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VVLCANIA, SATURX1A 
ROMA 

óriás óceánjáró Hajókkal 
Szicíliába 

Taormina, Nápoly, Róma, Firenace-i tartózko-
dással január 26—február 12. 

M l g i f b a 
Szaharai autóturával Bou Saada és Blskrába 

január 26—február 12. 

Szentföld és Egyptomba 
Athén, Beirut, Konstantinápoly érintésével 

február 10—március 1. 

Szentföld és Egyptomba 
Palermo, Tunis, Malta, Tripolis, Kostanti-

nápoly, Athén, Dalmácia érintésével 
február 28—március 26. 

Migirba 
nagy szaharai autóturával Constantino, Timgad, 

Biskra és Touggourtba március 10—április 2. 
Felvilágosítás és prospektus 

/ T H L , Í M 
TEJVGEnnZlJÓZASl TJtnSMSJtG 

VIL. Thököly-út 2 
Telefon: 1-303-84. 

Cseltfzlwálda 

. I . ÉS AZ IDÉN: TELGÀRT . . . Tftlgárt, «w 
Alacsony-Tátra gyöngye, a téli eportok pa/ra-
dicsoma vár ja ön t . Szeretettel ó.s hóval bo-
rí tva hegyeinek lejtő« oldalán. A legszebb sí-
túráka t nyú j t j a ö n n e k Telgár t . Felej thetet len 
s í túrákra nyílik itt a lka lma önnek. Együt t 
van. mim dem, amire a tél szerelmese v á g y i k : 
hot eil, amely a St. Amt on am Arlberg hotel-
jeinek múit&jéra épült, kényelmes szobák, 
nagyszerű ellátás. *úr,itársaság én olcsó á rak . 
Prospektust kér jen a Színházi Élet Utazási 
Irodájától . 

R Y UJCSORBATO 
1320: ni. magasságban NOVE STRBSKE PLESO 
TÉLI SPORTPARADICSOM 
Modem komfort. — Állandó sí kurzusok. — Z e n e , 
tánc. — a érjen prospektust. — Felvilágosítással szol-
gál a Színházi Élet Utazási Osztálya, Erzsébet-körút 7 

Grandhotel Hofgastein 
vezető ház, legmodernebb komfort, mérsékelt 
árak. Téli szezon február végéig' 

A S z í n h á z i É l e i t á r s a s u t a z á s a 
1937 Január 31- február 14-ig. 

1 4 n a p o s k a r n e v á l i t á r s a s u t a z á s a v e r ő f é n y e s f r a n c i a e s o l a s j 

D i u S a v s M Nizza, San Remo, Bord ighera, 
V m l W l t S V a Mon te Car lo ba 

1937 január 2 0 - 2 4 - i g társasutazás 
a ^ l l . • I a müncheni Magyar Bál és a budapesti m. 

l l n v ^ H O n M l l Q ktr. Ope raház bale t tkarának vendégszerep-
• l l l l l l i l l w l U 0 lése alkalmával j. 

1937 január 2 4 - f e b r u á r 7-ig. 

S a n t a C r i s t i n a ba0 Dolomi,ok le9S!ebb 
téli sporthelyére 

p 222 
p 240 
p 220 
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M t : 

val emlékezzetek a jóslatra. Nem 
fog ártani, — gondoltam — ha féke-
zem egy kiesit rohanási szenvedé-
lyüket. Az persze eszembe se jutott, 
hogy engem érhet valami baj. Pedig 
éppen az történt. 

Utólag rekonstruálva a dolgot, 
bámulatosnak találom, hogy a sors 
hogy készíti elő az ilyen balesetü-
ket. Mondhatom, olcsó eszközökkel 
dolgozik. A legrosszabb drámaíró 
sem választaná az előkészítés ilyen 
primitív formáját. 

Egy este Newyorkban éppen in-
dulóban voltam egy kedves kis ma-
gyar vendéglő irányában, ahol kél 
barátom, Göndör szerkesztő úr és 
Deuth mester (a 'Hatvany Deutsch 
nemzetség egyik legkedvesebb, leg-
színesebb, legérdekesebb tagja) vá-
rakoztak rám, előre megrendelt 
nagyszerű magyar vacsorával, mi-
kor beállít hozzám egy amerikai is-
merősöm azzal, hogy a felesége, 
aki régi jó barátnőnk, kisebb ope-
ráció után .a Lennox hill szanató-
riumban fekszik s boldoggá tenném, 
hacsak egy ötperces vizitre felnéz-
nék hozzá. Hiába mondtam neki, 
hogy rendkívül fontos üzleti talál-
kozásom van két komoly üzletem-
berrel, nem hagyott békét. Jó fiú 
vagyok, végre is engedtem a kérésé-
nek. Ha csak egy kicsit energiku 
sabb lettem volna, sohasem történt 
volna meg, ami pár perc múlva be 
következett. 

