóf: Ide ülj, Lukács. 
Elek: Merre jártál, Lukács! 
Lukács (csempész ö s nem szívesen beszél 

a dolaairól): Fuvarom volt. 
Az arcbőr felfrissítésére és t i sz tán ta r tásá ra min-

den Jólápolt hölgynek Ügyelnie kell, mely fel-
adatot legjobban egy megliixható arcviz oldja 
meg. Hudnut areviz (8kin Freshener) egy gyen-
gén összehúzó hatású, Udltö areviz, mely töké-
letesen eltávolítja a krém maradékokat, össze-
húzza és megakadályozza a pórusok ettőmödését. 
Hudnut arcviz használata a bőrszövetet megerő-
síti, me«akadiUyozza a korai ráncosodást és az 
arcot csodálatosan frissen és tldén tartja. 

Mátyás: Neked mindig csak akad fu-
varod. 

Lukács: Hát akad. (Leül, a bíró asztalá-
hoz s rendel.) 

Bíró: A karodat mi lelte! 
Lukács (biztosan meglőtték a karját): 

Fenn a Vlegyásza tetején eldőlt egy t'a 
előttünk, tán kifagyott a gyökere, megijed-
tek a lovak, aztán, így. 

Félkarú (egymásközt): Fináncok lőhettek 
bele az öragbe, ott a Vlegyászán. 

Elek; Jó fuvar lehetett. 
Lukács: Hát a komédiás hol? 
Félkarú: Itt volt tegnap is. 
Lukács: Ma legyen itt! Hej! Futtatok 

utána! 
Miklós: Bejön az magától is, 
Kristóf: Nem tudom, hol késik. 
Máté: Hát az érti. 
Elek: Az igen. A mindenségit neki, sok-

féle vízbe füröszthette a bába. 
Lukács: Na, futtass csak utána, Jákob. 
Kocsmáros: Megérzi az a pálinkaszagot. 

Talán szerelmeteskedik, nem kell kergetni, 
jöu az. 

Lukács: Hehe, az lehet, hogy szerelmetes-
kedik. 

Máté: Ferenc ugyanvalóst lemaradt. 
Mátyás: Az le, csúnyán le. 
Elek: De erről a lányról is. ki gon-

dolta volna! Veronról. Olyan ne bánts virág 
volt, olyan se ide, se oda, olyan lábaujját 
nézelődő. 

Mátyás: A, az ilyenbe is égnek a pokol 
tüzei. 

Máté: De még az ilyenbe csak igazán. 
Ferenc (jön): Jó estét. 
Mátyás: Jó estét, Ferenc. 
Elek: Ide. ide né. Van itt hely. 
Mátyás (invitálja): Ferenc! 
Ferenc: Köszönöm, majd csak. (S leül 

egyedül egy asztalhoz és rendel, kis csend, 
összesúgnak a többiek itt-ott.) 

Máté: Mért lógatod a fejedet, Ferenc! 
Ferenc: Mert az enyém. 
Máté: De harapós vagy. 
Elek (a kockát odaviszi, megcsörgeti előt-

te): Mi? Vetünk egyet? 
Ferenc: Vess csak magadnak 
Elek: Rátarti vagy, mióta rideglegény let-

tél. (Akik körülötte vannak, felnevetnek, ket-
ten, hárman, hogy »ej Ferenc, Ferenc«.) 

Ferenc: Sokat törődtök énvelem! Elúnon.! 
Máté: S ha elúnod, vájjon olyankor mi 

történik. Ferenc! Ugyan, m i ! . . . 
Lukács: Ha elunja, bukfencet vet magá-

nak, úgy mulat, igaz-e, Ferenc! 
Mind: Hahaha, bukfencet vet, hahaha. 
Ferenc (félig felemelkedik): Nem kérdet-

telek, hát mit feleltek. Táguljatok! 
Kocsmáros: Nanana. (Elviszi mellőle a 

többieket s őt is csitítja.) Nem kell mindjárt 
ölre menni. Mire jó az, emberek. Na szépen, 
na. (A belépő bolondhoz.) A, megjöttünk, 
fiatalúr! Éppen jókor. 

Bolond (rongyos, hülye siheder, amolyan 
falu bolondja, amit mond, artikulátlan da-
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(haussai keveri): Hideg van, liideg van, hi-
deg vau. (Gyomrára mutat s pálinkát kér 
melegítőnek.) 

Miklós: Ne! Melegítsd meg magad. (S 
hogy a pálinkáért nyúl.) Hohó, előbb masí-
rozz egyet, na egy-kettő, gyerünk! Ma-
sírozz! 

Bolond (ez az ő rendes produkciója, vi-
gyorogva, dúdolva, alá-fel masírozik, aztán 
haptákot vág Miklós előtt, felhajítja a pá-
linkát s mint az imént, úgy koldul, gyom-
rára mutatva, melegítőt a többiektől). 

Lukács: Krétát, Jákob! Ide a krétát. (Vo-
nalat húz a földre.) Ezen masírozz végig, 
de egyenesen, mert szétváglak. Na, dgy-
kettő. (S hogy a bolond megteszi, pénzt vet 
neki, szerte a kocsma négy sarka felé, kövé-
ren röhög hozzá.) Szedd össze! Jákob! Egy 
tányér kocsonyát neki s egy liter rozspálin-
kát. (S hogy a bolond hálából még mindig 
masírozik.) Egyél. (Már részeg egy kicsit x 
olyan zsíros, paraszt nábob.) Mindenki 
egyék, igyék. Hé, Jákob, kocsonyát min-
denkinek. Zsemlyo van-eï Zsemlyét eleget! 
Ami kocsonyád van, mind! Egy litert min-
denki elé s mindenkinek én fizetek. Bíró-
nak, boloudnak, mindenkinek! (Megöleli a 
birót, olyanformán, hogy az meg ne sér-
tődjék.) Hordjátok, Jákob, hordjátok! (Fe-
rencre.) Oda is! 

Ferenc (eltolja az ételt). 
Lukács: Nem hallod, hó! Mindenki az éo 

vendégem! 
Ferenc: Tartsd meg magadnak! En a ma-

gom vendége vagyok! 
Lukács: Netené! Tán bankót találtál a 

lyukashídon, hogy így íéltéglával vered a 
melledet!! Tán bizony a komédiás aranyat 
varázsolt a tüsződbe, hogy visszautasítod a 
vendégségemet! Tán eladtál neki valamit! 
Vagy valakit! (Körbe csend, már egymás lé-
legzetét érzik s Lukács az övébe nyúl pisz-
tolyért.) 

Ferenc (feláll, megmarkolja a fejszéjét, 
nem kiabál, de nagyon kemény): Elég le-
gyen! Mert nem nézem, hogy vén vagy s 
részeg! 

Lukács: Elég józan is vagyok hozzád s 
elég fiatal. 

Kocsmáros (már előbb ott settenkedett, de 
ezeket nehezebb szétválasztani, most kezdi 
elhúzni Lukácsot): Nanana, még vért onta-. 
nának! Az Istenre és minden szentekre! . . . 

Lukács: Mi közöd a szentekhez! Engedj, 
m e r t ! . . . 

Kocsmáros: Nanana. (Pisztolyát szeretné 
elvemii tőle s a többiek is segítenek.) 

Lukács: Hozzám ne nyúlj! 
Mind (köréjük tolonganak, ketten-hárman 

Lukácsot fogják, a többiek Ferencet csitit-
ják). 

Ferenc (komoran visszaül). 
Lukács: Nézd csak! (Fújtat, majd szétveti 

az indulat, vérmes ember.) Majd teszek én 
még erről. Majd teszek! 

Ferenc (nyugodt erővel): Ott leszek! 
Komédiás (jön s széles, vidám mozdulat-

tal, ahogy szokta, úgy közibük robban): Üd-
vözöllek benneteket. Szép jó estét kívánok! 
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Mind: Hahó, Komédiás! Ide gyere! »Ide.« 
»Ide.« »Ülj le!« »Ide, ido a kályha mellé!« 
»Hahó, komédiás!« 

Komédiás (mindegyikhez egy-egy jó neve-
tés, simogatás, hátbavágás): Jó estét, bíró 
uram, jó estét Lukács gazda, jó estét, jó es-
tét, jó estét, Miklós, jó estét, Kristóf bá-
tyán. — jó estét, Ferenc. 

Ferenc (oda sem néz, nagy csend). 
Komédiás: Megnémult, szegény. (Feje fölé 

mutat magának, Ferencet csúfolva.) Nem 
csoda. Ember fia, aki sokat jár egyedül, 
rendre megnémul s megsüketül. Már aztán 
a saját szavát hallja csak. Kár, kár, kár. 
(S hollókár o g ásb a megy át játékosan.) 

Többen: Jól adja, hehe, jól adja, kár, kár, 
kár. (A komédiás károgásdt utánozzák. Ki-

• vált a bolond.) 
Ferenc (úgy ül ott, egy olyan fejjelneki-

menös mozdulattal, mint aki rögtön rob-
ban és szétveti a falakat). 

Komédiás: De mi azért mulassunk, jó 
urak, száli'adöntők, kecskotolvajok és csem-
pészek. 

Mind: Haha, hahaha. 
Komédiás: Mulassunk, amíg élünk s ha 

egyszer meghalunk, elmondhatjuk, nem él-
tünk hiába. (Rájuk emelve poharát s azok 
vissza, iszik.) 

Lukács: Hohó, két bolondunk is van most 
már. 

Komédiás: Két bolond . . . rosszul mondod 
talán! Az lehet, hogy én örült vagyok, de ő 
csak hülye s a bolondok — ti vagytok. 

Bíró: Hé, hé, tán lakatot vetnél a szádra! 
Komédiás: Bíró uram óhaja parancs. Íme! 

(Hókusz-pókusz s lakatot tesz a szájára, 
majd újabb hókusz-pókusz s a lakatot eltün-
teti.) 

Mind: Hahaha. Mutasd, mutasd még! Hej 
az irgalmát néki! Ez aztán mindenre meg-
felel. Mutusd mégegyszer, mutasd még! 

Komédiás: Kétszer egymásután, azt már 
nem. Aki szemes, lesse el. 

Mátyás; Adhatnál olyan lakatot, jó vóna. 
Az asszonyok szájára fölvetném. 

Kristóf: Az, az. Az asszonyok szájára. 
Komédiás: Az asszonyok szájának lakatja, 

a férfi szája. 
. Elek: Ráfelel, ez mindenre ráfelel. 

Miklós: S talál, talál, hiába, mindig talál, 
igyál. Komédiás! (Isznak.) 

Lukács: De hátha vén az asszony, brrr! 
Komédiás: Vénasszony nincs. Ha már 

vén, nem asszony, hadd beszéljen. 
Lukács; Jó, jó, hahaha, megfeleltél. 

Igyál! (Isznak mind.) Most még az álmo-
mat fejtsd meg. Azt álmodtam, hogy két-
fejű disznó vagyok. 

Komédiás: Nagyzási hóbort. Csak egy fejű 
disznó vagy. 

Lukács: Te. te! (Olyan részeg kedélyes-
séggel nekimegy s megöleli.) Ne sérte-
gess! 

Komédiás; Nem sértegetlek. Nem én ál-
modtam rólad! Te álmodtad magadról. 

Mind; Haha, igaz! Ügy ám! Te álmodtad, 
nem ő. 

Lukács; A mindenit, ez aztán megmondja. 
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Bolond: Én azt álmodtam, hogy herceg 
vagyok. 

Komédiás: Az is vagy! Herceg! 
Félkarú fő is már kissé mámorban, a Ko-

médiás elé áll az álmával): Azt álmodtam, 
hogy megvan mind a Skét karom. KinyúlU 
ez a nyomorait testem, a templomodnak 
tornyát elhagyom, a hágók és csúcsok mind 
alattam, a magasságos Úristennek trónu-
sát elérem és ezt. a bitang szép világot 
két ölő karommal megölelem. 

Komédiás: Te csak álmodj tovább, öreg. 
Máté: Azt álmodtam, hogy a Remete 

esúcsán ülök. A lábamat alálóbáltam a 
hosszúvizi forrásba. Merő jég zuhogott 
a sziklákon által a forrásból, csillogott, 
szikrázott s nem fáztam! Ezt fejtsd meg! 

Mátyás: Tündérekkel táncoltam, hallod-e, 
pásztorok búcsúján, s pálinkát ittam, 
úgy futott le a torkomon! És olyan 
íze volt, mint a tejnek, de nem a tejnek 
mégse, s égetett és mégis hűs volt. Érez-
tem, hogy erővé válik az eremben, min-
den cseppje. Kzt értesd meg velem, ha tu-
dod acs álmok olvasását. 

Miklós: Álmomban hazajött a fiam, hal-
lod-et Azon gyerekül jött haza, ahogy elen-
gedtem húsz éve a parancsra. Megá'lott 
előttem és azt mondta: ihol itt vagyok, 
édesapám! Ügy állott előttem, ahogy én 
állok most előtted! 

Elek: Almomban megéledt ez a két uj-
jam! Amelyiket negyven esztendeje ellőtt a 
homorodi ispán, hogy hajtani voltam az 
uraságnak. Kiállott a meredés belőle, ér-
ted-e! De mind a kettőből még kettő elé-
nőtt s abból még kettő és ismét mindenik-
ből kettő. 8 nőttek elé, nőttek hátra s mint-
ha mind acélból lettek volna, érted-e, s 
minden ujjam a homoródl kastély tornyá-
nak meredt. Körülfonták, körülbilincselték, 
megropogtatták, a földnek színéről elkever-
ték, érted-e? 

Kristóf: Álmomban fát csúsztattam, hal-
lod-c? Tengernyi rettentő hatalmas fákat, 
egy ujjammal löktem oda a vályúba s még 
csak a homlokom se nedvesedett belé. 
Könnyű volt a fa. mint a semmi, amit el-
frioskázok itt az orrod előtt, érted-e! 

Komédiás: Értem, értem, mind értem. 
Álmodjatok parasztok! Két karral öleljék 
a világot a megnyomorítottak, hercegek le-
gyenek a megcsúfoltak! Álmodjatok pa-
rasztok, szép játszódásol; at. Langyos le-
gyen a jég a talpatok alatt; tündérekkel 
táncoljatok a pásztorbúcsúkon s amit it-
tál. az az édesanyád teje volt. Álmodjatok 
parasztok!... Álmodjátok haza fiaitokat a 
hősi temetőkből, nőjjön ki acélból minden 
szétlőtt ujjátok! Könnyű legyen karotok-
nak a szálfa, amit aláhengergettek a he-
gyeitekből s amiből bölcsőre és koporsóra 
való, itt marad. Álmodjatok, parasztok! 
Az a tiétek, álmodjatok!... 

Lukács (csend után): Igyunk, emberek! 
Igyál, komédiás, mert szépen' szavaltál! 

Komédiás (kissé keserűen): Szavaltam...! 
Máté: Igyál garabonciás lélek, töltsd ma-
Ha karóráiét fölveszi, nem kell nehezen csuk-

ható csatokkal bajlódnia, mert a magától záródó, 
fémből késïilk karóracsat teljesen önműködő. Te-
kintse meg még ma az Öragyár Kossuth Lajos-
utca 5. sz. alatti üzletében, a Nemzeti Kaszinó 
palotájában. 

gadba, ihaj! (Részegek, a hangulat egyre 
forróbb, fékevesztett.) 

Elek: Agyon kéne ma ütni valakit. 
Máté: Szétszaggatni! 
Mátyás: A nyakát a fejitől elválasztani, 

haj! 
Lukács: Hohó, mindenki koccintson ve-

lem, emberek. (Ferencre érti.) 8 bitang gaz-
ember, utolsó hitvány a neve annak, aki 
nem jön ide koccintani! 

Mind (odatódulnak, egymást átölelve 
szavak nélkül, olyan rövid koccintó dalt 
zümmögnek, egymáshoz ütik poharaikat). 

Lukács (Ferencre s pisztolyát előveszi): 
Valaki hiányzik! 

Ferenc (feláll, a fejsze nyelét megmar-
kolja, mint aki azt mondja, na most): Az 
pedig én vagyok! (Szembe menne rá, de) 

Veron (bejön, pillanatra megáll s körül-
néz a részegek közt, majd egyenesen a Ko-
médiáshoz lép — utat nyitnak előtte): Er-
ted jöttem! 

Komédiás: Miért! 
Veron: Hogy gyere haza. 
Komédiás: Hazaaa! Hová! S hogy mersz 

utánam ólálkodni! Szégyentelen. 
Veron; E z t . . . ezt vágod itt a szememre. 

Nem vagyok szégyentelen, de, d e . . . (Már 
könny remeg a hangjában.) 

Komédiás: Mit de, mit de! Utánam jössz 
a kocsmába! Miféle jogon! Nem vagy az 
asszonyom. Nem én hozzám tartozol a vér 
kötésével! Mit tudom, kié vagy!! Mit tu-
dom én, ki védene, ha most ütni akarnálak! 
(S felé mozdul támadva, Ferencet csalja 
oda ezzel.) 

Ferenc (most ugrik el az asztaltól, a fej-
sze nála s ráemeli a Komédiásra). 

Veron (a Komédiás elé áll védőleg s a 
fejsze után kap). 

Ferenc (lelankad a keze s úgy a fejszére 
megtámaszkodva)• Én téged védelek s te 
őt véded! 

Veron: Ferenc! . . . (Most ébrednek úgy 
rá egy kicsit egymásra.) 

Gáspár (jön s utat tör magának): Mi van 
itt, emberek? 

Kristóf: Emberhalál! 
Gáspár: Emberhailál? (A Komédiásra hir-

telen.) Vágjuk agyon a bitangot! ö hozza a 
hasogatást a hátunkba, ö ad véres tejet a 
sajtárokba, látták, amint füst képibe, a 
templom keresztjét meggyalázta! 

Mind (rendre melegednek bele): »Lát-
ták.« »Zámbóné látta!« »En is láttam!« 
»Meggyalázta a szent keresztet!« 

Komédiás (az asztal szilére ül s nézi őket, 
amint szűkül a kör körülötte, de még senki 
nem nyúl hozzá, csak a másikat biztatja.) 

Gáspár (úszítja az embereket köröskö-
rül): A szűzanyára esküszöm, romlást hoz 
a falura. Tépjük szét, emberek, tépjük 
szét! 