Beültetett az autójába, melyet ő 
maga ^sofírozott, én mellé ültem s 
alig hogy kikanyarodunk a 49-ik ut 
cába, az elgondolkozott, bizonyár« 
felesége állapotán aggódó derék 
férj neki viszi a gépet a maga« 
vasút egy acéloszlopának. Most az 
tán a saját bőrömön tanulmányoz 
hajttam, hogy történik egy autó-
baleset. 

New York. 
A dolog úgy kezdődött, hogy mi-

kor a nyáron a tengerparton az is-
teni Redondo Beach-en nyaraltunk, 
Tamás fiam véletlenül bevetődött a 
telep egyik jósnőjéhez, aki sok min-
den zagyvaság közben azt mondta: 
vigyázzanak, mert a jövő hónapban 
kisebb szerencsétlenség fog történni 
a családban. 

Nevettem a dolgon, de a feleségem 
másnap szintén elment a jósnőhöz, 
aki — anélkül, hogy tudta volna a 
családi összefüggést, megismételte a 
baljóslatú figyelmeztetést. 

Mint realista hamar megfejtettem 
a jóslatot. Mi lehet ez a kisebb sze-
rencsétlenség? Csak 'autóbaleset. Mi-
vel a családban kívülem mindenki 
vezet autót, titokban még a törvé-
nyes életkoron jóval aluli Ancsi leá-
nyom is, — és mivel Amerikában 
ezerisziámra történik kisebb-nagyobb 
autó-karambol, a jósnő valószínűség 
számitása világos. Mindenkinek azt 
jósolja, ami az esetek nagy többsé-
gében valószínűleg be is következik. 

Mikor azonban néhányheti tar-
tózkodásra Kaliforniából Newyork-
ba utaztam, a pályaudvaron eszem-
be jutott a jósnő s azt mondtam a 
familiának: vigyázzatok az autó-



Egy pillanat ezredrés»© alatt. 
(Persze, ha több idő volna rá, ki le 
hetne kerülni.) Pontosan olyan, 
mintha egy puskalövés érné az em-
bert. Irtózatos lökés, — nekiesem az 
üvegnek, mely betörik — a követke-
ző pereben emberek veszik körül az 
ö&szetört gépet, amelyből véresen 
szállok ki, a kezemen egy hatalmas 
vágásból ömlik a vér, a fejem össze-
ütve, — de az öntudatom csodálato-
san éber, és gyors intézkedésre sar-
kal — hol a legközelebbi kórház 
vagy mentőállomás? Egy ismeretlen 
ember besegít egy tagiba, amely 
gyorsan egy kórházba szállít — sze-
rencsére nincsen messze. 

Fel a liften, egy teremben talá-
lom magamat, ahol egy fiatal ame-
rikai orvosnövendék s egy ápolónő 
fogadnak. Mondhatom, nagyon meg 
vannak szeppenve. Vasárnap este 
van, úgylátszik minden orvos távol 
van a kórháztól, ők látják el a fel-
ügyeletet. A kezemből ömlik a vér s 
különben is gyalázatos állapotban 
vagyok. Hirtelen mentő ötletem tá-
mad. Fel fogom hívni Szirmay Al-
bertet, aki nemcsak a legkedvesebb 
barát, de a legóvatosabb ember is, — 
tele van orvosi címekkel. Küldjön 
hamar egy sebészt- Máris diktálom 
a telefonszámát: Trafalgar 7—3000. 
Jön a válasz: Szirmay úr nincs ott-
hon. 

Valamit kell csinálni, — az orvos-
növendék legalább ideiglenes kötést 
javasol, hogy a vérzést elállítsuk. 
Olyan meghatóan ügyetlenül fog 
hozzá, hogy most kezdek igazán 
megijedni. A sokk is most ütközik 
ki raj tam — kevésszer éreztem ma-
gamat ilyen kiszolgáltatottnak s el-
hagyatottnak. 

Ës amint ott babrál körülöttem, 
belép a szobába egy baniaareú, 
«zimpatikus úriember — ilcérdeai, mi 
történt? Az orvosnövendék referál. 
Hozzám fordul s persze az első szó-
nál észreveszi, hogy idegen, sőt hogy 
magyar vagyok. . . Dr. Péterfi Al-
bert sebész vagyok, mondja jó be-
regszászi kiejtéssel — mivel lehetek 
szolgálatára? 

Így történt, hogy egy kilenc-
milliós idegen város ismeretlen kór-
házában az első orvos, akivel össze-
kerültem, magyar volt, aki véletle-
nül éppen egy ott operált betegét 
látogatta meg. 

Mindjárt felszabadulok a lidérc-
nyomástól. Péterfi doktor szakszerű 
kezelésbe vesz s pár perc múlva 
úgy var r ja össze a »ebet, mint a 
szabó az elszakadt szövetet. S máris 
telefonál Földes doktornak, a ki-
tűnő magyar belgyógyásznak, néz-
zen meg röntgennel, nem tört-e ben-
nem össze valami. S azontúl a kis 
newyorki magyar orvostársadalom 
meleg gondozása s ápolása alatt ál-
lok, már úgy visznek haza a hotelbe, 
ahol kétségbeesett barátaim várnak, 
mint félig gyógyultat. 

Mindenki gratulál, hogy aránylag 
milyen szerencsésen úsztam meg a 
balesetet. Sokkal nagyobb baj is 
történhetett volna. 

Én azt gondolom magamban, az 
lett volna a szerencse, ha egyáltalán 
nem történik meg. 

Be hát: mindenkit érhet baleset. 
Azon a héten kollégáim iköziii rosz-
szul járt még Hingsley , az »Orvo-
sok« szerzője, akinek »Ten million 
ghost« című darabja s Raphaelson, 
akinek a »'White man« című darabja 
bukott meg. De ha választanom 
kell: jövőben inkább a színpadi si-
kert választom, mint az autóbal-
esetet. 

5 



levele 
Leujohb akwatlal se bírunk ra-

jongani az új év első hetének film-
eseményeiért. Még csak különös 
rosszat se bírunk írni róluk. Nyom-
talanul multak el fejünk felett. Itt 
van példái Romeo és Julia, amely-
ről azt olvastuk, hogy az első 
klasszikus filmprodukcíó. Szó 
'dncs róla, a maga nemében töké-
letes. Sajnos, hogy ez a nem, nem 
a mi nemünk. Persze, hogy csak 

jót mondhatunk az előadásról. Tö-
kéletesebb kulissza még nem ábrá-
zolta Verona városát. Az utcák, 
•paloták, jelmezek, statiszta töme-
gek, báli és párbaj jelenetek paza-
rok. Norma Shearer gyönyörű, 
Leslie Howard férfias (azt hiszem 
ez a korrekt fümjelző). Még a ki-
sebb szerepeket is olyan színészek 
játsszák, mint Barry more és Edna 
Mfiy Oliver és Basil Rathbone és 

. Olyan szinószek játsszák, mint Norma Shearer, Leslie Howard . 



Reginald Denny és Aubrey Smith. 
Nem győzzük hangsúlyozni, hogy 
milyen kitűnő a film, — csak ép-
pen nekünk nem tetszett. Mért 
nem? Isten tudja. Békebeli konzer-
vatív öreg lelkünk valahogy fel-
zúdult és háborogni kezdett a film 
Romeo és Julia láttára. Tudjuk, 
hogy ostobaság, amit most le fo-
gunk írni, de mégis elmondjuk, 
domeo és Júliát valami öreg klasz-
szikus színházban szeretjük látni, 
ahol a díszletek porosak és a jel-
mezek multszázadbeliek. Es nem 
az édesen csicsergő Norma Shea-
rertől és a hibátlanul szavaló Les-

lie Howardtól szeretjük látni, ha-
nem két fiatal színésztől, akikben 
kevés a színpadi rutin, — vagy 
akik megfeledkeznek a rutinról. 
Ugy szeretjük Romeo és Júliát 
látni, amikor ott ülünk egy öreg 
színház, porszagú bársonyzsöUyé-
jén és a színpadon, a modern tech-
nika vívmányait teljesen nélkülö-
ző díszletek között, két rosszul öl-
tözött fiatal ember, reszketve és 
áhítattal és izgalomtól és. szenve-
délytől és szenvedéstől elfúló, el-
rekedő hangon mondja el nekünk 
a világ legszebb szerelmes szavait. 
Láttuk Bajor Gizit, amikor elő-

. . • Basil Rathbone és John Barrymore 



ször lépett fel Júliában. Nem ad-
nánk ötvenezer Normáért. Egy-
szóval, — de mit folytassukf Egé-
szen biztosan nincs igazunk, csak 
magánvéleményünket nyilvánítot-
tuk. Ettől eltekintve a film szen-
zációs és kifogástalan. — Azután 
megnéztük az Érettségit, vagyis 
azt a darabot, melyet Hollywood 
az Érettségiből készített. Hát, 
hogy a darabból mit csináltak, 
arról hallgassunk. Legfeljebb any-
nyit mondunk el, hogy a kislány 
valóban szerelmes tanárjába és az 
eljegyzését csak hazudja, mert ne-
meslelkűségből lemond Anna néni 
javára Ellenben a főszereplő, Si-
mone Simon, olyan elragadó te-
remtés és Herbert Mar shall, a 
tanár, annyira rokonszenves szí-
nész, hogy miattuk tetszik a film 
és nagyon érdemes is megnézni. 
A Lilian Harvey filmet soka?i di-
csérik. Aki szereti a tévedések 
vígjátékát, elcserélt milliomos-
lányt, sztereotip mozifigurákat, 
valószínűtlen helyzeteket, 
humort, annak tetszeni is fog. Ne-
künk nem tetszett, — de biztosan 
nincs igazunk. — Más. Most kap-
tuk Amerikából Edna Ferber és 
George Kaufmann Stagedoor cí-
mű új vígjáték-sikerét, melyet — 
amint olvassuk — a Vígszínház 
Kiskapu címen fog színrehozni. 
Edna Ferber költőnő, — George 
Kaufmann mesterember — a kettő 