Mind (már Gáspár szavába s az övé ki-
visit belőle): »Tépjük szét!« »Szaggassuk 
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darabokra!« »A szívét kivegyük s a temp-
lom kapujára fölszögezzük!« »Meghalsz, 
komédiás, most meghalsz, komédiás!« 

Komédiás (már-már rajta állanak s bo-
tok, fejszék emelkednek; most felugrik az 
asztalra s okarináját előkapva, úgy végig-
ránt egy futamot. A következendők alatt is 
belefúj egy-egy futamot, áradni kezd a zene, 
s rendre kéz-kézben, táncba viszi őket. Azok 
rendre átveszik a dallamot és egy monoton 
kórussá olvad össze az, amelyből a végén az 
ő szava hangzik elé, míg amazok düny-
nyögve a nótát, az ö ujjának intése szerint 
körbetopognak a szobában nehéz csizmáik-
kal, mind öt nézve, aki ujjának egy-egy 
gesztusával irányítja a körtáncot): Ki bán-
tott titeket? Magatok bántjátok magato-
kat. Én a játékot hozom savanyú kenyere-
tek mellé s ti ütni akartok! Engem! Hahá! 
(Belefúj az okarinába most másodszor és 
most kezdődik a topogás még csak egyhely-
ben.) Aki megbánt, visszabántjuk! 

Mind (zümmögve csak): Aki megbánt, 
visszabántjuk. 

Komédiás: Szánjuk, bánjuk, mindig 
bánjuk. 

Mind: Szánjuk, bánjnk, mindig bánjuíki 
Komédiás (fölcsattanva): Aki nem bánt, 

azt is bántjuk s holtunkig csak szánjuk-
bánjuk. 

Mind: Aki nem bánt azt is bántjuk s hol-
tunkig csak szánjuk-bánjuik. 

Komédiás; Farkas tépi a mi hátunk, 

H A R M A D I K 
1. KEP. 

(A falu felett, az általútnál, reggel. A ko-
médiás és Veron jönnek a falu felöl és itt 
a keresztútnál megállanak. A komédiásnál 
oldaltarisznyája, a lánytiál kulacs, amit 

majd odaad.) 
Veron (mintha megtapintaná a levegőt): 

Tavasz van. 
Komédiás (ő szélesebb mozdulattal ta-

pintja a tavaszt): Tavasz ! . . . s én elme-
gyek. (Csend.) Nagyon meggyötörtelek, Ve-
ron s most mindenért bocsánatodat kérem. 

Veron: És én mindenért megbocsátok. 
Komédiás: Ô, akkor asszony vagy már 

igazán, 
Veron: Asszony vagyok igazán. (Csend.) 

Bzt tedd el az útra. (Átadja a kulacsot.) 
Komédiás (a kulacsot átvéve): Bor, köny-

nyű, savanyú bor, tavasz van. Tavalyi már 
a borotok. Mikor ott a hegyen alákanyarod-
tam, akkor szüretelték. Ittam a mustotokat, 
ittam a pálinkátokat, megkóstolom a boro-
tokat. Mire a nyár eljön s munkába álltok, 
én messze j á r o k . . . a vizetekből már nem 
Iszom. 

Veron: S lia megvárnád, míg a tavalyi 
vinkó óborrá érilk a pincénkben! . . . 
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varjú károg miutánunk, szánjuk, bán-
juk, mindig bánjuk. 

Mind: Szánjuk, bánjuk, mindlgi bánjuk! 
(Most már egymásután topognak.) 

Komédiás: Tavasz, ineg nyár, ősz-e vagy 
tél, könnyünket elhordja a szél, topogunk 
a sírunk felé, verejtékünk hullik b e l é ! . . . 
Aki megbánt, visszabántjuk, aki nem bánt, 
azt is bántjuk s sízánjuk, bánjuk, mindig 
bánjuk. 

Mind (most már valamennyien éneklik az 
utolsó négy sort, de csak úgy kísérve, a 
komédiás csak szinte beszélve, bele-belese-
gít és egy-egy hangol ad az okarinával, 
mintegy beintve egy kórus szólamait). 

Komédiás: Ügy, fogj kezet szépen, rajta, 
csak utána! Bolond a bíróét, tolvaj a bak-
terét. Hamispénzek keverője, fogd a besú-
góét. Legény a leányét, özvegy ember árva 
fejszéjét. (Ahogy mondja, úgy csinálják. Fe-
renc és Veron egymással szemközt állanak 
külön s nem érintve egymást, topognak, 
Gáspár a fejszéjével táncol egyedül, a töb-
biek egymásután.) Táncoljatok, parasztok. 
Egész évben folyik a harc erdővel, heggyel, 
úrral, vaddal, földdel, vizizel, magatokkal. 
Táncoljatok, dobbantsatok, kurjantsatok! 
(Mindez megtörténik s ő a végén már az 
asztalon állva dirigál, muzsikál, a zene fel-
erősödik s a fékevesztett parasztok egyre 
vadabb, forróbb körtánca elindul.) 

(Függöny) 

F E L V O N Á S 
Komédiás: Akkor megihalnék. Ne kérj, ne 

kérj! . . . 
Veron: A tavaszi vizek elvitték a hidat, 

odalent a rét alatt. Meg kell csinálni. 
Koméalás: Csináljátok meg — én elme-

gyek. 
Veron: Szántani kell tavaszi vetés alá. 
Komédiás: Szántsatok alája — én elme-

gyek. 
Veron: őrizni kell a nyájakat a mezőkön 

szerte. 
Komédiás: őrizzétek a nyájakat — én el-

megyek. 
Veron: Fát kell hordani odafentről, 

hogy engedi az idő. 
Komédiás: Hordjátok a fát — nekem men-

nem kell! Mindig csak menni, menni, 
menn i ! . . . 

Veron: Mindig maradni, maradni, ma-
radni! 

Komédiás: Brrr, maradni. Visz a láborn 
engem, hahó, nem a megérkezés a jó, ha-
nem mindig csak elmenni valahova. (Már 
benne van a mozgás s az fokozódik.) Az 
indulás a szép s a nagy rohanásoknak 
szédült lendülete; a célnál elmúlik az em-
ber, áll a cél s a megérkezés, a halál. 
(Csend.) Nyújtsd a kezed, én odább hazu-
dom magam. 

Veron; Hazugság, mindig csak hazugság! 
Komédiás: Hazúgság vagyok — s te 

igaz! Te nem lehetsz hazug és én nem le-
hetek igaz soha. Nyújtsd hát a kezed, bú-
csúzzunk szívem. 

Veron; Ha visz a lábad téged, hát vi-
gyen. Én maradok. Az élet kenyér, sza-
lonna, bor! 

Komédiás: Kenyér, szalonna, bor. 
Veron: S te színes papírt adtál nekem. 



Komédiás: De eltetted emlékbe. 
Veron (csendesen): Eltettem emlékbe. 
Komédiás: A szívemet leheltem belé. 
Veron: S a szívem mellé zártam én. 
Komédiás; Ott megőrizd, hogy egyszer 

tovább adhasd. S m o s t . . . (Egy kígyózó 
valami, szinte hipnotikus mozdulat a kezé-

éből, amellyel mintegy behívja a színre Fe-
rencet.) 

Ferenc (jön, kezében fejsze, vállán kapa). 
Komédiás: l m , itt jő a paraszt. 
Ferenc (megáll előttük, csend, majd a 

komédiáshoz): Itthagyod? 
Komédiás: Itt. Vigyázz rá. 
Ferenc: En? 
Komédiás: Te. Te vagy a kenyér, a sza-

lonna. a bor. 
Ferenc: S te? 
Komédiás: Eni Enyém a világ! 
Veron: Se ételed, se italod, se tedeled. 
Komédiás: De van hazugságom és köny-

íyü a lábom, a világot általmérem, szélti-
je, hosszába. Hiába mosolyogsz. Mit gon-
loltok, mi lenne a világból, ha egyszer a 
nese e l fogyna! . . . 

Ferenc: Eredj, hazudd magad át a vllá-
fon. 

Veron: Isten megáldjon. 
Komédiás (két kézzel búcsút intve, s 

nintegy összehozva őket a mozdulataival): 
»legyek és visszatérek és mindig és mindig 
« újra visszatérek!... (El; okarinájába 
halkan belefúj s ebből nő ki majd a zene és 
art a következő kép kezdetéig.) 

Ferenc (csend): Elment. 
Veron: El. 
Ferenc (csend): Magad vagy. 
Veron (csend): Magam vagyok. 
Ferenc: Végkép melléd álljak 1 
Veron: Sokat megbántottalak. 
Ferenc; Volt úgy, hogy én sem kímélte-

lek. Próbált szeretés az igazi. Ha most 
mellém állasz s én temelléd, a pokloknak 
semmi hatalma többet el nem választ. 

Veron; Szépen mondja kend. 
Ferenc: H á á t . . . 
Veron: Majd én is mondok érette vala-

mit cserébe. 
Ferenc: Mit et 
Veron (lesüti a szemét): Majd . . . estére 

megmondom. 
Ferenc (felényúl ölelve): Már én pedig 

most megköszönöm. (Csend. A fejszéjét 
nézi.) Ide megyek a rét alá, a tavaszi vi-
zek elvitték a hidat, meg keli csinálni. 

Veron (ő is a fejszét nézi). 
Ferenc (a fejszére): Ismerős szerszámi 

Apádé volt. Reám testálta. 
Veron (hozzányúl a fejszéhez, kis csend, 

majd a kapáért nyúl): Nem való az, erdős 
gazdának, kapát vinni a vállán. 

Ferenc: Viszed? 
Veron; Viszem. (Elveszi s vállra vetett 

szerszámokkal úgy nagyon elindulnak.) 
Komédiás (már felhágott a hegyek közé 

s valami messzi kiáltásra »hahó«, most visz-
hangot ad »hahó-hahó, hahó«). 

Ferenc (megáll): A visszhang. . . 
Veron (megáll): A visszhang. . . (S men-

nek, mennek.) 
(Függöny) 

2. KÉP 
(Veronék szobája, késő nyáron, vasárnap 
estefelé, majd este. Veron és Ferenc, nagy 

vasárnapi nyugalomban ülnek — ott a kis 
bölcső is a pályással — ámbár van rajtuk 
rendre valami várakozás, valami fel-fel-
figyelés. A kemencepadkán ül ölbeeresztett 
kézzel Zámbóné, odébb Menyhárt, fiatalabb 
legény a párjával. Pirossal, s Kristóf. Mi-
kor felgördül a függöny, nagy nevetés, vi-
háncolás, Ferenc valami jót mondhatott.) 

M'lnd: »Na e jó.« »E jó.« 
Kristóf: Hát ilyet még nem pipáltam, 

mióta kétágú vagyok. 
Menyhárt (Ferenchez): Jól megadtad a 

szájafzit. 
Ferenc (vidáman): Hát ő kezdte, nem én, 

i'gaz-ei 
Veron (büszke Ferencre s megsimogatja): 

Jól van, te, te. (A bölcsőhöz lép vigyázva.) 
Zámbóné (csendet int): Meg ne ébresszé-

tek a kicsit. 
Miklós (jön vidáman): Adjon Isten jó es-

tét. Mí e<z a nagy viháncolás, már a kopo-
gásra senki nem felel? 

Ferenc: Jó estét, Miklós. Hát kopogj 
idebe. (Megtörténik s ráfelel.) Szabad. Ügy 
na. Ülj le nálunk. 

Miklós (általános köszöntések, majd a böl-
csőhöz lép): Ej, de sok látogatód van! Tán 
te vagy a falu közepe, hehehe. (Leül az asz-
talnál.) 

Menyhárt (Ferenchez);. Hanem te! Azt 
mondd meg nekem, egy "lukon bé, kettőn ki 
s mikor kint vagy belőle, akkor vagy benne! 
Na? Na! Nadrág, haha, nadrág! 

Mind: »Nadrág.« »Nahát, a mindenségit.* 
Piros: Ez mindig ilyeneken töri u l'ejit. 
Ferenc: Hát tán a búbánaton törje magát 

még oiz ilyen szép vasárnapon is. Nadrág, 
jó. Egy lukon be, kettőn ki . . . jó, hahaha. 

Zámbóné (Ferencre): Nézd csak. már en-
nek de felvágták a nyelvit! Emlékszem rád, 
mikor még a kalapot a hamsad alatt forgat-
tad, ha szóltak hozzáíi. 

Ferenc: Zámbó néni, Zámbó néni, de na-
gyon mindenre emlékszik, még tán arra is, 
mikor a nyúlnak hosszú farka volt. Pedig 
az ugyanvalóst régen lehetott. 

Zámbóné: Emlékszem, emlékszem . . . Hát 
ki emlékezne! Tán én vagyok itt maholnap 
a 'legvénebb. 

Ferenc: Ma-holnap! S hát tegnap! Egy vé-
nebb csak Zámbó néni, de az nem beszél — 
az országútja! 

Mind; Haha — az országútja — Na jóval 
kezdett Zámbó néni — az országútja. 
Hahaha. 

Veron: Ferenc, Ferenc, hogy nem restelli 
kend, így ráplrítani. Ne hallgasson rá, 
Zámbó néni, nincs ki neki a u'étey kereke! 

Zámbóné: Vagy úgy lehet, lelkem, most 
kezd ki lenni neki. 

Ferenc (kopogásra): Szabad. 
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Antal (Zsófival be s mindketten jó estét, 
jó es téttel s kézfogással köszönnek a gye-
reket megnézik, s megbabrálják, hogy ptzt, 
csak csöndben): No, Záinbó néni, maga már 
a kemence mellett? 

Zsófi: Kora lesz még a padkára ülni 
Zámbóné: Itt a helyem, megillet. 
Antal (elhelyezkedések s csend után Fe-

renchez): Hát ma délelőtt megint csak ki-
vágta a rezet az új papunk. Szépen pré-
dikált. 

Ferenc: Szépen. 
Veron: Kivált ott, hogy adjátok meg Is-

tennek, ami Istené, s a császárnak, ami n 
császáré. 

Ferenc (nevetve): Az Lukácsnak szólt, 
mert összekeveredett az adó végett, aztán 
hát jártatta a száját. 

Zsófi: Szépen mondta. 
Miklós: Szépen, meg kell adni. Nem elég 

vastag még a hangja, az igaz. 
Kristóf: Hát fiatal. De jól rezegteti s 

nyújtja. 
Ferenc (csend): Kedden hajnalban felme-

gyek a szekeresekkel, szombatig !e sem jö-
vök. Aztán vigyázzatok magatokra. 

Veron (a gyerekhez): Vigyázunk ma-
gunkra, mil Én vigyázok terád, te vigyá-
zol énreám — mi? Apád felmegy a havasra, 
bizony, pszt, apád felmegy a havasra. Na, 
aludj, aludj csak. 

Ferenc (kopogásra): Lehet. 
Ambrus (jön Péterrel): Jó napot kívánok! 
Péter (fiatal keménykötésű legény): Jó 

napot! 
Veron: Hozta Isten magukat. Ambrus 

bácsi. 
Ferenc (feláll, kézfogások, köszöntések): 

Isten hozta! Hát Ambrus bátyámat mi szél 
hajtotta alá? Messzi még a karácsony. 

Ambrus-. Majd elmondom, 1'iam, sorjába. 
Veron (ülteti őket, azok előbb a gyereket 

nézik meg, aztán leülnek s olyan szertar-
tásosan megülik a helyüket). 

Ambrus (a bölcsőnél): Hát té! Aluszol? 
No, csak aludjál. Ezt meg neked hoztam é. 
Sasmadárnak a hullott tolla. (Veronhoz): 
Csiklandozd meg vele a szemit, egyszer-
kétszer hajnalonta s olyan szeme ilesz, mint 
a sasnak. 

Veron: Köszönöm, Ambrus bácsi. 
Ambrus (a gyerekre): Jó, hogy itt vagy. 

(Péterhez): Na, add elé. 
Péten: Én meg ezt hoztam néki é. (Kis 

baltát vesz elő.) Fiatal cserefából faragtam 
a nyelit, a fokát meg úgy karmolták ki 
cifrára az ósinkai cigányok. Kemény, kicsi 
szerszám, jó fogás esik rajta. 

Ferenc: Köszönöm. Péter. (Ügy intve Ve-
ronnak, hogy hozzon valamit): Veron, 
fiam! 

Veron: Igen, hozom. (Ki s aztán jön visz-
sza a tál tésztával t mig bejön, emezek jól 
elhelyezkednek, leülnek). 

Ambrus: Jó vasárnapi nyugalomban 
vagytok, Istennek hála. 
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Ferenc: Jól megvagyunk. 
Ambrus: Látom, a kerítést megcsináltad. 
Ferenc: Meg. Roggyant volt már nagyon. 

Meg a tetőt is újra fedtem. 
Ambrus fhelyeslőleg): Láttam már felül-

ről. (Péterhez.) Ahogy a Vékonyaidnál e l -
kanyarodtunk, mondtam, nicsak. 

Péter: Virított. 
Veron (a tésztával jön s kínálja): Tes-

sék, tessék, 
Ambrus: Köszönjük. 
Péter: Köszönjük. (Míg eszegetnek, egy 

kis csend.) 
Ambrus (a morzsákat lepörgeti, egy po-

hárral megiszik, elkoccintva s aztán neki-
fog); Most meg mondjam el, hogy mért 
is jöttünk voltaképpen' s aztán hadd men-
jünk békességgel. 

Veron: Korán van még, Ambrus bácsi. 
Ambrus: De messzi is van, fiam. Pétert 

ismeritek1.. (Ferencre) Te még az apját is 
ismerhetted. 

Ferenc: Ismertem. 
Ambrus: Hát azért jöttem, hogy beajánl-

jam. ö lesz majd a helyembe, ha én egy-
szer elmúlok. 

Veron: Fiatal még, Ambrus bácsi. 
Ambrus: Isten közibe vagyunk mindnyá.-

jan, fiam. Mindenki elfogy rendre énmedlő-
lem, aki jóemberem volt. Legyen neki is egy 
jóembere idelent, ahogy nekem volt (Ve-
ronhoz): a te apád, tíáspár, nyugodjék bé-
kével. 

Ferenc (felkel s Péterhez megy, aki szin-
tén feláll). 

Ambrus: Hát értettél, úgy-e, Ferenc. Fo-
gadjátok jó szívvel. 