. . . Simon Simone elragadó teremtés és 
vos színész, hogy 

kombinációja mindig biztos ered-
ménnyel jár. Lásd Show boat, me-
lyet kétszer is lefilmeztek (utol-
jára Magnolia címen), aztán a 
Királyi család és, a Vacsora nyolc-
kor. Jelenlegi darabjuk feltűnően 
emlékeztet arra a filmre, melynek 
»Lányok egymás közU volt a cí-
me és melyről igen sokat beszél-
tek a karácsonyelőtti héten. A 
darab színhelye ugyancsak pen-
zió, melyben csupa fiatal leány 

S 



Herbert Marshall, a tanár annyira rokonazen-
mlattuk tetszik a film 

lakik. Csupa kezdő fiatal színész-
nő, csupa induló karrier él itt 
együtt Mrs. Orcutt a penzió erköl-
csös tulajdonosnőiének felügyelete 
alatt. Tizenhat fiatal leány szere-
pel a darabban. Mindegyik más és 
más típus, egyek csak abban, 
hogy rettenetes nehézségek és aka-
dályok között keresik a minden-
napi kenyeret. Van, aki feladja a 
harcot. Lou férjhez megy szürke 
kisvárosi vőlegényéhez, Lindából 

barátnő lesz, Kaye, aki férjétől szö-
kött meg, inkább megöli magát, 
minthogy visszatérjen a családi 
életbe. Vannak lányok, akik las-
san-lassan, de mégis előre jutnak, 
mások, akik megalkusznak, el-
mennek mozizongoristának, bár-
táncosnőnek. A darabnak van két 
főszereplője: Jean, aki hollywoodi 
karriert csinál, elveszti tehetsé-

báb lesz belőle, aki ma még 
ragyog, holnap már a nevét is el-
felejtették. A másik, Terry, q 
színpad reménytelen szerelmese, 
aki inkább éhezik és fázik, mint-
hogy elfogadjon hollywoodi szer-
ződést. Terry szép, fiatal, tehetsé-
ges, de nincs szerencséje. Minden 
darab, amiben fellép, megbukik, a 
vőlegénye elhagyja, az édes apja 
tönkremegy és nem segélyezheti. 
Nagyon megszeretjük ezt a bátor, 
jókedvű, boldogtalan kis. teremtési 
és bár tudjuk, hogy Kaufmann 
úr ismeri a mesterséget és nem 
engedi veszni a rokonszenves hős-
nőt, de valóban fellélegzünk, mi-
kor a harmadik felvonás legesleg-
végén jóra fordul Terry sorsa. 
Kitűnő darab, — melynek nagy 
sikere lehet itt is. Fiatal színész-
nők készüljenek! Tizenhat lány-
szerep — és majdnem csupa jó 
szerep! Kaufmann mester nem-
csak elvben, de gyakorlatban is 
segíti a fiatalokat. 
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I R T A : 

Hogy miérrt vettem az opera programjába Jacobi saép operett-
jét? Erre a kérdésre lehet sók mindent felelni. Európa minden nagy 
operájában játszanak operettet, peirsize az/t a fajtát, amelyik kiszorult 
a tulajdonképpenvaló operettszínházakból. Mindenütt úgy gondolják, 
hogy ez a magasabb zenei igényekkel jelentkező műfaj, Lehár, Fiall, 
Jacobi nagy operettje nem kallódhatik el hajléktalanul. Lényegében 
közöli rokona ez a vígoperának, olyan elődök, mint Offenbach, Plan-
quette, Millöcker, Strauss János ránkhaigyott öröksége, sőt egyenes 
ágon ered a klasszikusok vígoperáitól. Erezhetően hiányoznak a zene-
kultúrából, ezt gondolják a külföldi operák is, mert, ta könnyű vau-
deville és revúmuzsika s az ú j filmzene és a nehezebben hozzáférhető 
opera között olyan átmenet, ami a közönség nagy tömegeit segíti fel 
a zárkózott magaisiságba. Az operák mindenütt szeretettel támogatják 
ezt az árvaságra jutott unokatestvérüket és mindenütt jól megfér egy-
ejgy szép, komoly szándékú nagy operett a dalművek előkelő társasá-
gában. Es az is bizonyos, hogy az operaénekesek színészi készségéinek 
hasznos iskolája az olyan feladiat, mely nem oldható meg kizárólag 
zenei eszközökkel. 

Es hogy miért éppen a Szibill? Annak a nemzedéknek első és fé-
nyes jelentkezése volt Jacobi Viktor, amely a mi nagyszerű zenei 
főiskolánkból a zenekari és énqkkultúra teljes ismeretével, valóban 
operai felkészültséggel lépett ki és az operettet viailóban az operák 
szintjére emelte. Magyar művész immár történetileg is hitelesített 
jelentőségű művié, itthon is, külföldön is maradandó életűnek bizo-
nyult és kiállotta az idő könyörtelen próbáját. Es azután, hogy miért 
éppen a Szibilil! Mikor a régi kótákban böngésztem, egyszerre két 
fiatalember képe rémlett elérnbe. Ott álltak a Király Színház néző-
terén egymás mellett az ajtónál. Az egyik halkan füyürészett és kul-
csokat csörgetett zsebében és mikor Szibill megírta a színpadon leve-
lét, odafordult a másikhoz és némán kezet szorított vele. Beöthy László 
volt az egyik, én voltam a másik, aki átjöttem a Magyar Színházból, 
hogy a Szibillhez díszleteket rajzoljak. Aztán odasomfordált hozzánk 
Jacobi Viktor, szerényen és finoman és mi akkor megöleltük őt és 
mind a hármian nagyon boldogok voltunk. Istenem — és nagyon, na-
gyon fiatalok voltunk. Jacobi mc^ghalt, Beöthy meghalt és itt vagyok 
én SzibilM, aki éppen olyian fiatal, mint akkor volt. Elviselhetem, 
hogy hazátlanul bolyongjon és ne legyen neki hol énekelni'? Mégis 
csiak beengedem abba a gyönyörű házba, ahol most én őrzöm a kaput, 
hadd melegedjék egy kicsit és talán az én fiatalságomról is énekel 
valiamit idebenn. Hát ezért a Szibill, többek közt ezért is, kérem sze-
retettel. 
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(Foto Kco Film) A. huszadik század egyik legtöbbet vitatott nőalakja: a »Gar-
çonne« — a garçon-iàny, Victor Margueritte hírhedi regény-
hősnöje. Margueritte könyvét Európa minden nyelvére lefor-
dították, de megfilmesíteni nem merték, kényes jelenetei 
miatt. A frahclák most mégis filmet csináltak halöle, Marie 

Bell-el, Párizs egyik legérdekesebb színésznőjével • 



Valóságos premierözön árasztotta el 
Pestet és ami a legörvendetesebb, a a ú j 
darabok legtöbbje komoly sikert ara-
tott. Ennek á sikernek vannak külső ós 
belső kísérői. A külsők, amikről a pub-
likum is tud: hogy a pénztárnál sorba 
kell állni, ia színház teli van, a közönség 
jól mulat. A siker belső tüneteiről a kö-
vetkező érdekesebb adatokat gyűjtöt-
tük össze : f 

A Pesti Színház *Vihar <az Egyenlítőm 
előadásának legnagyobb sikerű jelenete 
kétségtelenül az, mikor Victoria (Fedák 
Sári) bölcs párbeszéd keretében leszereli 
a békebírót (Köpeczi-Boócz Lajos.). Min-
den este nyíltszíni tapsot kap Vörös 
Pál díszlete és az egész felvonláson át 
szinte aláfestő zeneként beállított viha-
ros, középamerikai eső. Az esőzés estén-
ként mintegy 800 liter vizet fogyaszt el, 
amely egy raffinált . záporkés zriilékből 
hull alá. Az egyesi felvonások u tán át-
lagban 15 függöniifelhúzás van, de a 

VICTORIA (Fedák) : Bocsásson meg sennor Diaz, hogy 
ilyen sokáig megvárakoztattam. De amíg egy Ilyen násznép 
eloszlik, — de hiszen maga ezt ópp úgy tudja, mint ón. A 
maga lánya is most ment férjhez hat hónjapja. Hát mesélje 
al, hogy élnek a fiatalok? Boltiogok? 

DIAZ (Kttpecxi-Boóoz) : Hála Istennek, nagyon boldogok. 
VICTORIA: Na és mi lesz. fiú vagy lány? Mert hogy Vesz 

valami, arra én esküdni merek I 

Ajtay Andor, Köpeczi-Boócz Lajos és Fedák Sári 
Pesti Színház; >Vihar az Egyenlítőn« 

(László foto) 

második felvonás után F e d á í Sári min-
den este vastapsot is kap. Érdeke« a 
»Vihar az Egyenlítőn« festékstatiszti-
kiája: a napégette, középamerikai spa-
nyol típusok dupla festékadagot kíván-
nak. Ez természetesen a színészek szap-
pan/fogyasztását is megfelelően emelte. 
A darab 20 szereplőjének <a külső zaj t 
szolgáltaté tízfőnyi statisztéria nem csi-
nál maszkot) új melegvíztárolót ezerel-
tetett fel a direkció. 