Ferenc (Péterrel kezel fog s ebben benne 
van, hogy úgy a következő harminc eszten-
dőben most már ő jön le ide, minden télen.; 
jól megnézik egymást). 

Ambrus: Köszönöm. (Kezetfog Ferenccel.) 
Isten megáldjon benneteket. 

Ferenc: Jó utat, Ambrus bátyám, jó utat, 
Péter. 

Péter: Köszönöm a szives fogadást. Ha 
módom lesz rá, megszógálom. 

Veron: Isten vele, Ambrus báesi, min-
den jót, Péter. (Ambrus és Péter el, Fe-
renc kikíséri őket.) 

Kristóf: Ha jól kilépnek, éjféltájban oda-
fennt lehetnek. 

Antal: Inkább utána, mint előtte. 
Ferenc (jön vissza).- Rendes legény. 
Veron: Az. Ügyes beszédű. 
Ferenc (körülnéz): Rövidülnek már a 

napok erősen. 
Menyhárt: Délutáni harangszóra már a 

községházáig veti az árnyékot a Remete 
csúcsa. 

Ferenc: Gyújts lámpát, Veron. (A sas-
tollat megbabrálja « úgy a gyerek felé 
játszik vele.) Jövő ilyenkorra már beszél... 
meg jár . . . aztán meg ölbe veszem, elvi-
szem a hegyre. 

Veron (lámpát gyújt); Az soká lesz még. 
Ferenc (már az asztalnál): Mindenható 

Üristen, kergesd el a sötétségnek gonosz 
szellemeit házam tájáról, őrizz meg bennün-

GEDULDIGER HUGO ruggyanta bélyegző-
gyár, vésőintézet, dombormünyomda, pecsétbélyeggyár, 

z o m á n c - , vésett-, marott-, öntött-, préselt-táblák. 
Budapest, VI., Vilmo« otálzár út IT. Telefon : 1-228-95 
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Bécsi mesí er játszmák 
Ebben az esztendőben az osztrák, bridzs-

sport hallatlan, sikereket ért el. A Bridge 
Woi'ld Olympic győzelmen és számos nem-
zetközi versenyen kívül meigtnyertélk az 
Európa-bajnokság férfiasa pat és női csa-
patversenyét is. A magyar bridizsezők ér-
deklődését ezek a sikerek Bécs felé irá-
nyítják. A közelmúltban Pesten járt bé-
csiek néhány káprázatos partit mutattak 
be, amelyek az ottani játékkultúrának éke-
sen szóló tanúságai. íme az egyik: 

• A K 
Ç>B 
O A K D7 
• A K D 6 5 3 

* 1 0 9 7 2 
<Ï>AK10 

0 10862 

• 4 2 

A lielt: 
Észak 

2 treff 
6 szán 

Kelet Dél 
3 szán 

Nyugat 

kontra 

lejátszottuk mindhárom kárómajórt, amikor 
kiadjuk káróval az ütést, Kelet még egy ká-
rót le tud hívni és ezzel már a felvétel el-
bukott. 

Félvevő (Karl Schneider, az Európa-bajnok-
csapat tagja) mindezt átgondolva lehívta a 
káró királyt, — a dámát nem — majd kis 
kárót hívott. Kelet ütött a bubival és 
kört hívott. Most látszólag baj van. Káró-
val az asztalra szorul a felvevő és a treffe-
ket ki kell adnia. No, azért nein olyan nagy 
a vész. A kőr ász után felvevő még a kőr 
királyt is lehívta, erre az asztalról a káró 
dámát dobta el. Most lehívta kézben a káró 
tízest és Nyugat elkészült, négy lapban há-
rom treffet, egy kőrt és egy pikket kéne 
tartania. Háromszoros kényszerdobás. 

Bemutatunk egy másik partit is, amelyik 
legalább is méltó az elsőhöz: 

4 A K D 8 
S ? K B 7 2 
0 6 3 2 
• K 4 

< ? D 8 6 3 
O B 1 0 9 7 4 
• D 8 7 3 

Nyugat a treff bubival indított. Észak 
ütött az ásszal. Kelet kis kőrt dobott. Kel-
lemetlen meglepetés. A treff szín mint bá-
zis nem használható. Nézzük hát, mi van 
káróban. Káró ász. Nyugat kis pikket dob. 
A kőr dáma a kontra, alapján valószínűleg 
Nyugatnál van, úgyhogy felvevő egyelőre 
mindössze 10 ütést lát. Hogy lesz ebből 12! 
Még a pikk szín nyújt egy kis reményt. 
Hátha a bubi-dáma blank. Tehát pikk ász. 
Kelet a nyolcast adja. Ez blank figurát sejt-
tet, nosza pikk királyi Kelettől a dáma esik. 

Rekonstruálhatjuk az előzmények alapján 
Kelet lapjait: 

• D 8 < ? X X X X X X O B 9 5 4 3 
Az egész kiosztás tisztázódott. Tudhatjuk, 

hogy Nyugatnál mi van; a pikk bubi, a kőr 
dáma és treff-fogás. Három szín védelme 
van nála, kényszerdobásba hozható. Csak 
a tempó nem stimmel. Ezen is lehet segí-
teni. Egy káróütést kiadunk Keletnek és ez-
zel nyerjük a tempót. Igen ám, de ha előbb 

A licit is érdekes volt. Dél 1 pikkel indí-
tott és Észak 8 pikkes válaszára 4 treffes 
kérdőbemondást alkalmazott. Észak öt pik-
ket licitált, ami a konvenció értelmében a 
treff szín második menetének fogását je-
lenti, valamint a pikk ászt. Dél merészen 
bemondta a hét pikket. 

Nyugat káró bubival indított. Kelet a 
8-atSit adta. Félvevő (Karl Brecher, húszéves 
fiatalember, az osztrák bridzs nagy ígérete) 
ütött az ásszal és pikket hívott. Nyugat nem 
adott! Micsoda pech (vagy talán szerencsé-
nek nevezhetjük, hiszen a kedvezőtlen elosz-
tás alkalmat adott Brechernek kivételes ké-
pessége igazolására). 

Vplna csak még egy adúnkívüll átmenet 
az asztalra, teljesíteni lehetne az asztal 
négy kőrjének lelopása által. Az asztalról 
kis kőrt hivott fölvevő, hátha Kelet bero-
han valamelyik nagy figurával. Kelet hosz-
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szú megfontolás után kicsit adott. Dél lopta. 
Igen nehéz eseti Előttünk kiterítve fek-

szik mind a négy kártya, mégis nehéz a 
megoldást megtalálni. Brecher partiban ját-
szotta meg a helyes folytatást, csak az asz-
talt látva. 

Pikkel átment az asztalra ismét és a .kőr 
királyt hívta. Kelet fedett az ásszal, Dél 
lopta harmadszor és átment adú val az asz-
talra, majd lehívta a káró királyt és dá-
mát. Kézben még a nógy treffje vau és egy 
adú, az asztalon a dubl kőr bubi, a dubl 
treff király és egy adú. Mit tart az őt lap-
ban Nyugati Négy treffet és blank kőr 
dámát? Treff király, kőr lopás és a kőr bub 
magas. Ha Nyugat csak három treffet tart, 
akkor treff király—ász és lopás után ma-
gas a kéz negyedik treffje. 

Valóban csodálatos két parti. Technikai 
csúcsteljesítmények. 

* 

Áramvonalas ellenjátek 
A történelem legújabb korának vezető 

politikai eszméje: az emberi egyenlőség 
demonstrálása. 

A bridzsasztalnál harcbanálló két vonal 
az általános megítéJés szerint két különböző 
kasztot jellemez: felvevő és ellenjáték. En-
nek a megkülönböztetésnek csak formai 
tartalommal saabadna bírni, hiszen mindkét 
vonalra ugyanazok a játékszabályok érvé-
nyesek: mindkét vonalnak azonosak az 
adottságai, tehát a technikai lehetőségei 
is. A legmagasabbrendü műfogásokat (eli-
mináció, lkényszerdobás, grand-coup) mégis 
szinte a felvevő fegyverének tekintjük. 

A kényszerdobás fegyverét ragadja kezé-
be az ellenjátélk az alábbi játszmában, a 
felvevő mellének szegezi és győzedelmes-
kedik. 

• 7 5 3 
" P D B 6 3 
O K B 7 
• B 7 2 

• 8 6 2 
V A K 9 7 
O A D 4 
4 1 0 8 3 

Kelet—Nyugat beidben. Észak—Dél malis-
ban. 

Nyugat egy körrel Indított. Észak pasz-
szolt. Keilet egy pikket mondott. Dél most 
egy szanzadúval lépett be, amit körpassz 
követett. 

Nyugat a pikk 8-assal támadott. Kelet a 
9-essel fedett, Dél ütött a dámával. Fel-
vevő most kis. treffet hívott, az asztal bu-
biját Kelet az asszad ütötte és a pikk bubit 
hívta. Dél a királlyal vette éa négy treff 
ütést hívott Je. Nyugat és Észak egy-egy 
kört és egy-egy kárót, Kelet először egy 
kis kört. majd két kárót dobott el, a 2-est 
és ni 5-öst. 

Felvevő most a kőr tízest hívta. 
Nyugat beütött a királlyal. Felvevőnek 

eddig 6 ütése van, hogyan lehet a hetedik 
megszerzése ellen védekezni! 
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Ha a pikk ász a felvevőnél van, nincs 
mentség, sztirtrikkel teljesít. A követendő 
játékmódot tehát az esetre kell beállítani, 
hogy a pikk ász Keletnél van. Ha Kelet-
nek még három pikkje volna, akkor egy-
szerű lenn©, a helyzet, hiszen az ellenjáték 
3 pikk-, 2 kör-, 1 káró- és 1 treff-titésael 
terítve elbuktatná a sz&uzadút. 

E pillanatban Kelet kezében ezek szerint 
• A i o < y x x o x x 

számítandó. A két kőr azért valószínű, 
mert az első kis kőrdobással éppen ezt 
akarta jelezni. Nem lett volna értelme, 
hogy dubl kőr.ből dobjon, érdeke kettőt tar-
tani abból a színből, amelyikben a part-
nernek valószínűleg ász, királya van. 

Nyugat mindezeket átgondolva kü'* s 
játókra határozta el magát: lehívta a h ró 
ászt és utána pikket hívott. Miért? A buk-
tatás egyetlen lehetőségét abban látta, 
hogy partnerénél van a káró tixes. Ha ez 
a feltevés helytálló, az asztad kényszerdo-
básba (Vienna-coup) hozható Kelet máso-
dik pikkjére. Nyugat a káró dámát dobja 
el. Ha az asztal is a káró bubit dobj:», jó 
lesz Kelet 10-ese, ha pedig az asztal kőrt 
dob, az utolsó két ütést Nyugat két kőrje 
csinálja. A számítás bevált, felvevő elbu-
kott. 

I,me, a Vienna-coup eszközét ebben a par-
tiban az eW en játék kölcsönvette és teljes 
sikerrel alkalmazta. 

LICITÁLÁSI FELADAT 
Az általános bellben Dél osizt. Lapjai a 

kővetkezők: 
• A K 8 2 < ? A 7 3 0 9 5 2 4 8 6 4 
Mit licitáljon Déli 

BIRDZSFELADVANY 
• D 
<5>AB10 
0 A 7 6 
• 7 2 

• B 1087 
y D 
0 D 1084 

Szatizadú. Dél indul 
csinál. 

nyolc (8) ütést 

MEGFEJTÉSEK 
az 1933. 44-as számból: 

EllenjAték feladat: K á r i a helyes hívás. A licit 
valószínűsíti, hogy I)éln61™sak egy káró van (két 
»tös su.itt) fa hn az ellenjáték nem siet, íelvevó 
a kiír bubira aizt ledobhatja. Ha kiadó pikk vagy 
treff ti tése van a felvevfinek, azt végeredményben 
ógyí* ki keJ'l adnia. A káróütés hazavitele stlrgftfl 
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Az apróhirdetések dija szavanként 30 fillér, levelezés házasság rovatban 25 fillér, álláskeresőknek 15 flUér. 
Csehszlovákiában 1 kc., Jugoszláviában 2 dinár, Romániában 5 leu, Ausztriában 30 garas, Németországban 

20 pfennig, Franciaországban 1.25 frank, Olaszországban 0.8 líra, az ü . S. A - b a n 6 oent. 
Az apróhirdetés dija bármely állambeli használatlan levélbélyegben ls beküldhető. 

Apróhirdetéseket pénrtek délig veszünk fel a követkozo számra. 

Jeligés levelekre küldött válaszoknál mindig hivatkozzunk a hirdetés számára! 

'Feleségei \muí 
Véglegesített Izraelita másodkántor 
vagyok, Fizetésem kétezerhatszáz 
pengő. ezenkívül tekintélyes ter-
mészetbeni mellékjövedelmem van. 
Feleségül vennék huszonütévesaél 
nem idősebb Izraelita leányt , aki 
úgy személyileg. mint társadalmi-
lag megfelelne. Hozomány nem 
akadály, de nem életszükséglet. 
Választ: »Kántorné leszek« Jel-
igére kiadóhivatalba kérek. (Ro-
koni ajánlgatta papírkosárba!) 

m 

Főtanácsosi rangban lév5 ötvenes 
özvegyember vagyok. Négyezer 
pengő fizetéseim gondtalan megél-
hetést biztosit. Óira megnősülnék. 
Anyagiakat magam szempontjából 
nem igénylek. Rendszerető híraias 
hölgy vá.ászát: »Nyugdija bizto-
sítva« jeligére kérek. (Posterestan-
te válaszo atlanl) 7589 
Angliában gondtalan megélhetést 
biztosító állásban, tekintélyes ma-
gánvagyonnal rendelkező huszon-
hétévé.«, egyetemet végzett fiatal-
ember vagyok. Közeljövőben haza-
jövök, de mint lifts, szeretnék; vi»z-
szamemil. Anyagi igényeim nln-
c:" nek. de lehetőleg nyelvtudása 
legyen. Teljes ci mii leveilet: »I.on-
don« Jeligére fökiadcihivatal tovilib-
bit. 7588 
özvegye« maradt harmincegyé res 
kinevezett tanár vagyok. Fizetésem 
négyezer pengő, berendezett laká-
jom is van. így semmi sem hiány-
zik. csak egy niegértö íeileség. Le-
hetőleg fényképes választ: »Peda-
gógus álma« je igére fökladóhlva-
tall'a kérek. (Clmné.lkll'11 céltalan ) 
Katolikus, harmlricötéves földbir-
tokos vagyok, sokszor elgondolom, 
Jó volna egy aranyos kis feleség. 
Négysi'ázh oldás mlntagazdaságom 
leköti időmet. Csak azt tudnám el-
venni, .kit igazán megszeretek; 
hozomány, pénz nem jöhet számí-
tásba. Urileány legyen, de nem 
városi élethez szokott. Természet-
imádó lány válaszát: »Pusztán la-
kom« JtóiKérefökindóba. "588 

UátuisságköccvetUá 
Társaságbeli legdiszkrétebb liánas-
ságfcftzvetíté«. Doctorné, Királv-
utoa 67. (hatvanhét) H. R. Egy-
lntrmiTiohét^iároui-klletK-venhá rrvni. 

t(»i& 
Ózv. Davidovicsné, Erzsébet kőrút 
35. Házasságközvetltéíl irodája ala-
píttatott: 1895. 72Ö2 

Lwttezé* 
Fiatal érettségizett izr. ú r l l eán j 
komoly barátság után vágyódik. 
Házasság lehetséges. Jelige: »Két 
test — eijy lélek«. 7583 

Amerikai özvegy férfi levelezni 
uhajt háziasság céljából szép, ka-
tolikus hölggyel, iá évesig. Refe-
renciát kérek és fényképpel ellá-
tott levelet. Nemtetszés esetén 
visszaküldöm. Fémyképem megte-
kinthető a Szinliázi Élet boltjá-
ban. Rólam mimten információ: 
megadok. Clin: Station C.-Box 
l6ot. Cleveland Ohio U. S. 7582 

>A megérdemelt bizalom item kés-
bet soká.-; Végre életjelt kapok. 
Köss&nAm a kelterzetten és búcsú-
nélküli néhány homályos és rész-
ben értelmetlem sort, de köszönöm 
a jé ötletet I». . . Szívesen ven-
ném. lia részletesebb fetviláausl-
tást krapnéik. A karácsonyi és 
szilveszteri program tekintetében 
k lv ins á« szerint (welekedtték. 
feltéve, ha idejében értesítési 
kapok. Kézcsók. 