A színpadon 2000 pengő értékű fa-
Bzobrok vannak és egy 6000 pengő ér-
tékű antik olaíferitmény. A trópusi vá-
szomruMkhoz 100 méter speciális anya-
got használt fel a színház. Még néhány 
jellemző adat: esténként 5 hatalmas vil-
lámlás és mennydörgés és 3 revolver-
lövés szerepel a darabban. 

A »Művész Színháza 'sikerstatisztikája 
egészen különleges adatokkal dicseked-
het. Az DËgy lány, aki mindenkié«, elő-
adásaihoz külön repülőpálya készült, 

amely a nézők feje fölött 
vezet át egy miniatűr 

' aeroplánt. Legnagyobb si-
kere Rökk Marika és Bé-
kás sy István valcerének 
van, ezt minden este két-
szer is meg kell isimételni. 
Ugyancsak megismételteti 
a publikum esténként az 
»Árnak« című tercettet és 
Rökk Marika befejező 
tJánoszólóját. A darabnak 
16 szereplője van. és 60 sta-
itÍBZtáija. Minden este 200 

mézeskalácsot osztanak 
szét és 500 sorsjegyet. Az 
első rósz után legalább 
12-szer hívják M a fősze-
replőket a függöny elé, a 
vastaps sem maradt még 
el. A darab végén 8—10 
függöny van. A legna-
gyobb sikerű díszlet a 
bankház külső homlokzata, 
forgó korongjaival és be-
tűnként kigyulladó neon-
reklámjával. A legnagyobb 
sikerű prózajelenet Lata-
bár Kálmán szerepének 
egyik hosszú monológja, 

A »Royal Színház« két-
ségtelenül vezet a színpa-
don elfogyasztott italok 
terén: 3 üveg pezsgő és 2 
üveg búracívpálinka fogy 



FLIBOUST: H a . . . h a . . . h a . . . megjöfttem.. . itt vagyok! Miként! Oh, oh! Kicsikéin! 
Nem azt mondtam, kövérkém, azt mondtam, kicsikém! Kicsikém, gratulálok! Magát valósággal 
szétkapkodták, magát valósággal felfedezték, magát úgy felfedezték, mint Kolumbus tojását. 
Magát úgy megrohanták, mint a csőcselék a Bastillet. Kicsikém, magácskán már nincs egy tal-
palatnyi hely sem, amit a közönség le nem foglalt votna. Mit mondtam? Talpa la tny i . . . Jó is 
volna! Tenyérnyi! Tenyérnyi! Kicsikém, miagácskának már nincs egy csücske sem! Egy gom-
bocskája sem! Egy kerekecskéje sem! Se kerekecske, se gombocska. Merre szalad a nyulacska?! 
Btedar vagyok, badar, oh, jól tudom. Kicsikém, magának nincs egy gftdröcskéje sem, egy baráz-
dája sem! Magát igazság szerint fel kellene parcellázni! . . . Glial Ella! Parcella! Mars-Ella! 
Maga, kicsikém, mától fogva egy intézmény. Egy új fogalom! Colette, a nemzeit szüze, Colette, 
a nép tulajdona! Magáoska egy szűz terület, az ígéret földje, az álmok i ingatlana! Ügy, ahogy 
mondom, az áltnok; ingatlana! Badar vagyok, óh jól tudom! Magácska mától fogva egy nép-
anéna! Egy nemzeti stadion.. Egy olimpiai küzdőtéri Huj huj h a j r á . . . De /nem mindig vagyok 
Ilyen szótlan! Vannak napjaim, amikor megered a nyelvem. De ma, tudja fene, mi van velem. 
Ej! De továbbmegyek. 

Latabár Kálmán 
MBvósz Szinház: »Egy lány, aki m ndenkié« 

(László fotók) 