István, egyetlenem, levelét huszon-
harmadikán kaptam, türelmetlen 
voltam. Karácsonykor szokottba 
szálljon, nálam minden pompásan 
e.rendezve! Napokat számlálva vá-
rom! Csóko'omj "576 
Diplomás, fővátosba helyenett, j-ó-
állású, magas fiatalember egy va-
lóban bájos, jónövésü, föváro-i 
fiatal leány barátságát kéri. Fény-
kép. Házasság lehetséges, »Du ia-
partí jeligére. 7577 
Mária, Novi Sad! Tudni akarom. 
miért hallgat? Kriszti. TSSj 

Á U á s - f o f t a t k ú v á * 
Katonaviselt, perfekt Inas-sofőr., 
éves bizonyítványokkal ajánlkozik. 
Kiss Lajos, I., Németvölgyi u. 22. 
FIATAL, jómegje'enésü, független 
úriasszony, niémettil is besaél. el-
helyezkedne külföldön (Svájc., 
Franciaország, Anglia) családnál. 
Zongoraoktatást. varrást, főzést 
vállal. IC. R?, Szentkirályi-utca 0. 
III. 38, 

ÇéfUcàs - toásotá* 
Taxigépírénől béreljen 1.— pengő 
iradfjért géppel házhoz megy. 
Telefon: 18-40-63. Szentmikléssy 
'okszorosltó. Károly-kőrút l. 6668 

$<zù&âs - v a t t á s 

Legmodernebb szabást, varrást 
Elité-szalonban tanuljon. And-
réssy-út 19. 7280 
Tyrnauerné divatszalónjában. Er-
zsébet-kőrút 20., felsőruha, férfi-, 
m'íl fllvatfehérnemfl tökéletes sza-
bását négy liét alatt megtanulhat-
ja 7517 
Meggyes nöl divatszalonja: And-
rássy-út 79. Tel.: 1-184-58. A divat-
kabátok és kosztümök mestere, 
mérsékelt árak, 7288 

Modern lelsöruhaszabászatot, gyer-
megruhákat, feliérnemüszabásia-
tot. varrást legtökéletesebben 
Krauszné szalonjában tanulhatnak, 
Erzsébet-kőrút 12, III. 19. 7073 

Szabni, varrni alaposan tanulhat 
rövid idő alatt: Pallér szalóiiiiban, 
Ferenc-kőrút 24. 7308 

M í s t e p p o i á s 

Szakadt, égett, molyrágott ruhák, 
textilek elismert szakszerű, legtö-
kéletesebb láthatatlan művészi be-
szövése legolcsóbban: »Dressing«, 
VIII., Baross-utca 41., üzlet a kapu 
mellett. 870 

Molyrágási, égést, szakadást, ko-
pást minden anyagon művésziesen, 
nyom nélkül műbeszövöm. müstop-
polom. Rózsa, IV., Váci-utca 21; 
V., Lipót-körút 24. 4848 

Legrégibb speciális mütömő mű-
hely ezelőtt 40 évig Kálvin-téren, 
most Üllői-út 1. Magister. 7069 

SzemfeUzedés «Ancsánál!, Akácfa-
utca 81.. Király-utcánál, gyorsan, 
olcsón, Jól. Kötőttáruk alakítása, 
javítása. 962 

Megmentem kiégett, molyrágott 
kikopott, elszakadt posztó-, szövet-, 
selyem-, vászonruháit műbeszövés 
sel. Oyenes, Vilmos császár-út 50. 
Telefon: 1-191-87. 2Î06 

MU/üsáfr, d í s z i o t l 
Művirág, disztoll eredeti különle-
gességek gyártása. Menyasszonyi 
koszorúk és fátyol: Örosz-nál. 
Sütő-U. 1. Tel.: 1—802—13. 7066 

ûtOatâs 
Zsoldos tamintézete legjobban ké-
szít elő mngánvizsgákra, érettsé-
gire. Dohány-u. 84. TelefoJi: 
1-424-47. 7059 

Könyvelést, levelezést, gépírást, 
helyesírást egy hónap alatt ga-
ranciával megtanulja: Szemző ta-
nárnál, Vas-utca öt. 7247 

Rónai gyorsíróiskola, Terél-körút 
44. 731! 
Franciául legkönnyebben, leggyor-
sabban megtanulhat párizsi diplo-
más nyelvtanárnőnél. Angol, né-
met gjermektanfolyamok. Martos-
né, Csokonai-utca 8. (Nemzetínéi.) 

7408 

Übt Weltsprachen in vornehmer 
Gesellschaft bel Naehmiltagstce: 
Vilmos császár-út 22. IV. 8. Tele-
fon: 1-188-08. 7585 
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JAZZ-ZONGORA, TANGÖ-
HARMONIKA oktatás elismert 
pedagógusnál mérsékelt tandíj-
ért. Pintér Alice, V., Személy-

. nök-u. 16. Tel.: 1-258-89. 72»a 

Hégl bútorait modernizálom, fénye-
zem. — Díjtalan árajánlat. Schmidt-
hauer műbútorasztalos, Damjanich-

i utca 47. 707« 

Hawal-gltár, benzsó, ukulele : ïzâu 
a tanítómestere, I)ezc,rédi-utc& lü. 

7507 
Tangóharmonikát, gitárt (bawai), 
mandolint diplomásnál tanuljon 
havonta nyolcért. Gyakorlással. 
Lukács, Híikk Szilárd-utca fi. 7003 
Kótanéiküli leggyorsabb kiséret-
fJierkesztéses zongoraoktatás el-
ismert specialistája: Szücsné, Da>m-
janich-utca 54. földszint. 7838/a 

RuUá<zat-Uú$<zabáU 
MODES CHAPEAUX GILL 

Vácí-u. 20. I. 3. Párizsi és bécsi 
modellek legizlésesebb kivitelben, 
legolcsóbban. 7816 
Acs József elsőrangú úriszabóság. 
Olcsó árak. Nagymező-u, 37. Te-
lefon: 1—157—88. 6927 
Hölgyeim! Kölcsön adok estélyi-
ruhákat, belépőket, menyasszonyi 
ruhákat. Iládainé, Eötvős-u. 29. 
I. 1. Telefon: 1-108-45. 7376 
Bőrkabátot, ballonraglánt, vibarka-
bátot, sportruhát legolcsóbban ké-
szítőnél szerezheti be: Varga Már-
ton. József-kőrút 18. 7508 
Tembel Mátyás angol úriszabó. 
Akácfa-utca SS. I. en. 6643 
Bőrkabát-különlegességek megren-
delésre is. Bőrfestés, javítás szak-
szerűen: Mikulás, Király-utca 16. 

7537 
Estélyi, utcai ruhák, kosztümök, 
kabátok, rövid 'bundák eladók: Vö-
rösmarty-utca 81. I. 8.. 
Csodálatos Arakat Fii'etek ha.szná>'t 
férfiruhákért. Legfinomabb gyap-
júszövetre becserélem. Fiscbbein, 
Dob-utca 25. Telefonáljon: 1-854-22. 

5024 

Veszek, eladok mindenféle nemes 
szőrméket, bundákat, garnitúrá-
kat, béléseket, divatmultat is. 
Károly-kőrut 19. I. 7080 

JUikUteMd&zís 
Építkezik? . . . FUrdőszobaberende-
zéseit: kád, kályha, mosdó — vá-
sárolja Bálint Arnold cégnél. IV., 
Magyar-u. 1. Telefon: 1-853-19. 

ÁGYNEMŰRE 
FEHÉRNEMŰRE 
ARANYEQYPT 

7209 
Hégl bútorait olcsón újjáalakltom. 
fényezem, Kohn asztalosmester. 
Koazorú-u. 23. 7245 
Kárpitosmunkát háznál is kifogás-
talanul legolcsóbban készit: Rónai 
Győző, Bokréta-Utca 10. Alapitta-
tott: 185». 7885 
Bégi bútorait modernizálom, átala-
kítom, fényezem: Srenker műbútor-
asztalos, Magyar-utca 7. Telefon: 
1-859-78. 7328 
Mübútorok modernizálását, javítá-
sát. készítését szakszerűen, olcsón 
vállalom. Széchenyi Miklós, Buda-
pest, Hársfa-utca 4, 6928 

ícUa 
GALAMBOS, 

Ferenciek-tere 4., Irányi-utca sa-
rok. Angol, francia, belföldi kabát-
és ruhaszövetek, divatselymek, 
bársonyok, flanel!-, mosóáruk. 

»TRICOT PARISIEN«, 
IV., Kígyó-utoa 4—6. Tel.: 18-85-16. 
Jersey ruha- és kosztümmodellek. 
Dlvatpullóverek és blúzok, Jersey 
kötöt: anyagokból, sport kötött-
Aruk. 4282 
Fűzők, melltartók, harisnyák 
Gercnél, Erzsóbet-körút 52., szem-
ben a Royal-szállodávak Erka-ta-
gok bevásárlási helye. 8071 
Ullmann József, Nagymező-utca 
28. sz. Fűzőkombiná, Princesszfü-
zők. »Ara — »Ivon« speciális 
gumifüzők. 4408 

Svát* 
Legolcsóbban vásárolhat, javíttat-
hat, tisztittathat mindenfajta sző-
nyeget: Javítóműhelyben, József-
körút 62. Telefón: 1-489-26. 6698 

Szőnyegantikvárium. Legol-
csóbb mindenféle perzsa, gyap-
júszőnyegekben. Javitás, tisz-
títás, vitel, csere. Ráday-utca 
egy. Telefon: 1—876—80. 7071 

Szőnyegjavítást, tisztítást, fes-
tést művésziesen vállal lakáson 
is: Goldmann Margit, VIII., Er-
délyi-utca lí, Telhivó : 1-375-84, 
Legjobb referenciák. 5984 

Művészi szönvegjavltást jutányo-
sán vál la l : Turáni Szőnyegszövő, 
Fő-utca 80. Tel.: 1-515-79. 7284 
Elit-paplan jó, meghízható, olcsó. 
Nagy választék. Baross-utca 61., 
Üllöi-út 54. Tel.: 1-805-86. 6779 
Elkopott, elrongyolódott perzsasző-
nyegét vadonatúj magyar perzsa-
szőnyegre becserélem. Vidéken 1». 
Gyulai Pál-u. 12. III. 72. 

CsiUácok-TMfc 
STILUS.CSILLÁROK 

túlnyomórészt előkelő csillárgyár 
átvételéből. Vilmos császár-út 54. 

711« j r j ^ p M — h I M I H 

Csillárgyár, Dob-utca 42. 
Z>^^^<J íMár la Terézia üvegcsil-

H M B lárok, styl és modern 

1 
oft 

j S L KERESZTELT 
É B f hírneves zongoratér;,' 

m'Mű-. Budapesten. VILMOS 
( M w CSASZAR-tiT 66. Lea 

y S f l l F f jobb zongorák lego! 
' Ä I "óbban részletre is 

I készpénzárban. Solt 
sem érheti csalódás! 4209 

Előlegnélküll legcsekélyebb rész-
letre külföldi zongorák, pianinók 
600 pengőtől: Fenyőnó zongorater-
mében, Erzsébet-körút huszonhat. 
Legolcsóbb zongorabérlet. 8081 

Tangóbarmonlka 
60 P-töl. Jazz-
hangszerek. mi — 
terhegedűk és min-
den hangszer, va-
lamint rádiók, gra-
mofonok és az új 

Ii angra f or«ók legváliisztékosnhh 
raktára. Hihetetlenül olcsó árak. " 
Árjegyzék ingyen, ha közli, hogy 
mi érdekli. Részletfizetés! Stern-
berg magyar királyi udvari hang-
szergyár, Ráikóczi-út 60 . 5988 
Hegedű, viola, cselló kedvelő fire 
tési feltételekkel. Árjegyzék díj-
t-alan. Tóth hangversenyhegedű ké-
szítő mester. Budapest, Kossuth 
Lajos-u. 8.. f i iemelet . Te le fón: 
18-91-99. József fhg. Zeneművészeti 
főiskola stb. szállítója. 
Vennik pianinót. Telefon 1-489-54. 
Szél Kálmán-tér 8. Hudyné. 3504 j 

l í á d i á - fcaiuAßi* 
Tánclemezek uj állapotban. Po'.y-
dor-Brunswick P 2.80. Használtak 
S0 fillértől. Lemezcsere Központi 
Gépraktárban. Hákóczi-út 80.. ud-
varban. Árjegyzék díjtalan. .V-: 
Gramofonlemez-táskák, album, k 
újszerű kivitelben, olcsón kapha-
tók Mindéi cégnél, üzem: Buda-
pest, Szív-utoa 39/b. Telefon: 
1-271-46. 5872/a 

Ciámzá - Szoáafettö 
OMEGA 

oki. vegyészmérnök clánoző vál-
lalata, I., Alkotá-s-u. 88/B. Tel : 
1-522-58. 0S?5 

cs l l lá iok . 7142 
Tükrök újban, használtban, nagy 
választékban legolcsóbban: Nép-
színház-utca 33. 7245 
Velencei tükör, csillár jutányos 
áron eladó, szakszerű tisztítása, 
javítása, hiányzó részébe pótlása. 
Bremav, Prohászka Ottókár-u. 8.. 
udvarban. 7286 

Uatupszcc 
HANGSZEREK, 

zongorák, gra-
tnofónok mindig 

legolcsóbban 
REMÉNYINÉL, 

Budapest, VI., J 
Klrál> -tea Sí/d. ' 
Kirja a 38. számú árjegyzéket. 

Visegrádi 8 
László Cián Biztos 
1-271-83. OBIT 
Ciánnal irt! Takarít! Poór, József-
kőrút 28. Telefonhlfó: 1-416-18. H998 
Szobafestő, mázoló Lederer Gyula, 
VII. Damjanlch-u. 5. Tele Ton: 
1—-441—91 6952 

UúiocszátMtá* 
Bútorszállítást, heraktározást, vám-
kezelést. csomagolást felelősséggel 
vállal: Ringwald bútorszállttó, Te-
riz-körút l /a. Tel.: 1-223-88. Ala-
pitva: 1892. 7884 

Svo&a-taUáfi'dlMás 
Berlin-szállodában központifütéses, 
fobóvlzes szobák kettő pengőtől. 
Kévay-utca 24. Tel.-. 1-219-05. Für-
dőszobás appartementek. 4344 
Terasszos szobák egy- és kétsze-
mélyes, elsőrangú házi ellátással 
olcsón. Nyugdíjasoknak kedvez-
mény. Telefon; 1-527-10. Vérosma-
Jor-utca « , , 7158 
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VICTORIA 
A U I O I Z A I Í I I K O I A 

l ege l ső , l e g n a g y o b b a s országban! 
Orvezetők, hö lgyvezetők c s a k itt 
tanulnakI N í v ó s k iképzés i E g y e t -
len i skola , ahol a veze tés Adler 
Ball i la , stb. legutolsó típusú autó-
kon történikI Garantált v i z s g a ! 
Hészlot í izetés! F i lmbemutatás ki-
zárólagos jogga l l Kérjen tájékoz-
tatót: Andrássy-út 2. Te l e ion : 
1-208-14. 7219 
Karosszóriaépités, Javítás, autófé-
nyezéa legolcsóbban: Boross, IX., 
Erkel-utca 1T. (Kálrln-tér mellett.) 

4572 

BÜtfeg. 
Legújabb GOBAT Albumok: 
Olasz k i sá l lamok P 0.64 
O-német kisá l lamok „ 1.88 
Spanyolország „ 5.92 
Oroszország „ 8.24 

Kiadó: Bátort, IT. , Tárosház-utca 
14, Kapható minden szaküzletben. 

4784 
Gyűjtemények«! régi levelezést 
veszek, választékot hiánylistára 
kUldők : K e m é n y , Erzsébet-kőrút 
17. Te l . : 1-866-42. 4281 
T ö m e g b é l y e g e t veszek . Werner , 
Budapest, Károly-köni t 10. Talódi 
megszá l lá s kapható. 6932 
B é l y e g g y a j t e m é n y e k e t , tömegárut 
legjobban vesz, elad, c seré l : Bé -
lyegüzle t , Llpót-kSrút 14., az ud-
varban, 7150 

Turul album 
országonként is kapható. Kiadja: 
ABONYI J E N Ő b é l y e g k e r e s k e d é -
se. Budapest. IT., Vác-utca 45. 
Teleion: 1-868-3«. Fizetésképpen 
használt bélyegeket ls elfogadok. 
Kérjen ismertetőt. 7352 
Havi 4 pengőért szállítok 16 hó-
napban négyezerfele európai bélye-
get. Havonként kétszázötvenet. 
Szöl l ingor Sándor. P e s t s z e n t t ö r t n c . 

7176 

ICocuHctiUa 
V É G L E G E S s z ő r t e l e n t t é s b e n 
szemőlcs irtásban, tartóssxépltésben, 
ránctalanitásban Lórándné elektro-
kozmet lka , Andrássy-út 51. utol-
érhetetlen. Tan i tványk lképzés . Te-
l e fon: 1Î-04-6S. 2719 

Szemölcsük, hajszálak, szeplők, 
szépséghibák eltávolítása garan-
ciával. Tanitványklképzés. Ko-
vács kozmetika. Tetéz-körút l/c. 
Telefoni 1-2S2-00. 472_2 

Akar szép, fiatal lenni? Keresse 
fel modern kozmetikámat. K'.rály-
utca 33. 7148 

Gáog Nándorné kozmetikai intéze-
te: Andrássy-út 53. Tanítványok 
kiképzése. Tel.: 1-191-26. 7281 
Legmodernebb arcápolás, hajszál-
szedés. szemölesirtás garanciával: 
Czapolayné, Mária Terézia-tér 6. 
földszint 4. 6644 

Testáfurfás 
Úriasszony ügyesen manikűröz na-
ponta 10-től 7-ig: Doháuy-utca 66. 
II. 11. Tel.: 1-480-91. 6883 

WlOQÁMty/HH&zá 
Walter nyugalmazott detektlvföfel-
Ugyelö közismert sikereit legmo-
dernebb technika, lelkiismeretes-
ség eredményezi. Telefon: 18-85-49. 
Váci-utca 4L,'a. 
Dr. Gél Jenő nyugalmazott állam-
rendőrség! felügyelő: Kossuth La-
Jos-utca 4. Tel.: 18-80-85. 3743 
Nyerges Alfréd nyomoz, megfigyel, 
informál: Rákóczi-út 86. Telefon: 
18-80-98. 258 
MENTOR magánnyomozó, Buda-
pest—Wien. KRITZLER többszörö-
sen kitüntetett nyugalmazott detek-
tivföfelügyelö vezetésével. Buda-
pest. Apponyi-tér 4. Tel.: 18-80-01. 
Wien: Geyschlägergasse 2. Tel.: 
ti. 359-31. 4212 
Chabada, Teiyz-kúri i t 
li-05-35. Nyugat iná l . 

Ti-U'tun : 
4048 

Erfiss Ernő nyugalmazott detektív 
diszkrét magánnyomozója. Szász 
Károly-u. a. Tel.: 1-555-27. 4971 
Dr. Kiss Károly v. rendőrfelügyelő, 
Rákóczi-út 68. Tel.: 14-51-86. Bizal-
mas nyomozások, feltttnésnélküll 
megfigyelések. 5225 
Dr. J A N D A MIKLÛS m a g á n n y o -
mozó olcsó, gyors , megbízható: 
Teriz-kőrút 33. g e j i i_ j j - 3 ! 1 ' 9 3 ' 1794 
Legolcsóbb diszkrét magánnyomo-
zó, informáló, Szabó. József-kőrút 
64. Tel.: 1-421-20, ?086 

»Párizsi psycbografológus és csil-
lagásznak« küldje be levelét szüle-
tési adatokkal. 1.20 P portóbélyeg-
ben melléklendő. Debrecen. Rothc-
mere-utca 42. 7 6 1 7 

Orosz Jósnő fogad egész nap. Né-
met-utca 6. II. 13. 7530 

UUúu 
Gyáraknak, üzleteknek csiszolt , 
rozsdamentes (chrum) acélból fém-
betüket k é sz í t i : Kle in Jenő f é m -
di'iikészitö, VIII., Gólya-utca 11. 
Tel.: 1-842-31. 75"5 

Molnár Kálmán okleveles ipar-
mttv.ész, Huszár-u. 10, Magyar mo-
tivumú kerámiák. 6007 
Paizs László puskamüves. József-
utca 50. Bármily rendszerű fegy-
vert felelősséggel Javít. 7217 
Autogeizir és gázkamlatló folyton-
égftkáilyháért vagy szőnyegért, úri-
szobabútorért. Podmaniczky-utca 43. 
t i. 757S 
Üzlethelyiség (forgalmas!) Minden-
re! f'.tkezdiáiiek, fodrászatra, cukrá-
szatnak! Kiadó. Ráday-utca bárom. 
Mechlovits. 7581 
Sziámi macskakölykök. fajtiszták, 
gyönyörűek, eladók. Cím: Dor-
mándi. Mészáros-ulca 12. Telefon: 
1-556-02. 

Kutywásác 

Budai 
kutyafürdő 

Fürösztés, nyírás, 
fertőtleníti* 

PEN SIO-IDOMÍTÁS 

szakszerű trimmelés 
Drótszőrű foxik, skótterrierek, aire-
dale terrierek, tacskók és seolyham 

terr ierek « l a d ó k . 
II., Margit-kőrút 56. Tel.: 1-527-61 

Tartós, kiadós, olcsó 
kutyaeledel 

Fácin- ó> baromfi-erő takarmány ok 
WIRKER ertftakarmftnyraktár 

Oyorekooei-utca 22. T. 16-00-74 
»Divatkutyák«, luxusebek, pat-
kányfogók, haszonebek megren-
delése (válaszbélyeg), párosítása: 
Központi Állatorvosi Rendelő. Vil-
moa CBáazár-út 65. T e l . : 1-245-96. 

Belvárosi kutyafürdő 
IV., Váci-u. ll/b. (Bejárat Arany-
kéz-u. 1.) T.: 1-809-08. Trimmelés, 
nyírás, fflrősztés. Fajkutyae ladás . 

0RIÁS 
SCaifAUZER 
kölykőK többszö-
rös győztes rémet 
Import szülőktől, 
első magyaroíszá-
gí tenyeszet, el-
adók. r 1-334-64. 

IseHtyiszt'áU 
A I R E D A L E T E R R I E R 

Dr. Begyé Jánosné, II., Aranka-
utca 8. Tel.: 1-522-05. 

F O X T E R R I E R (DRÓTSZŐRtí) 
Horváth Lajosné , »Rókarém« ter-
rier kenne l , Budapest , I„ Atti la-
utca 81. sz. 6619 

S K O T T E R R I E R 
Horváth Lajosné , »Rékarém« ter-
rler kenne l . Budapest . ! . . Atti la-

Acawy, is ékszu 
Fogaranyat , ékszert és tört ara-
nyat l e g m a g a s a b b áron vea« feldol-
gozásra Winter nemes fémipar i la-
boratórium. Király-u. 1.. I. 7. 1778 
Zálogcédulát, aranyat, ezüstöt, bri-
liánsékszert, perzsaszőnyeget. író-
g é p e t l egdrágábban veszek. Baross 
ékszerlifiz, Baross-utca 88. Telefo-
náljon: 1-347-70. 6964 
Briliáns ékszert, perzsaszőnyeget, 
ruhákat. zálogcédtiMt legdrágábban 
veszek. József-kőrút 8». 7i" ' 
Fémtárgyak, evőeszközök aranyo-
zása. ezüstözfése, javítása. Turlet, 
IV.. Váci-ut«i 21.. udvarban. 4540 
Zálogjegyeket mindenről, lejártat, 
kért árverésből visszamaradtat ve-
szek. IX., Lónyay-utca 26., Som-
mer. 6808 
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KEDVEZMÉNYES . „ 
VÄSärläsi ALKALMAK 

I 
K i v á g h a t ó kedvezményes v á s á r l á s i sze lvény az oldal b a l s a r k á b a n ! 

A B L A K F Ü G G Ö N Y 
HO széles sitter Ulli métere P 1.90. 

6% «'iigedinény. Weis« Mariska, 
V., Lipót-körút 22̂  M « 

A J A N D E K T A R G Y A K 
Modora ékszerek, díszműáruk: 
Arkanzas, a disztingvált ajándé-
kok háza, Budapest, IV., Václ-
utca 20. 5% engedmény. 6074 

A G Y T 0 L L 
Agytoll, pehelypaplan és ágy-
nemű. Higiénikus ágytól! gőztisz-
títás v i Janyeröre . Kohn Irén. IX., 
Üllöi-út 21. Tel.: 1-8(15-8». 5% en-
gedmény. 6447 

B A B Y K E L E N G Y E K 
ruhák és cipők legnagyobb válasz-
t ékban : Székely Jenő cégnél. Petőfi 
Sándor-utca 9. és Václ-u 7. b7c élig. 

B I J O U T E R I E 
MABKASIT bijouterla speciális fo-
nálra gyöngyfűzést vállal. Valódi 
gyöngyök fűzése megvárható. Ol-
csó ajándéktárgyak MARKASIT 
Bijoutaria Egyetem-tér sarok, Pro-
hászka Ottokár-n. 10. 

B 0 R 0 S T Y A N 
elefántcsont-, pipalizlet: Novágh 
Károly müesztergályos, Budapest, 
IY., Egyetem-utca 3. 5% enged-
mény. 7230 

B Ö R D I S 8 M 0 
Alpár Ernd bürdíszmüvesszalónja, 
IV-, Apponyl-tér 4. sz. fé.emelet 
Teréz körút 4. ég Baross tér 1: 
5% engedmény. 61'.' 

B Ö B O N D 
Modslltáskák dús választékban, 
üngár Imre bőrdíszműves, finom-
árukészitő. Kizárólag: IV., Petőfi 
Sándor-utca 6. félemelet. Hol vár isi 
Szinház-épUlet. Tel.: 1-889-84. Ja-
vítást, montirozást vállalok. 5% 
engedmény^ 6914 
Weil Sándor, IV., Kossuth Lajos-
utca 3. (udvarban). Tel.: 1-860-28. 
Saját készitményü bőröndök, reti-
kiilök. pénztárcák legolcsóbban a 
készítőnél. 5% engedmény. aäOft  
Elsőrendű használt és új bfirön-
dök, neszeszerek, szekrénykoffe-
rek óriási választékban. Csíre, 
vétel, o'.adás. Weil, VIII., Népszín-
ház-utca 26. Telefon: .1-442-08. 
5% engedmény. 7102 

B ő r ö n d ö k 6 8 k é z i t á s k á k . 
JA anyagból legmodernebb for-
mákban a készítőnél: Fried Manó, 
Erzsébet-kőrút 7. 5% engedmény! 
Telefon: 1 - 8 7 8 - 0 5 . 6200 
Hoffmann böröndös, Károly-körút 
4., Kossuth Lajos-utca mellett. Te-
lefon: 1-896-52. Nöl táskák, úti bfl-
röndök, necessairek, aktatáskák, 
3% engedmény. 7051 

B Ú T O R 
Streicher Royal bútor kft.: VIII., 
Baross-utca 34. 6% engedmény! 
Részi. fiz. kedvezmény. 6070 

Bútoráruink szépek, olcsók, jók: 
Hazai Bútoripar Áruház, Kertész-
uleq 2. 5% engedmény. 7570 

C I P Ó 
Faragó cipökülönlegességek. A 
mindenkori legújabb modellek. 
Erzsóbat-körút 12. 5% engedmény. 

6090 
Simonyai clpöszalón. Kammer-
mayer Károly-utca 10. -Mérték 
után is. 5% engedmény. 7542 
Grünhut cipökülönlegességek árai 
elismertek. Belvárosi nívó. Teréz-
körűt 6. 6% engedmény, 7514 
Cipő, Prsisaoh, Krisztina-tér 3. Te-
lefon: 1-580-98. 5% engedmény. 
Cipőt készen és mérték után jól 
vásárolhat Gyöngyi cipöáruházbau, 
IX., üllöi-út 59. 5% engedmény. 

6718 
Löwy cipőkülönlegességei: IV., 
Múzeum-körút 7.. Váci-utca 10. 
Lichtmann-clpök nagy válaszlék-
ban. 5% engedmény. 6133 
Darling clpöszalón, Kamermayer 
Károly-utca 2. Tel.: 1-888-57. Clpö-
különlegességek. Divatcípök mér-
ték szerint. 5% engedmény. 6870 
Vera-cipők, Budapest , IV., Kossuth 
Lajos-u. 11. Telefonszám: 1-843-57. 
5% engedmény. 6971 

EGÉSZSÉGÜGYI CIKKEK 
t Keleti J. t Budapest , IV., Petőfi 
Sándor-utca 17. Tel . : 18-80-18. Láb-
hygieniai service, gumtharisnya, 
cipő-, lúdtalpbetét, gép-pedlcüre. 
5% engedmény. 6087 

E L Ö N Y O M D A 
Kézimunkatervező és készítő. Rajz-
műterem, elönyomda. Kelengye- és 
monogramhlmzés. Függöny monti-
rozások. Gottlieb Gyula iparmű-
vész, Budapest, IV., Régiposta-
utca 7—a. Tel . : 1-811-26. 5% enged-
mény; 6837 

E S E R N Y Ő 
»Turul« Esernyő Üzem. Készít, ja-
vít, áthúz. IX., Ráday-utca 3-, 
VIII., Üllői-út 48., XI., Horthy 
Miklós-út 8. Tel. : 1-888-19. 5% en-
gedmény. 6945 

F E H E R N E M Ü 
Clara Iparművészet, pizsama, 
babykelengye, függöny, ágyterítő. 
VI., Andrássy-út 18. 5% enged-
mény. 7541 
Ever hungarian shop, IV., Párizsi-
utca 6. Magyar hímzések, blúzok, 
ruhák, fehérnemű. Saját műhely, 
nagyban, kicsinyben. Export a vi-
lág minden részébe. 6918 

F É R F I R U H A 
Legszebb, legjobb, legolcsóbb férfi-
ruhák készen és mérték szerint: 
Platsohek Vilmos férfiszabó, Buda-
pest, Károly-körút (Központi város-
ház). 10% engedmény, 6148 

F O G Á S Z A T 
Trautmann Jenő fogorvoslási mű-
terme. VI., Nagymező-u. 41. II. 8. 
Tel 12-81-01. 10'/» engedmény. 
Műfogat, fagtöroést P 8.—. Róna L. 
fogászati műterem, Baross-utca 08. 
10% engedmény. 7529 
Szájpadlásnélkűli müfogak. Balogh 
Rezső fogászati műterem, Baross-
utca 77. 10% engedmény. 7534 

F O T O C I K K E K 
Szenes Márton fotószaküzlet: IV., 
Káloly-köl'út 16, 18-91-6«. VI., Te-
réz-körút l/e. 12-59-66. V., Teréz-
körút 41. 11-24-71. Újpest, Árpád-út 
62. 5% engedmény (márkás cik-
kek kivételével). 6338 

F Ü R D Ő R U H Á K 
Nádas, IV., Deák Ferenc-utca 23. 
Kérdőjeles fürdőruhák, Dressing-
gown és Short-különlegességek. 5% 
engedmény. 6086 

Túrista- és vadász-
í.\;/n<lr felszerelés és ruhá-

cat. UJ elm: IV., 
^ ^ Tfirr István-u. 7. sz., 

Aranykéz-utca sarok. 5% enged-
mény. 6321 

F Ü G G Ö N Y 
Madeira kézimunka- és fonalház, 
művészi lakberendezés és függöny-
anyagok. VIII., József-körút 13. 

6545 
Hoepfnerné és Társa csipkék, fá-
tyolok, nöl divatcikkek, bútor-
krelonok, függönyanyagok. IV., 
Haris-köz 2. Telefon: 1-878-08. 6744 

F Ü G G Ö N Y T A R T Ó 
Függönytartót minden színben és 
kivi telben: Vincze József kere-
tpzíízőUzem: Király-utca 53. Tele-
fon: 1-359-34 . 5% engedmény. 7169 

F Ü Z Ö E S M E L L T A R T Ó 
»Teryt füzoszalonban: Margit-kőr-
út 13. Tel . : 1-578-28. Múzeum-körút 
7. Tel . : 1-856-78. Horthy Miklós-út 
8. Fűző-, melltartó- és kesztyű-
iülönlegességek. Engedmény 5—10 
-zázalék. 7088 
Wallensteinné párizsi füzőkülönle-
;ességek új helyisége: Váci-utca 
'8.. pejárat Párisi-utca 1. 5% en-
gedmény. 6448 
Perényiné Vermes Aranka mell-
es vAUfűzökészítö szaküzlete, di-
•itf(l7'"k készen és méret szerint: 

IV., Haris-köz 6. 5% enged m. 6844 
Matza J . és Fia füzö-, melltartó-
és hastartó-specialista. Apponyl-téT 
5, 5% engedmény. 6174 
»Irén. fűzöszalon, IV,, Hajó-utca 
D—10. (Belváros.) Tel.: 1—806—77. 
Készít divat-, sport- és táncfüzö-
ket. továbább gyógyfüzőket orvosi 
rendelés szerint. Kész kombiné 
(princess) fűzök 12— P-től, fél-
fflzök 3.50 P-tfll. 10% engedmény. 
»Lady« fűzöszalón, IV., Kigyó-utca 
4—6. I. em. 10. 5% engedmény. 

7572 
Legkiválóbb szabású gumibetétes 
melltartó P l.«8. Székely Jenő, 
Petőfi Sándor-u. 9. 5% engedmény. 

6080 
H A R I S N Y A 

Harisnya, kesztyű, kötöttáruk: 
Fáth, Ferenciek-tere 2. Telefón: 
18-86-42. 5% engedmény. «078 

Heilig-harlsnya, kesztyű, finom 
kötöttáru: Rákóezi-út Î8. 8% en-
gedmény. 6081, 

Nádas, IV., Deák Ferenc-utca 23. 
Hajszálvékony hernyó- és műse-
lyemharisnyák. fehérneműek. 5% 
engedmény. 8086 

KEDVEZMÉNYES VÁSÁR-
LÁSI SZELVßNY 

(iftrvéitiyes nov. 6 12-ljç.)  
Ezen szelvény felmutatója e 
rovatban szereplő cégeknél a 
hirdetésekben közölt kedvez-

ményt kapja. 



Hirschlsr harisnya-, kesztyükülön-
legességek, selyemfehérneműek. 
Llpót-körút 23. Teleion: 12-03-70. 
5% engedmény. 6720 
Zoltán Illatszertár, Ráday-utca 23., 
•bel- és külföldi pipere- és háit.ir-
tási c ikkek. 5 százalék en«, már-
kac ikkek kivételével. Parcol-kó-
szitmények IX.. iker, lerakat». 

R Ö L G Y F O D R A S Z A T 
Bernhardt és Tóth úri-, nöl fod-
rász. manikür. IV.. Kossuth Lajos-
utca 1. Tel . : 1-852-38. 10% enged-
mény. 7564 

INTEZETI FORMARUHÁK 
Iskolaruhák, Intézeti formaruhák, 
legújabb divatú bakfLs és gyer-
mekruhák, előnyös áron,, nagy 
választékban. 5 százalék engedni. 
Strelsingeir Andorné. Váci-u. 9. 

7010 

í 

K E S Z T Y Ű 
Adler Károly kesztyűs, Budapest 
IV., Szervita-tér 8. Tel. : 1-821-18. 
5% engedmény. 8875 
Tarján Endréné »Corso« kesztyű-, 
harisnyabolt ja: Váci-utca 11b, az 
udvarban, 6% engedmény. 7378 
Hirschler harisnya-, kes7.tyükülön-
egességek, gclyemfriiémcmöek 
Lipót-korút 23. Telefon: 1-203-70. 
5% eiij,-edm ény. 6720/a 

K É Z I M U N K A 
Nádas-kézimunka cég, Budapest, 
IV., Petőfi Sándor-utca 11. 6% en-
gedmény. Fonaláruk kivételével. 
Szönyegalapok és (onalak. kész 
függöny, függönyanyagok, asztal-
terítők: Szekeres, Rákóczi-út S3 
10% engedmény. 6082 

K O Z M E T I K a" 
»Juventus«, az rtj Lipótváros mo 
dern kozmetikai szalónja. Arcápo 
lás. kikészítés, ránctalanltás. M 
Prokopp Danlca, Felka-utca 6 
líöldsHnt 1. 10% engedmény. 73ST 
Trangar kozmetika, IV.. Ferenciek 
tere 4. I. 4. Telefon: 1-832-77. 107 
engedmény. 7571 
• Aida. kozmetika. Telefon: 3-821-15. 
Károly-körút C-lépcsö, III. cmelei 
7. 7512 
Arcápolás, esti kikészítés, sze-
mölcslrtás. Langer Livla, Vilmof 
császár út 51. 10% engedmény 

7533 
. K Ö T Ö T T Á R U 

Trlvlco kötött ruhakülönlegessé 
gek, Budapest . IV., Hajó-u .12—14 
Tel.: 1-807-19. 5% engedmény. 681 
Märy Kötöűzem. Sajá t készitmé 
oyű kötöttruha. pulóver stb., ere 
deti bécsi modellek. IV., Régt 
posta-utca 17., váciutcai sarokház 
Tel.: 1-839-06 . 5% engedmény 687" 
Lipótvárosban finom kötöttáru 
fehérnemű, pongyola. harisnya: 
Freudnál, V.. Lipót-körül 11. 5% 
engedmény. 6842 

L A K A S B E R E N D E Z Ö 
Szűcs A. kárpitosmester, lakásbe-
rendez«, Semmelwels-u. 17 Tele-
fon: 1-892-88. 40 éves cég. Speciá-
lis börbútorkészités, javitás, fes-
tés. 5% engedmény. 7050 

MENYASSZONYI KELENGYE 
Mössmer József Fial, > Budapest , 
IV., Váci-utca 1. Nöl, férfi , gyer-
mek és csecsemő fehérneműek. 
Ágynemű, asztalnemű, menyasszo-
nyi kelengye. Telefon: 1-881-82. 
5% engedmény. 7082 

Strausz, IV., Krlstóf-tór 6. Tel. . 
1-814-82. Állandó nagy raktár vá-
szon, damositáruk. törülközők és 
zsebkendőkben. Kcleugyeköltség-
vetés díjtalan. 5% engedmény. 7 009 