Fényben a »Hulló falevéU vezet, es-
ténként 249 kilovattórát fogyaszt a Vá-
rosi Színház színpada. Aa első nyílt-
színi tapsot a nyitányban felcsendülő 
»Hulló falevél« motívum kapja. Ugyan-
ennek a számnak a s águl ó, őszi park-
díszlet a közönség ítélete szerint legsi-
keresebb dekorációja. A "Hulló fale-
vélben kívül legnagyobb sikere az »En-
gem többé ne tegezz« cimü foxtrottnaik 
és »A viliágnak megtiltani nem lehet« 

című tangónak: van. Az előbbit minden 
este kétszer, a tangót legalább három-
szor keíl a ozorcpléknek megismételni. 
A »Hulló falevél« divatrevűnek is beil-

el esténként. A »8:1 a szerelem javára« 
abban is specialitás, hogy a férfiak 
ugyanannyit öltöznek, mint a hölgyek. 
Bársony Rózsinak 9 ruhája van. De a 
két Dénes: Oszkár éa György is pont 
ennyiszer öltöznek át. Legnagyobb si-
kere a »Londonban hej!« című foxtrott-
nák van, ezt mindennap háromszor is 
megismételik. Az első rész után 5 ízben, 
a második után pedig legaMbb 9-szer 
kell a főszereplőknek a üsözönség tap-
saira a függöny előtt megjelenni. Ti-
zenkét götrl is szerepel a darabban, leg-
nagyobb sikerű táneruk a tiroli-karika-
tánc, amelyet Somogyi Nusi vezérleté-
vel mutatnak be. 

RÖkk Marika és Békássy István 
álomkeringője 
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lik, Honthy Hannának ld, 
Fejes Terinek 11, Raffay 
Erzsinek pedig 8 pompás 
toalettje van. À 2d görl 
részére 8 szdrflhoz 192, a 
24 boyncik 5 számhoz 120 
kosztüm, készült. Esténként 
2 ruháskosárnyi falevél 
hull alá a zsinórpadlásról. 
A Városi Színház sta-
tisztikájának specialitá-
sa, hogy a kiskapuinál vá-
rakozó autogramgyiijtők 
ilyen »hulló falevélére 
kérnek aláírást. 

A Kamara Színház új-
donsága az ünnepi elő-
adások alatt pótszékekben 
állított fel rekordot: egyik 
este 2d pótszéket kellett a 
nézőtéren elhelyezni. Az 
»UHlány szobát keres« elő-
adásain legnagyobb sikere 
Zilahy Irén belépőjének éis 
francia sanzonjának van. 
A belépőt esténként két-
szer, a sanzont pedig há-
romszor ismételteti meg a numny uanna es sértesz uaöor 

Városi Színház: »Hulló falevél« 

publikum. A színészek 
azonkívül a színpadon 
szervírozott francia pezs-
gőből ismételgetnek szor-
galmasan, esténként 2 
üveggel. Barackpálinkából 
viszont csak 1 üveget tud-
nak fogyasztani. Zilahy 
Irénnek 7 ruhája van, a 
kiállítás ezekkel együtt 
8000 pengőbe került. 

Az »Andrássyúti Szín-
házban« esténként Turay 
Ida felköszöntödének van 
a legnagyobb sikere. A 
premier óta állandóan 
kint van a pénztár előtt a 
tábla, de azért minden es-
te kénytelenek 5—6 pót-
széket is beállítani. Ita-
lokban, sőt ételben is nagy 
forgalom vain a »Jö j jön 

Bársony Rózsi és 
Dénes Oszkár 

Royal Színház: »3:1 a 
szerelem javára« 

(László fotók) 



ő Lázár Ödönje, Mr. Mur-
phy nélkül! Erre mondta 
e'J. Bem Goetz. a következő 
történetet, amelyet magától 
Joe Schenoktől hallott. 

— Egyszer azt álmod-
tam, - mesélte Joe Schenck, 
— hogy Mr. Murphy meg-
halt és részt vettem a te-
metésén. Nyolc ember vitte 
a vállán a koporsót. Egy-
szer csak a halott hirtelen 
felült, lenézett a koporsót 
vivő embereikre és így 
szólt: »Két ember is töké-
letesen elég!« Szóval az 
ideális helyettes még a ha-
lála után is leépített hat 
embert. 

Irving Berlin-ék a k siányaik 
magyar-ruhás képével köszön-

tötték újévre ismerőseiket 

férje és a házuk képét 
küldte. Nálunk a Buék is 
kiment a divatból, legfel-
jebb alkalmazottak tiszte-
lik meg vele a főnökeiket 
és a magasabbrangúakai. 
De nagy a gyanúm, hogy 
Amerikában sem a főnö-
kök végzik az újévi gratu-
lációt, hanem ugyancsák 
alkalmazottak útján gya-
korolják. Legalább erre 
vall, hogy egy olyan úrtól 
is kaptam újévi üdvözle-
tet, akivel újabban ellen-
séges viszonyba kerültem. 
Szóval a Buék Amerikában 
is a titkárok és alkalma-
zottak gondja. 

Előkelő statiszták 
Alfred Savoir-ral sétálgattam Mon-

treuil sur Merben, a »Nyomorultak« 
történetének híres színhelyén. Akkor ér-
lelődött meg benne a gondolat, hogy 
darabot ír Nagy Katalin ftatalkoráról, 
mert — mint mondotta — nincs az a 
nagy nő, aki valaha kislány ne lett 
volna. 