M 0 ö T V ö 8 
Bronclgy Rezsó müötvös és éksze-
rész, IV., Váci-utca 10. (udvar-
ban). Specialista eredeti magyar 
ötvösmunkában, antik és modern 
ékszerekben. 5% engedmény. 6817 

N ö l D I V A T " 
Női kábulok és ruhák: Radó Ala-
dár, V., Bécsl-u. 6. E n g . 5% 6514 
Lipcsei Vilmos. Budapest, IV., Ap-
ponyl-tér *• 5% engedmény. 6072 
Bon Marché divatszalon, cégtulaj-
donos: Jokel Margit, Váci-utca 
11/ü. 5% engedmény. 7501 

N ö l D I V A T C I K K E K 
Gomb, öv, csat. ruhadiszek, gallér, 
sál és rövidáruk. Klein, VIII., Jó-
zseí-kfirút 21. 5% eng. 6446/a 
Nóikalap, sálak, művirág, disztoll: 
Kőszegi H., Budapest, IV., Appo-
nyi-tór 5. Tel . : 18-81-83. 5% enged-
mény. 6089 
Rózslka nöi kalap- és ruhamodel-
lek. Kigyó-utca 1—6. Engedmény 
5%. 7543 

N Ö I D I V A T S Z A L O N 
Nöi kabátok, kosztümök hozott 
anyagból elsőrangú kivitelben ké-
szít: Nöi szabóság. Király-utca 21. 
II. 49. 7484 

N Ö I F E H É R N E M Ű 
Nöl fehérneműkülönlegességek, 
menyasszonyi kelengyék: Déri fe-
hérnemüszalónban: Váol-utca 16. 
(udfarban). Tel.: 1-808-61. 5% en-
gedmény. 6918 
Női fehérneműek, csodás újdonsá-
gok és ha r i snyák : «Eden Haris-
nya Szalón, VIII., Baross-utca 90. 
ti% engedmény. 6780 
Hozott anyagból ls ágynemű, prak-
tikus és luxusfehérnemű, szalón-
munkát kAszit: Váradi speciális 
fehérnemű készítő, IV., Hajó-utca 
10. félemelet 1 b, főlépcső, Bel-
város. TeJcfon: 1-829-42. 5% enged-
mény. 735fí 

N Ö I K A L A P 
Vafl kalapház, IV., Párisi-utca 1.. 
női kalapklilönlegességei árban, 
minőségben utólérbetetlenek. 5% 
engedmény. 7229 
Kalapkűlönlegssségek : Pál Boris-
ka, Petőfi Sándor-utca 2. Párlzsi-
udvar. 5% engedmény. 7231 

Ó R A 
Herpy Arnold a jó órák művese 
Petőfi Sándor-utca 17. Svájci óra-
különlegességek raktára. 3—5% en-
gedmény 6405 
Preciz órajavítás, IV., Haris-köz 3. 
Handverker Dezső órás. 3—ó% en-
gedmény. 7515 

S E L Y E M , B Á R S O N Y 
Magyar! és Társa, selyem, szövet 
és bársony: IV., Bécsi-utca 5. 5% 
engedmény. 6088 
Lakos, Székely, Fenyves, IV., 
Petőfi Sándor-u. l /b. Selyem, szö-
vet, mosóáruk és gallérkülönleges-
ségek. Tel.: 1-880-46. 5% enged-
mény. 7074 

S Z Ű C S Ö K 
Evetovlcs szűcsmester, Petőfi Sán-
dor-utca 9. félemelet. 5% enged-
mény. 735H 
Dr. Welner Lajos i« , VII.. Király-
utca 31. Bundák, szőrmék, alakítá-
sok, javítások. 5% engedmény. 

Adler és Gasztonyl képesített 
szűcsmesterek, IV., Váci-utca 
28. Tel.: 1-833-02. 5% enged-
mény. 6!)4f 

Pajor László, IV., Régiposta-u, 19. 
(Petőfi Sándor-utcai sarokház.) 
Szűcs ós szőrmeáruk. Alakí tások. 
Javítások. Megóvás. Tel.: 1-886-53. 
6% engedmény. 6878 
Tóth István szűcs, Budapest, IV., 
E s k ü ü l 6. Telefon: 1-879-55. 5% 
engedmény. 6913 
Komor Margit képesítet t szűcs, 
IV., Kecskeméti-utca IS. (Képlró-
utea sarok.) Párizsi modellek BZO-
lid árakon. Bundák, átalakítások, 
prémezések. 5% engedmény. 7360 
Kaposi István szőrme és bunda-
különlegességek, »zömefestés, ja-
vítás. Párisl-u. S. Tel.: 1-875-10. 
8—5% engedmény. 7563 
Szőrmebundák átalakítása, javí-
tása olcsón: Schlinger szűcs, csak 
Károly-körút 24. 7058 
Szőrmebundák a legújabb modellek 
szerint: Grünhut, Váci-utca 31—33. 
Telefon: 1-831-36. 6% kedvezmény. 

6899 
Alakítás, javítás: Czlkó szűcs. Vá-
rosház-utca 6. Tel.: 1-895-24. 7511 

S P O R T 
\ ; m < L Túrista- és vadász-

^ l U U j U P t e r e l é s és ruházat. UJ 
elm: IV., Tfirr István-u. 

*• « • , Aranykéz-utca sarok. 6% 
engedmény. 6820 

Ő R I - B S N Ö I D I V A T 
Fábián József, Krisztina-kőrút 
8-10., Széli Kálmán-téri sarok, Crí-
nől divat. Férfi, nöi. gyermek fe-
hérneműek. kötöttáruk, méter-
áruk. 5% engedmény. 6972 
faoger-főlerakat: Horváth i s Tár-
jál, Bécsi-utca 5. Tel.: 18-10-89 Fi-
nom kötöttáru, alsó fehérnemű, ha-
risnyák, kesztyűk. 5% engedmény. 
_ _ _ _ _ _ _ _ 6084 

Tetőtől talpig legolcsóbban felru-
ház a félszázados Perl Áruház, 
VII., Thőkölv-út 9. 5% eng. 6513 

Ü R I S Z A B Ó 
Régi, h í rneves szabómester as 
•tri közönséghez!!! 8zolid elegán-
•la. Figyelmes kidolgozás. Ked-
vezményes fizetési feltételek, 
mérséikelt árban. Noszlopl Hen-
rik Tamás. Lipót-kőrút IS. Tel 6-
'on: 11-43-95. Alapíttatott: 1867. 
)'/« eng. 8481 

Ü R I D I V A T 
Finom férfilehérnemük, nöl ha-
risnyák, törülközők a legolcsóbb 
árban: Komnenovnál, IV., Bécsi-
utca 2. (Kristóf-tér sarok.) S% 
engedmény. 7227 

V E G Y T I S Z T 1 T Ô 
Szathmáry Ferenc kelmefestő és 
vegytisztító. Dohány-utca 1. Tel.: 
1-342-52. 5% engedmény. 6587 

Y A S Z Ó N 
Takarékos háziasszony oki Zálog-
házból kivátott vásznak, slfónok, 
öriilközők nagyon olcsón besze-

-ezhetök. Bolgár, VI., Vilmos c«á-
.zár-út 5. Telefón: 1-1Î8-62. B% en-
redmény. 8818 

V I R Á G 
Dáhlia virágterem. Cégtulajdonos: 
Szentiványi Angéla. Budapest, 
VIII . . József-kőrút 25. Telefón: 
1-354-68. Nagy választék. olcsó 
árak, 5% engedmény. 7327 



B Ú T O R S Z Á L L Í T Á S 
Bíró Mihály és Társa, IT., Harli-
bazár 1. (Váci-utca sarok.) Tel.: 
188—168. Szállítás, beraktározás. 

L A K B E R E N D E Z É S 
Ernst Béla bútoros, Baross-utca 
«7., József-körút saroknál. Tel.: 
1-458-89. Mintatermék, lakberen-
dezési cikkek részletre. 7222 

„ M I R O I R" kozmetikai intézet, 

IV., Párisi-u. 2. 
Egyéni szépségápolás, bérletrend-
szer. Tanítványok kiképzése. 7225 

KESZTYŰ-, harisnyaüzletet nyi-
tottam: Václ-u. U/b, udvarban. 
Kérem ismerőseim pártfogását! 
TARJANNÉ, a City volt üzletveze-
tője. 7815 

Budai Kozmetikai Szálún 
I., Krisztina-körút 8—10. T. : 1-612-87. 
A mai viszonyoknak megfelelő mérsékelt 
árak. Dtjtalan tanácsadás . 7141 

L A M O D E GAYER 
NUSI 

női kalapszalón, Budapest, 
I I . , M a r g i t - k ö r ű t 3 9 » 7140 

VAGÁCS MIHÁLY 
szűcsmester. Alapítási év 1887i Bun-
dák, prémek, alakítások, javítások. 
Budapest, II., Fö-utca 11. T. : 1-523-35, 
Marglt-körút 45. T.: 1-556-63 7111 

Buda előkelő közön- 7112 
ségének c i p é s z e 

T Ó T H P Á L köarútU49. 
Telefon: 1-522-40, külön orthopädla 

HŐLGYFODRASZOK 
VI. ha rillet j r . Ikmvaimt 

Schumy Lajos, I., Alkotás-utca 
16. T.: 640—23. Minden e szak-
mába v á g ő i n u n k á t _ ^ á U a U _ 6 5 4 4 
Yidra, Győri-út 12. Az egész kör-
nyéken egyedüli, minden komfort-
tal ellátott hölgyfodrászszalonja. 
Telefon: 1-666-94. 6691 
Winhoffer Gyuláné, I., Márvány-
utca 44. A délivasút mellett. A 
hajfestés!, tartós hullámot garan-
ciával vállalom. 

II. Harmat 
Berger JAzsef, II., Olasz fasor 13. 
Minden alkalomra mindig felelős-
» éggel dolgozik. 6539 
Láng Jenő, II., Olasz fasor 23. 
Minden e szakmába vágó munkát 
elvállal. 6531 
Nádori János, II., Olasz fasor 43. 
Elrontott hajat rendbehoz. Haj-
festék. 6526 
Blczó I s tván , Mária-tér 1. Tel . 
153—143. Minden e szakmába vágó 
munkát felelősséggel vállal. 6693 
Rlppl József, II., Zaigmond-u. 1. 
Sokévi jó munkája garancia. 
T. : 1-513-67. 6527 

111. hmvtUai 
Geszler Jánoi , III., Zsigmond-
utoa 38. Garanciával dolgozik. 
Bérletrendszer. 6542 

IV. Ikmvmat 

Bármilyen festett hajat dauero-
tok. Elrontott festést rendbeho-
zok. Simon Lajos, TI. , Izabelta-
u. 62. Andrássy-út sarok. 6534 
Hennával melegen, Floráilal hide-
sen fest, tartóshullámosit Renczea 
fodrász, Csengery-ntca 64. 712»  
Echten és Martin, Andrá«sy-út 34. 
A legkényesebb igényeket kielégí-
tő hőlgyfodrászszalon. 6640 
Szénási Mózses, TI., Bungária-
felsőkürút 80. Az egész környék 
mester hőlgyfodrásza. 6583 

V/y. herUlat 
Hufnagel Sándor. TIL, Király-
utca 99. Az egész környék ked-
velt hölgyfodrásza. JS541 
tierezog József, Thököly-út 22. VI-
iékieknek előnyös, közvetlen a 
veleti pályaudvarnál. Legkénye-
ebb igényeket kielégít. Telefón: 

I-3311-87. 6543 
.Zenith« hölgyfodrászt Jó munká-
jáért messziről is érdemes felke-
resni. We»selényi-u. 61. 7161 

VIII. hurtttat 
Zombory Aladár, T i l l . , Baross-
ulca 49. Munkaja Jó reklám. 6586g 
Teleki Tilmo», T i l l . . Rökk S z i J 
lárd-utca 17. Munkája elismert Jó 
l'e lefon: 1-334-07. 6536' 
BlUer Lajos, T i l l . , Rákóczl-úl 
75. Vidékieket is előzékenyen 
szolgál ki. 6567 

Kovács János, IT. , Veres Fálné-
utoa 7. Minden a szakmába vágó 
munkát felelősséggel vállal. Tele-
fon: 1-838-45. 6589 

V .harmat 
Racsmány Sándorné, Koháry-u. 
lg/a. Minden munkát vállal. 6588 
Pók István, T., Rudolf-tér 3. 
Minden munkát garanciával vál-
lal. 6528 
Tasa Endre minden e szakmába 
vágó munkát elvállal. T., Sziget-
utca 29. 6643 

XI. harmat 
Starczeweki Lajos, XI., Borthy 
Miklós-út 13. Precíz, gyors, meg-
bízha tó^ T . : 2-598-65. 6530 
Wéber András, I, Lenke-út 93—93. 
Minden e szakmába vágó mun-
kát elvállal. W32 
Potzner József. Felelősséggel elis-
merten jól dolgozik. XI., Borlhy 
MiklóS-út 52. 6641 
Ondolálóvasakat minden formában 
készít, javit. raktáron tart: Né-
medy, IX., Ernő-utca 32. Hívásra 
lövök! ï0*» 

Pensiák 
JELMAGYARÁZAT: Központi fű-
tés: K, h ideg -meleg folyó viz: HM, 
szobák száma: Sz. 

PARLAMENT KÖRNYÉKE 
Atlantis penzió, T., Bálvány-u. 8. 
Te.efon: 1-815-47. 
száma 8. 

KHM, szobák 

B E L T A R O S 
Belvárosi penzió, IV., Veres 
Pálné-u. 10. (Apponyt-térnél.) Tel.: 
1-835-86. KHM. Szobaszám 10. 
Szakszerű diéták. 6424 
Bellevue Penzió, V., Géza-utca 3. 
Tel.: 1-140-88, KHM, szobák szá-
ma 14. 552? 
Casino Penzió az egyet len a Du-
nakorzón. Kitz Szálloda mellett, 
összes ablakai a Dunára nyílnak. 
Elsőrendű konyha. Szobák étkezés 
né lkü l is. Mária Valéria-utca 12. 
Első emelet, Lloyd-palota. 5530 

Renaissance Penzió a Be .vá ros 
szivében. (IV., Irányi-utca 21. Te-
lefon: 1-825-27, 1-860-81.) Legmoder-
nebb komfort, kitilnő konyha, kí-
vánatra diéta. Figyelmes kiszol-
gálás. Szolid árak. Szobák száma 
19. KHM. 6654 

F Ő B B Ü T V O N A L A K 
Centrum penzió. Budapest, Vil-
mos császár-út 22. Tel.: 1-138-08. 
Kellemes szobák, kitünö elláíás-
sal már 4 pengőtől. 69?i 
Club, Penzió Teréz-körút 84. Uj-
rendszerü kedvezményeink: T . 
vendégeink színházakban, gyógy-
fürdőkben 20% kedvezményt, leg-
alább 10 napi tartózkodásnál 20% 
vasúti kedvezményt élveznek. Mo-
dern úri otthon, közp. fűtéssel, fo-
lyó melegvízzel, kitűnő konyhával, 
napi 7 pengő teljes penzió. Tel.: 
12-04-15. 3890 
Opera Penzió, k énye lmes ű r i ott-
hon, Dalszlnház-utca 8. Telefon: 
t-286-81. 7409 

Anker Penzió, V.. Anker-kőz 1. 
Tel.: 1-119-85. KHM, szobák sreánia 
U^ 5521 
Opera Penzió, VI., Dalszinhéz-utca 
8. Telefon: 1-286-81, HM, szobrtk 
•s zárna 10. 5566 
Taréz penzió, VI., Teréz-kBrú't 26. 
Telefon: 1-213-81. KHM, szobák 
száma 10. 6575 

HA BUDAPESTEN Is úri ott-
honában akar lakni, a 

FESZEK PENZIÛBAH 
szálljon meg. Szobái, kosztja 
minden igényt kielégítenek és 
meglepően olcsó, 

KABOLY-KüBtJT 21. 
Telefon: 18-94-49. 650 

B U D A 
Rózsa Penzió, IL, Tapolcsányi-út 
6. Telefon: 1-522-00. H, szobák szá-
ma 8. 6574 
Lánchíd Penzió, It.. Pala-utca 11/a. 
Tel.: 3-666-50. Központi fűtés, hi-
deg, meleg viz. 7398 
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T ő k é j i t aranyértékbe fekteti , jö-
vedelmét megháromszorozza, lia út-
törő vállalatunknak utánifizetések-
től mente» építési akciója kereté-
ben a 2-es a utóbusz tiá:, a 16-ilf 
villamosnál, a Krisztina-tértől ki? 
szakasznyira, csendes, pormente», 
jólevegőjtt magaslati helyen, a 
Bőszörményl-út 1T. számnál, park-
ban épülő 22-ik tárjasviClánkban 
öröklakást szeren. Ónálló telek-
könyvi!, sajátkertes, olcsó flxárú 
egy-, ke'ttő-,, három-, négyszobás 
lakrészek még kaphatók. Leg-szoí-
dabb, márkás »Oôntrum«-épltkezés; 
sok el ismeröleviél . Három díjtalan 
üzlethelyiség. Olcsó törteszléses 
pengőkölcsön. Díjtalan tkéíbeadáis. 
Prospektus. »Centrum« Házépítő-
Vállalat. Horthy Miklós-út 15. 
(2-693-01.) 7415 

7 [ A t y o d a * - Ö c ö U l a k á s 

Bérházak, 
Villák, 

Telkek 
a.', igeiz országban. Megbízható náz 

S Ê Szabó 6uuia 
ingatlanforgalmi és parcellázási vállain, 
VI.. Nagymező n 3C. Tel ! 1- '6S13 

L E G J O B B T Ő K E B E F E K T E T É S 
AZ ÜRÖKLAKAS1I11 

ÖRÖKLAKÁSOK 
Pesten és Budán a legsiefbb kivi-
te.lien olcsón és kedvező fizetési 
feltételekkel. Kimerítő felvilágosí-
t á s : Bruckner Imréué ingat laniro-
dája, Vili., Iiender-utca 8. (Nép-
színház-utca sarok) I. emelet 10. 
Díjtalan levelezési 7606 

Biztosítsa 
tökéjét 

értékállóan! 
Magas jövedelmezőségi Vegyen 
öröklakást Horthy Miklós út 75. 
szám alatt! Minden igény kielégítő 
egyszotoa-hálófülkés, egyízoba-
ballos, valamint kettöszoba-hallos 
lakások korlátolt izáml>an még 
kaphatók. Tekintse meg még íaal 
Azonnalra beköltözhetőkl Bővebbet 
a helyszínen és 
» B U D A P E S T I EPITÖ S Z Ö V E T K E -
zeW, Nádor-utca 20. Te l . : 1-258-33. 

7070 

FEJTORNA Szerkeszti: Grőtzer József mérnök 

CSALADFA 
(Logikai rejtvény. Készítette: dr. Molnár Jenő Antal.) 

1. Hat személyről van szó. Keresztnevük: Géza, Lajos, Károly, Aranka, 
Julis, Anna. Életkoruk (nem a fenti sorrendben): 10, 20, 30, 40, 50, 60 év. A 
legidősebb közülük férfi. Mind a három hölgy asszony és pedig valamelyik 
szereplő úrnak a felesége. 

2. Az egyik hölgy egy személyben édes lánya és anyósa a másik 
hölgynek. 

3. Három személy közül az egyik édesanyja, a másik mostohaanyja, a 
harmadik édestestvére Gézának. 

4. Aranka rejtvényben szereplő édesanyja kétszer annyi idős, mint egyet-
len leánya. 

5. Károly se nem, fia, se nem férje, se nem apósa, se nem veje Annának. 
Kl H ANY EVES ? MI A CSALADFA ? ES MIVEL ES HOGYAN 

INDOKOLJA ? 
Beküldési határidő 1936 november 16. A helyes közt 10 jutalmat 

osztunk ki. 
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K I S K E R E S Z T R E J T V É N Y 
Megfejtésül beküldendők: a vízszintes 1, 16, 30 és a függőleges 1, 6, 10. 

T Í Z S Z I N T E S : 
1. Bo ldog évforduló a mama i s 

a papa é letében 
15. A huszadik sz&zad technika 

v í v m á n y a 
16. A római hét domb e g y i k * 
17. E g l lakos 
18. Szent — Idegen rövidítése 
21. N a g y o b b l e s i 
22. Fe lk iá l tá s 
23. Tlssza : s zámnév 
34. Női név 
25. Exot tkus állat 
26. Rokon — falun 
27. N e m bo 
28. E. E . E . 
29. Franc ia tábornagy. Az összes 

napoleoni háborúkait v é g i g h a r -
colta 

30. Pes t köze lében van 
31. Mentő — közepe 
32. Ezt e lmondhatjuk Csik-ról 
33. Ige fa j ta 
34. Ez a klub a repülőket mond-

hatja tagja inak 
35. E s e k (?) 

36. Kevert »kos« 8. 
38. E l h a g y t a a h e l y s é g e t Itt. 
39. Csúnya emberi tulajdonság 
40. Móra — e le je IL 
42. N e d v e s — németül 12. 
43. Vi s sza: kereskede lmi táraaaág 13. 

rövidítése 14. 
44. A hét vezér e g y i k e 18. 
45. A hirtelen eltávozott a mesében 19. 

Itt v a n 20. 
47. Szerencsé je van a kártyában 
48. I lona — e le je 22. 
49. F o l y a d é k 27. 
50. T á r volt 28. 
51. Nöi f e jen f i g y e l h e t ő m a g 30. 
52. T e t é n y s z ó a l o v a s s á g n á l 31. 
53. A mi l l iomosok üdülőhelye 32. 

F t t O G Ö L E O E S : M " 
1. Szép ékszer 35. 
2. I g e k ö t ö 38. 
3. Női név 37. 
4. J a n Kiepura híres dala 39. 
5. Tej termék 40. 
6. Le lk i be teg s z e g é n y 41. 
7. Fe j f edőket kész í t 42. 
8. Disznó lakik b e n n e 46. 

a i athéni á l lam 
N é m e t n é v e l ő 
Az ókorban 
területe volt 
Kina l mérfö ld 
Árasztó 
H a m n v é g e 
Je lző a m e n n y i s é g t a n b a n 
Ami a kereskedőnek marad 
Női n é v 
Lónak ls mondják — ha nem 
óhajt el ndulnl 
A jövő generác ió 
Ez a rendőr k ö t e l e s s é g e 
F o l y a m Oroszhonban 
Bibl ia i hajós (ék. hiba) 
Tojás ~ németül 
Állandó, szi lárd 
Udvar ias szó — különösen ha 
hozzátesszük: s z é p e n 
Azonos hetük 
A l egrég ibb idö 
őrö lnek benne 
Zenei műszó 
Kirándulás messz i tájakra 
Idegen női név 
Kor — k e v e r v e 
Te , v e l e m együt t 
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Óvakodjunk a szélhámosoktól! 
PÜSPÖK A VACI UCCABAN. 

Alighanem megfordult már egy-két püspök a Váci-utoában, de bizonyára csak a 
legritkább esetben teljes ornátusban. Olyan feltűnést pedig egészen biztosan egy sem 
keltett, mint az itt következő história szenvedő hőse. 

Egy régi, előkelő ékszerüzletbe elegáns fiatalember állit be és bemutatkozik, mint 
X. püspök titkára. Teljes püspöki ornátust rendel, bőven díszítve arannyal és értékes 
drágakövekkel. A rendelésre előleget is ad és távozik azzal, hogy 10 nap múlva bejön 
a kész omátusért. 

Tíz nap múlva megjelenik az üzletben, éppen akkor, mikor az ékszerész teljesen 
egyedül van. Hogy jobban lássa a kész darabokat, egymásután felpróbáltatja azokat 
az ékszerésszel, aki szerinte alakban éppen olyan, mint X. püspök. Végül is az 
ékszerész ott áll teljes püspöki ornátusban. 

Erre az elegáns fiatalember azt mondta; Tessék idefigyelni! És egy nem kevésbé 
elegáns és gyors gesztussal belemarkol a kasszába, minden ott található pénzt zsebre-
vág, még gyorsan egy csomó értékes ékszert is magához vesz és a dolgot nem értő 
ékszerész szemeláttára kirohan az ajtón. 

A Váci-utca nagyon forgalmas és így a fiatalember után rohanó, üvöltöző, hado-
nászó ékszerészt, aki püspöki díszében rohant ki az utcára, hamarosan rendőr-
nek adják át. 

Az ékszerész csak órák múlva tudta az esetet kimagyarázni — még pedig a 
Lipótmezőn. Mire hazaengedték, az elegáns fiatalember természetesen fellelhetetlen 
volt. X. püspök nem ismerte őt. 

Csak sokkal később derült ki, ki volt a kedves püspöki titkár: Strassnoff, a híres 
szélhámos. > 

RUHATAR, ÓH! 
Két barát közül az egyik magas és kövér, a másik pedig alacsony és sovány. A 

következőképpen öltöznek fel: 
A kövér nagyon elegáns, kifogástalan minden darab rajta, a városi bundája 

nerzzel bélelt, a kalapja azonban kissé kopott, idegen monogramm van benne, nem 
is megy a fejére. 

A másik, a sovány, kopott, a felöltője ócska, a kalapja ellenben vadonat új — 
csak éppen néhány számmal nagyobb a fejénél és a kövér monogrammja van benne. 

A kövér egy elegáns hölggyel a legforgalmasabb időben beállít a legelőkelőbb 
kávéházba. A kezében hozott kalapot leteszi a ruhatár pultjára, melléje a bundáját. 
A kapott számot zsebrevágja és leülnek uzsonnázni. Rövidesen megérkezik a sovány 
is, ugyancsak a ruhatárba teszi a kabát ját-kalap ját és a kávéház másik végében ül 
le. Pontosan megbeszélt időben a <két férfi a telefonnál vagy másutt találkozik és 
észrevétlenül elcserélik a ruhatári számaikat. 

Jó idő múlva a sovány telefónhívást kap, 'kapkodva fizet, siet a ruhatárhoz, a 
kalapját fejébe csapja, a bundát pedig útközben ráncigálja magára, úgy hogy 
már kint van a kávéházból, mire magára', vette, tehát senlki nem láthatta, hogy két-
szer is belefér. 

Ismét jó idő múlva a kövér is fizet. A ruhatárnál odaadja a számot. Rövidesen 
megkapja a saját kalapját, de mellette egy ócska felöltöt nyújtanak át. Nyilvánvaló 
a csere. Nemcsak azért, mert a kitűnően öltözött emberhez sehogysem illik az ócska 
kabát, hanem azért is, mert az rá se menne a kövérre. Kövér igazolja magát, a kalap-
jában a monogramm stimmel, majd elővesz egy szücsszámlát, amellyel azt bizonyítja, 
hogy a nevére kiállított számla szerint nemrégiben fizetett ki nerzbundájáért a 
szűcsnek másfélezer pengőt. A ruhatáros most már emlékszik arra az úrra, aki egy 
órával ezelőtt sebbel-lobbal elrohant, de nem ismeri az illetőt. 

A kávés, aki üzlete jóhirét félti, kénytelen kifizetni a bunda árát, minthogy 
nyilvánvaló, hogy ők cserélték el a kabátokat. 
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B É K E H A M V A I R A 
(Egy vidám sírfeliratot préseltünk ebbe a keresztrejtvénybe. Tessék figyelemmel kisérni 

a 11., 22., 12. és 33. számú sorokat, amelyekből a rejtvény többi részének helyes megfejtése 
után a fakereszt dehogyis könnyfakasztó felirata kialakul.) 

a . 
12. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

27. 
29. 
30. 
31. 

33. 
35. 

36. 
37. 
38. 
39. 

VÍZSZINTES: 
Hosszra hajló, könnyelmű em-
berre mondják 
A SÍRFELIRAT ELSŐ SORA 
A SÍRFELIRAT HARMADIK 
SOHA 
Bécs belvárosa körüli útvonal 
egyik legszebb szakasza 
Lakihegyen is van 
Nö, név 
Igen — idegen nyelven 
Szándékozik 
Tisztogat 
Az ókori Róma évszázados 
harc után legyőzött ellenfelei 
Háziszárnyas 
Francia névelő többesszáma 
Megszólítás többesszámban 
Ázsiai állam 
Seb volt a helyén 
Halászok által használt hal-
fogó berendezés (halcsapda) 
Csonthéjas gyümölcs 
Idegen kötőszó 
A >hideg> teszi 
A profiliga egyik futballegyüt-
tese 
Zola keresztneve 
Abesszínia népe (E-t ae-vel 
irva) 
Gazdasági gép 
Lóbetegség 
Ez a Pál csak kárt csinál 
V. M. 

41» Polonyl Géza politikai híveit 
nevezték Így röviden 

42. A »látni« ige egy parancsoló 
alakja 

43. Ennyi nulla kell az ezerhez 
44. Fortélyos, furfangos — ismert 

idegen szóval 
45. Falu a bécsi országút menién 
46. Menni — angolul 
47. Abesszíniai tó 
48. Égetett szeszes ital 
49. Igen fontos helyisége a la-

kásnak 
50. ö a békeangyal a családban 

(névelő) 
FÜGGŐLEGES: 

1. Ha lompos van, ennek is kell 
lenni 

2. A katonai zubbony vállrojtját 
idegen szóval így nevezik 

3. Főnemesi cim 
4. Régi görög városállam Argo-

llsban 
5. Pusztit 
6. Személyes névmás 
7. Kisebb rangot jelöl 
8. Ital 
9. Műfaj, amelynek ihletet az — 

Ital ad 
11. Afrika legnagyobb folyójának 

neve röviden 
13. Olasz város 
13. PálHy - főúri család 

15. Mennyiség 
17. Fürdőhely 
20. Folyó, amelynek neve a vi lág-

háború óta történelem lett 
21. Eszik 
22. A SÍRFELIRAT MÁSODIK 

SORA 
23. Sokak — németül 
24. Világhírű zongoraművész 
26. Politikai csoport 
27. V. S. A. 
28. A túlzásig vitt takarékosság 

már ez 
30. Mutató névmás 
32. Híres söröző helység a Bel-

városban 
33. A SÍRFELIRAT NEGYEDIK 

SORA 
34. Abesszin' al város 
35. Bűvészi verázsszó e g y da-

rabja 
36. Jelmondat 
37. Kereszttel emelt hang: a for-

dítottja 
38. összevissza 
40. Állam Arábia keletén 
41. A skála e g y része 
42. Bőr — angolul 
44. Kettős mássalhangzó fonetiku-

san 
45. Valaki, valami stb. — angolul 
46. Allóviz 

(BOKOR) 



Á T -

VEGYE ELÖ AZ ÓRÁJÁT! 
Három percig nézae ezt a képet, azután takarja le vagy lapozza el. 
Ezután vegyen elő egy papirost és írja le, hogy milyen tárgyakat látott a képen! 
Ha ezzel készen van, hasonlítsa össze a listát a képpel és önmaga konstatálhatja. 

hogy hány tárgyat felejtett ki vagy nézett meg felületesen. 

JOBB 
OLVASÁS 

- CSEND 
TILT 
CSUK 

A fenti szavak ellentéteinek kezdőbetűi 
egy világhírű zeneszerző nevét adják. 

KIEGÉSZÍTÉS. 
J A M - , D E - , HA—, ABI—, 
E szórészek mindegyike mellé egy-egy 

szótag irandó úgy, hogy ezzel együtt egy 
értelmes szót alkosson. (Pl. Há— = három.) 
Az így nyert új szótagok összeolvasva egy 
földrajzi nevet adnak. 

KERESZTNEVEK, 
BE-BEB r-DEK-DOR-IM-NE-OT-RE-RO-

TO-TO. 
A fenti szórészekből öt férfinév állítható 

össze. Helyes sorrendben a kezdőbetűk egy 
hatodik férfi nevet adnak. Matt 3 lépésbe®. 
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N A G Y K E R E S Z T R E J T V É N Y 
Beküldendő: vízszintes 1, 18, 83 és függőleges X 15. 

. 1. 
16. 

17. 

18. 

19. 

28 

34, 

VÍZSZINTES: 
Szép női név 
A púdert sokan így »neve-
l i k . 
Város Belgiumban. Szép szé-
kesegyháza és városháza van; 
nevezetes csipke- és pamut-
gyártása 
Hasonlónevü tóból eredő folyó 
Amerikában, amely két víz-
esést alkotva Fort-Unlon mel-
lett ömlik a Missouriba (1600 
km) 
Folyam Dél-Amerika északi 
részén. Venezuela keleti part-
ján, 22.COO négyzetkilómé,eres 
deltával ömlik az Atlanti 
óceánba 
Csarnok 
Polgár fizeti (tárgyesetben) 
Görög betű 
Nyelvtani logalom 
Délen — mássalhangzói 
Atlan adat 
Jelenet — közhasználatú ide-
gen szóval 
Van — németül 
Hegedükészitő volt Cremoná-
ban 
Német »ig« 
Figyel 
Falusi férfinév 
A magyarral rokon nép 
ö v é — ahogy a német mond-
ja 
Éktelen név 
Nádas — másaihangzói 
Azonos betUk 
Kórházi, tébolydal alkalmazott 
Nőknek könnyű lesz ezt a szót 
leírni. Egyébként: nöl ruha-
anyag 
Bizonyára fáj valamije 
G. R. P. 
E keresztrejtvény megfejtésé-
hez éppen elegendő. (Kevés? 
hja! . . .) 
Francia számnév — nőnemben 
Tiliószó 
Férfi sorsa, — amint ezt már 
Jókai is megállapította 
Egy kiváló magyar Írónő 
mondhatja keresztnevének (ék. 
hiba.) 
Télen az úttest 
Utlanul dús 
Éjfélkor végződik ós kezdődik 
Munkás Liga 
Konyhán a főzésnél van szük-
ség rá 
Román pénz többese 
M. H. D. 
Ez a megszólítás nem a leg-
udvariasabbak közé tartozik 
Női név 
Ing — része 
Meggyőző kell legyen 
Török az »illető« 
Börtönbüntetés, még pedig 
nem is túlrövid 
Névelő 
Vé, a párja 
Korzó — közepe 
Játék — felnőttek részére 
Melyiken? kérdésre felel 
Filmszínházak zengőhangú 

előzetes Jelentésén olvasható ez 

a szó — rendszerint kétszer, 
több felkiáltójellel 

67. Egy 
68. Konyhában található (ék. hiba) 
68. A kávéfőző is megteszi, nem 

is beszélve a futballbíróról 
71. Ezt a gazda könyvelheti el 

jókívánságként 
72. Hajdan hatalmas néger állam, 

a hasonnevű folyótól délre. Je-
lenleg e g y angol gyarmathoz 
tartozik. Ezt a nevet viseli 
egyébként Belgium egyik 
gyarmata is 

73. Spiritiszta előtt nem ismeretlen 
ez a fogalom 

74. Mázolva 
75. A diák igéje (Már amelyiké.. .) 
76. Egyben — közepe 
77. Klub a Margitszigeten 
78. Idegen területmérték 
79. Éktelen ég 
80. Gas — keverve 
82. Fénypont 
83. Svájcban fellelhetők 
84. Kijavítja az Íráshibát 
85. Azonos betűk 
88. Beteg háziállat 
87. A német csatakiáltás (sport) 

első szaval. (. . . Germania) 
88. Misztikusnak tetsző keleti női 

név. 
80. Z ta — mássalhangzói 
90. Ez Igen. 
91. Azonos betűk 
92. Az égből hullott le ez a táp-

lálék a bibliai időkben 
93. Olimpiai bajnokunk 
95. A budapesti orvosi egyetem 

magántanára volt 
96. Hajdan jónevű ligacsapat 
07. Uszó Egyesület 
08. Dátumrag 
90. Vissza: fül — angolul (ék. 

hiba) 
100. Egysége : a kalória 
101. Négy — franciául (fon.) 
102. Ritka férfinév 
103. Gerle _ háromötöde 
104. Szóra sem érdemes! 
105. Sportkifejezés 
106. Kedves nöl név 
107. Amiről ma olyan sokat be-

szélnek 
108. Kép 
109. O. G. 
110. Francia személyes névmás 

FÜGGŐLEGES: 
1. Aranyigazság 
2. Jelentéktelen kis dolgok Jel-

zője 
3. Keverve »bir« 
4. A kereszténységről irt műve 

alapozta meg hírnevét 
5. Elszigetel 
6. A francia ipar egyik büszke-

sége 
7. Igekötö, tour-retour 
8. Városka Trentinoban 
0. A »Jean Christophe« alkotója 

10. Ma már keveset hallunk erről, 
a hajdan oly nagynevű film-
színészről 

U . Betű 
12. Amivel a gyorsúszó Indul 
13. Lapod vége 

14. Országgyűlés színhelye volt 
15. Az orosz kultúra fejlesztésén 

fáradozó erélyes, de kegyet len 
uralkodó. Harcolt Báthory Ist-
ván lengyel király ellen is 

16. Ebből sok, disznót győz — 
állítja a közmondás 

10. Cató — fele 
20. Legendás breton város 
23. Ilyen uralkodó volt Hailé Sze-

lasszlé 
24. Timár József névbetüi 
25. Római szám, tizen, sőt ötön 

alul 
27. Betű (fon.) 
28. Szsajás könyvéből vett bibliai 

idézet 
29. Düsseldorf mellett fekszik. 

Egy ik barlangjában 1858-ban 
emberi csontvázrészeket, a 
»Homo prlmigenius« maradvá-
nyait találták meg, amelyek 
emberi és majomsajátságokat 
egyesítenek, s amelyek ezért 
egy történeti idők előtti em-
berfaj maradványainak tekint-
hetők 

31. Nemzeti Liga 
32. Ezt a sort e g y Ismert Petőfi 

versből idézzük 
35. Tóth Ede — magánhangzói 
36. Huszonnégy óráig tart 
37. Jelentése: szervetlen (latin 

szó) 
40. Gina — másalhangzóí 
43. Egyiptomi napisten 
44. Szintén 
47. Azt mondják: meghalt Deb-

recenben 
49. Folyadék 
50. H e g y s é g 
51. í g y nem jó menetelni 
52. Betű (fon.) 
56. Ha tetszik, ha nem 
57. Aroma 
61. Latin száj 
62. Kujon — r i g e 
64. Vicc 
65. A leves is ez 
66. Diákok látogatják 
68. Württemberg! eredetű angol 

hercegi család 
69. Az i lyen partvidék rendkívül 

kedvező 
70. Passzió-játékairól világhirü 

bajor község 
74. Allathang 
76. Harcászati eszköz (névelővel) 
77. Éneklő szócska 
78. Az nyeri 
70. Joe — vége 
80. . . . kain 
81. Szellemi munkás 
83. Petőfi e g y ismert szerelmi 

költeményének első szaval 
87. F. S. A. 
90. Ha az edényből »teszl« a víz, 

az már baji 
93. Mezei munkás — ahogy ezt 

Ahlsztíd mondaná kedvenc 
klubjában 

94. Gyűlölt 
95. Nagy teher van a vál lán 
97. Ez, no meg e g y kapa kell 

két szerelmes e lválasztásihoz 
99. Északi aprópénz 
100. Napszak 

DARVAS MIKLÓS 
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SPÁRTAI KERESZTREJTVÉNY 
Megfejtésül beküldendők; a vízszintes 1, 19, 16 és a függőleges 1, 2, 25. 

VÍZSZINTES: 
1. Opera 

12. . . nó 
18. Sportegylet 
14. Pápa 
15. Továbbjuttat 
16. Evőeszköz 
17. Napisten 
18. B r 6 n i 
19. Költő 
22. Törvény 
26. Látószerv 
27. . . ltán 
28. Pap 
30. Név 
31. Taníttatás 

32. Rag 
33. Fk. 
34. Méltóság 
35. Mo . . 
36. Lui 
37. Fazék 
38. Tisztit 
39. Vn. 
40. Imafajta 
43. Jármű 
44. Elszökés 
45. Győztes 
46. Próféta 
47 plán 
48. Fohász 
49. Szárnyas 

FÜGGŐLEGES: 
1. Opera 
2. Színdarab 
3. Könnyű 
4. Paras. . 
5. Fizikai 
6. Igekötő 
7. Zárka 
8. Fűszer 
9. Talál 

1«. Üj 
11. Tapaszt 
12. Kzk 
18. Áno 
14. Lajhár 
15. Zuhanj! 

20. . . ndiilés 
21. Biflázág 
23. Igekötő 
24. Név 
25. Regényalak 
26. Igekötő 
29. TI 
30. Készít 
32. Fensik 
34. Sporteszköz 
35. Led 
38. Becenév 
39. Képző 
40. ItaJ 
41. Vegyjel 
43. Portéka 
44. . . erika 
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K I S K E R E S Z T R E J T V É N Y 
Megfejtésül beküldendők a vizsz. 1., 15., 44. és a függ. 5., 14., 15. 

VÍZSZINTES: 
. Minden idők legnagyobb Ilim-

amorozója (t) 
. Minden idők legnagyobb film-

komikusa 
. Latin kötőszó 
. Kampóban van 
. Mondabeli király, »vagy »fúl. 

ikerszava 
, Atléta viseli versenyzés közben 
. Francia nönemíi névelő 
. Német viszonyszé 
. Sivatag Ázsiában. 
. Átjárásért esedezik 
. Halad 
. Ismert magyar irt és kritikus 

(Tamás.) 
. Mr. Oroszlán keresztneve. 
. Igevégzödés 
. Erre bizony nem kellemes esni 
. »A« sorok végének összecsen-

gése 
. Alom _ magánhangzói 
. Ez»t> a gróf «viseli« 
. Harag — latinul 
. Könyörög 
. Esek (T) 
. Juttat 
. Ókori nép 

45. S. E. A. 
47. Csaknem ugyanúgy nézett ki 
49. Földet müvei 
50. Or-^ágút szélén húzódik 
51. VulKán Olaszországban 
52. Alig áll a lábán 
53. A leggyakoribb magyar kötö-

szó. 
54. Induló 
55. Legendás breton város 

F tOGÖLEQES: 
1. Vesd el magadl 
2. D. H. 
3. Koalíció része 
4. Lear — eleje és vége 
5. Világhírű francia iró, a 

»Bovaryné« Írója 
6. Harcol 
7. Ez a klub a repülőket mond-

hatja tagjainak 
8. Két római szám. Az első fe le 

a másodiknak 
9. Hagyj békén ezzel a dologgal! 

10. Nagy lakás egyik szobája 
11. Étlenül tép 
12. Francia többesszámú személyes 

névmás 
Csodálkozó mutatószó 
Az amerikai! öt-tó egy ike 

15. 

17. 
18. 

19. 
20. 
21. 
23. 
24. 
29. 
30. 
31. 
33. 
34. 
35. 
87. 
38. 
39. 
40. 

A keresztény ókorban, de a 
középkorban is fellépő szekták, 
amelyek az első ember bűnbe-
esés előtti állapotába igyekez-
tek juttatni híveiket 
Folyó kezdete 
Vissza: vonatkozó névmé* 
tárgyesete 
Ross? 
Ilyen ház ma már nem ritkaság 
Folyadék 
Nem boszorkányság 
Patkó széle 
Meginti 
Helyez 
Adta vala 
Római pénz volt 
Erre jegyez 
Indulás! 
Amit ma oly nehéz kapni 
Napszak 
Fejtik (nem rejtvény) 
Charlie a keresztneve ennek a 
filmről oly jól ismert kinai 
»mesterdetektivnek« 
Német viszonyszó 
Kémiai fogalom 
Öreg ember 
Orosz folyó 
Le . . , (nőnemű egyén) 
Nem be 
Arzén vegyjele 
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MEGFEJTÉSEK 
az 1936. 44. 

Tältal (136): 
M E O F 0 Z I S Z A V A L Ó 
A L O E ERKAN AKAR 
R L L L TOL Á S O V 
K I KÉR R ÁRU JÓ 
0 KÉK ADA AT É S 
S A I S S K A R T I R N I 

F A Z E K A S M I H Á L Y 
NEDŰ A L Á Í R L E Í R 
É OLT ANN Á L L A 
V ő TAB D EGO I F 
E A S T TOR IMA A 
L E L É TAR IK ÁMDE 
Ö R E G 8 É G M E G S Z Ó L 

Modern idők (139): 
KAR I N T H Y F R I G YE S 
G O D D A R D P A U L E T T E 

R 0 I R I DL IR 
E T E MODERN IDŐK 

A L A P É S AK SAL 
H ER ÉR CSONK A 
Ö C S K Ö S U S A YORK 

H l R V K I MERAN 
L A K N E R A R T H U R V I 
I P 0 A D A T R LA 

A L I C E N J I L E T T 
N I H A L A N D Z S A AR 
ENA R O Y A L A P O L L O 

számból 
Táncol junk i (138) : 

C O N T I N E N T A L S P 
AKAR Y Y K A T I K A 
R A S HÁROMÉV K E L 
I STAR MA OJ RO 

OC AD IA K R E D I T 
C S Á R D Á S P l ADNÁ 
AA ALAK A ÉN GS 

T A N Á R KTM H Ő 
B Á N T S L E R A K A T E 
IR E S T F O X T R O T T 

GO LA NÉN I L I R A 
I K A L F A L D JÓ I 

N TANGÓ S L O w F O X 
E g y s z a v a s (HO): 

N E V E T Ó D E K A H E R O N 
E A L E I R O N I K U S 
VAN IL IA B A L GZH 
ED R E N D Ő R YN TA 
L SÁV A G A V E RÁ 
ÉL S I K L Ó I N D U L Ó 
S I S ZAM RG EGYT 
T A N T I A R É G OH 
A N I K Ó S V A N E S Z E 
N C L K K U S Z Á L 

A L A P Í T O T T K I S L 
É G I É D E N IGEN 0 
RA AKO TÁV T I M 

Férjezett (1«—143): 
MAKKA I J Á N O S N É 1 G N Á 
Ó R I Á S K E R É K I T Á N C 
L I S Z T E S MOD HOL Z 
NO MOS R E Z E D A AAR 
ÁN É R I K TAR LB RO 
R IR IGY HT A L Á Z Z 
FOG AÉ AA C S Á R D Á S 
ELEM KARN I S S S S A 
R N R H A T T A G 0 S 
EK P Á G E R A N TA LNÉKO 
N E H É Z V A L A H Á N Y OM 
C S E L E Z I N ÓL IRTÁ 
N E L N T ÉRK O S T O R 
É H T E D É P L Á N T K J 
D I A I R S Z E LÁRVA U 
A T I N T A KÉTM H Á T U L 
R J ő DE R E Á S N I N I 
VUE IA G Y E N G É N TA 
A N A G Y K É P N Z É T A 
SZŐ E I L Í T É L D I T A 
LUNA M IHR A JAM G 
I Z É IRÓ O L C S Ó J E G Y 
LAGO E CSUZ EB N 
I ÁRU LÉK É B U S U L 

IGA E I A LURKÓ A 
K H L I L L A G I OÁ ÉV 
É J ÁG I C S A L w T T I 
TORNÁ SZ SZOLN I ŐN 
N E M C S A L Á S NA LONA 

Rejtett k i p : A p a t k á n y 
a szobae-ica é s a szék kő-
zött v a n . 

G y u f a f e j t ö r ő : 

!\ \ \ \ \ 
S a k k : 1. d2—tl4 Bdfr—bö. 

2. bt—bö. 

ÁLLANDÓ HEH JUTALMAK 
(Postán küldjük el.) 

DREHER MAUL luxuskeverék, diszdoboz: 
G R Ó F K Ö N I G S E G G F I D É L . Bp. . J u r á n y i - k ö z 4. 
1 lit. GSCHWINDT-téle AQUA VITAE: 
F L E I S C H M A N N M A R K N É , Bp. , C s e n s e r y - u . 19. I I 

RADIUS filmszínházba 2—2 mozijegy: 
S C H O N M A N N R E Z S Ö N É , Bp. , H e r n á d - u . 40. I I I . 
Ï Ï S C H K H M A R I K A , Bp. , V á c i - u . 42. 
MEISTER mintakollekció: 
ID . M A D A R Á S Z K Á R O L Y , T ú r k e v e . 

1 pár GFB arany virág harisnya: 
H E R S K O V I Ï 8 R I Z A . Bp. , B e t h l e n O á b o r - u . 8. I. 

% palack FOLYÉKONY ALMA (Folyékony 
Gyümölcs Szövetkezet. Visegrádl-n. 40.): 

G R Ó F G A T T E N B U R G O L I V É R N Ê , Bp . , Nlépszin-
ház-utca BS I. 

Egy nagy doboz világhírű NIVEA créme: 
R vTZ IDA. I'illesd, p. Köles«. 
Egy nagy doboz VALERY pouder; 
K O P A L G Y U L A N É , P a r á d f U r d ö . 
Krómozott karóracsat (ORAGYÁR): 
F E J É R G Y Ö R G Y , Bp. , V á e l - u t c a 76. V. 1. 
dr. Noseda QSMO púder: 
T A R P A I Z O L T A N N É , M á t é s z a l k a , K o s e u t h - u . 13. 
GE-VI la azsúros selyemharisnya: D R . A K O S F I E T E L K A , Bp. , E l e k - u . 8. 
10 GLADIATOR Super Fine pense: 
K A J D I F E R E N C , Bp . , A g g t a l 6 k t - u . i l l . 
VELLESZ illatszertár (Vilmos császir-út 

47.) Marvel-Chipre, Tuft-púder: 
F Ö V E N Y I V I K T O R N É , Szen tes , R á k ó c z i - ú t 09. 
BOON's fcakaókiiltlnlegesség, Vi kg: 
S Á N D O R I M R É N É , J á n o s h á s a . 
2 DIANA sósborszeszszappan és fogkrém: 
SUBA Z S U Z S A N N A . Kecskemét, T r o m b i t a - u . t . 
2 nagy doboz SULFAMYL kénpóder: 
H O R V Á T H M I K 8 À N É , J á n o s b á z A . 
Dr. Noseda COLOSSAL szappan: 
ÖZV. N E M C S I K Ï E N D R É N É , ó k é « k e . 

Egy készlet PIATNIK: MATYÓ BRIDZS-
KÁRTYA: 

E L E K B O R B Á L A , Bp . , S z e n t k l r á l y i - u . 88. I . 
DARVAS brldasskifnyv : 
OÓNYAY É V A , Bp . . B i m h ó - u . 8. I . » . 

Dr, Hernád: NÉGY ASZ RENDSZER: 
H E R C Z E G A L I C E , Bp . . Lövf tház -u . 15. 

KÖNYVEKET NYERTEK: 
(VIDÉK és KÜLFÖLD) 

K A S S O V I T Z L I L I , J u g o s z l á v i a . 
LANG O L G A . C s e h s z l o v á k i a , 
P F E I F F E R O S Z K Á R . J u g o s z l á v i a . 
H O L T Z E R E R N Ő N É , Románi ia . 
L A M O T H M A R I A , R o m á n i a . 
U J S A G H Y J Ó Z S E F , R o m á n i a . 

REJTVÉNYÜZENET 
Az ál landó heti jutalmakra pályázók beküldési 

határideje a Színházi Életnek az il lető helyre 
érkezésétő l számított 10 nap. 

A p o s t á n b e k ü l d ö t t l e v e l e k r e v a g y l eve lező lapokra 
r á í r a n d ó : » F E J T O R N A « . — M e g f e j t é s e k a Sz ínház i 
É l e t Ba l t ( E r z s é b e t - k ö r á t 7.) l e v é l s z e k r é n y é b e is 

b e d o b h s t ó k . 

SZÍNHÁZI É L E T s z inház l , f i lm , I roda lmi és m ű v é s z e t i s z a k l a p , m e g j e l e n i k m i n d e n h é t e n . K i a d ó t u l a j d o -
no«: Színházi Élet r. «. S z e r k e s z t ő s é g és k i a d ó h i v a t a l : B u d a p e s t , Erzsébet-kőrút 7. T e l . : *1—419—50. Szín-
házi E l e t Bol t , E r z s é b e t - k ö r ú t 7. T . : 1—362—34, »1—419—60. Postatakarékpénztár! c s e k k s z á m l a : 41.85«. 
Fe le lő* szerkesztő és k iadó: I N C Z E S Á N D O R . Szerkesztő; L U K A C S G Y U L A 

K é z i r a t o k a t , k é p e k e t , s tb . n e m ő r z ü n k m e g s n s m n d u n k v i s sza m é g a k k o r s e m , ha a r r a bennünket 
k ü l ö n f e l k é r n e k v a g y v l s szpor tó t k ü l d e n e * . Nero v á l l a l u n k é r t ü k s e m m i f é l e f e l e l ő s s é g e t . 

H I R D E T É S E K mil l lmétersora a sz índarabban »0 f. , más e lhe lyezésben 1 P , páratlan oldalon L20 P (Anslandz-
lari i P 1.20 pro mm-Zei le ) . F Ö B I Z O M Á N Y O S O K : A d m i n i s t r a t i o n und R e d a k t i o n f ü r Oesterreich: Paul 
P e r e s z l é n y i ( V e r a n t w o r t l i c h e r R e d a k t e u r ) , W i e n , I I . S t e r n e c k p l a t z 11. T e l e p h o n : R. 48—580. — R o m i n i « : 
S lova O r a d e a - N a g y v á r a d . Csehsz lovákia : N o v l t a s . P o z s o n y - B r a t l s l a v a . J u g o s z l á v i a : Avala, Beográd. 

( M I N D E N K I F I Z E T É S É S E L Ő F I Z E T É S B I Z O M Á N Y O S A I N K H O Z K Ü L D E N D Ő I ) 
E G Y E S SZAM AHA: Magyarország: 60 f i l lér. — Ausztria: 0.90 schi l l ing . — J u g o s z l á v i a i 10 dinár. 
— Csehsz lovákia : 5 ŐK. — Románia : 20 leu . — Olaszország: 8 Ura. — A n g l i a : 1 shi l l ing . — Német -

ország: 8o p f enn ig . — A m e r i k a : 25 cent. 
« É V I E L Ő F I Z E T É S : Magyarország: 8.80 pengő ( fé l év : 12.50 pengő) . — Ausztria: » schi l l ing . — 
J u g o s z l á v i a : 1Î0 dinár — Csehsz lovákia : 80 ÍK. — R o m á n i a : 250 leu. — Olaszország: 18 Ura. — A a g l l a : 

10 sh i l l ing . — N é m e t o r n á g : 8.50 aranymárka. — A m e r i k a : 1.60 dollár. A tttblH országok: 10 pengfl . 
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