Ez a beszélgetés jut eszembe, vala-
hányszor a szemem elé kerül az a dedi-
kált kép, amelyet Herczeg Ferenctől 
kaptam a Bizánc 1904-i Nemzeti Szín-
házi premierje alkalmából. A nagy 
színpadi kép középpontjában, nagy tö-
meg előtt, három pajzsos statiszta áll: 
Törzs Jenő, Kertész Mihály, a világ-
hírű hollywoodi magyar rendező és Raj-
nay Gábor. 

— Nincs ebben semmi különös, — 
mondták erre nekem már többen — a 
Bizáncban rajtuk kívül még rengeteg 
statiszta szerepelt. 

— Az igaz, feleltem én — viszont a 
sok statiszta közül ők hárman már ak-
kor is az első sorban álltak. 

B U É K 
Egész sereg újszerű és érdekes újévi 

üdvözletet kaptam Amerikából. Volt, 
aki a gyerekei fotográfiájával örvendez-
tetett meg, Grace Moore a maga, a 

Karácsonyi premierek 
Sok premier volt most egyszerre ka-

rácsony előtt, még miaguki a színházi 
emberek is megsokallták és azt mond-
ták, hogy ez helytelen beosztás. Hogy 
lehet minden premiert karácsony elé 
tenni? 

Ez éppen olyan, mintJha azt monda-
nák, miért utazik mindenki, vagy Imiiért 
vásárol mindenki karácsony előtt? 

Szerintem az volna a leghelytelenebb 
dolog, ha a színházak egy része kará-
csony utánra halasztaná a bemutatóit. 
December közepén úgy is rosszul megy 
minden színházi vállalkozás, New-York-
ban például rengeteg színház van zárva 
ilyenkor. De közvetlen karácsony előtt 
teljes gőzzel megindul a színházi üzem, 
mert maga a két ünnep négy biztos táb-
lát jelent. (Idén pláne hatot is.) Ez pe-
dig azt eredményezi, hogy a produkció 
a karácsonyi táblákkal hatalmas lökést 
kap. A nagy ünnepi tolongásban nem 
tud mindenki jegyet kapni és ilyenkor 
a lemaradtak azzal vigasztalják magu-
kat, hogy annyi ba j legyen, 28-án is 
meg lehet nézni a darabot. 

Egy rosszmájú pesti színész mondta, 
amikor a hároim ünnepnapon mindenün-
nét táblát jelentetek: »Jó, jó, de mi 
lesz, ha elfogy ia bejgli?« A feleletet meg-
adták a pesti színházaik: a karácsonyi 
produkciók most is remekül futnák. 

Három előkelő statiszta a »Bizánc« 1904. évi bemutatóján: Törzs Jenő, Kertész Mihály és Rajnai 
Gábor 
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INTIM PISTA, hogy mi történt 
Bécében, ahol egyszerre két ma-
gyar »Uraufführungot« rendeztek? 

— Mégpedig két Bus-Fekete 
László bemutatót. Talán még soha-
sem fordult elő az osztrák főváros-
ban, hogy tíz nap leforgása alatt 
egy külföldi szerzőtől két újdon-
ságot mutassanak be, Bus-Fekete 
Lászlót érte ez a megtiszteltetés, 
amellyel feltették a koronát szer-
zői pályafutására. 

— Valóban ilyen népszerű szín-
padi író Bus-Fekete Bécsben? 

— ö már esztendőkkel ezelőtt be-
igazolta azt a közmondást, hogy 
senki sém lehet próféta a saját ha-
zájában. Idehaza, még kezdő fiatal 
írónak számított, amikor Ausztriá-
ban, Olaszországban, Lengyelor-
szágban és elsősorban a skandináv 
államokban úgy várták a szín-
igazgatók az új darabjait, mint 

A vadász 

ahogy nálunk régebben lestek a 
direktorok a Lehár- vagy a Kál-
mán-operetteket. Tizenhat évi mű-
ködés után aztán végre ő is elérte, 
kogy az idegen világváros két elő-
kelő színháza majdnem egyszerre 
mutatja be új darabját és hogy a 
világ egyik legnagyobb filmválla-
lata szerződtette Hollywoodba. 

— Tartsunk csak egy kis rendet! 
Hogyan került Bus-Fekete az írói 
pályára és hogyan indult meg a 
karrierje? 

— Mint elsőéves műegyetemi 
hallgató, állított be 1915-ben a Szín-
házi Elet szerkesztőségébe. Termé-
szetesen verset hozott. A költemény 
niegnyerte a segédszerkesztő tet-
szését és ettől kezdve a f iatal diák 
sűrűn kereste fel írásaival a szer-
kesztőséget. Nemsokára rendes 
munkatárs lett és alig tizenkilenc 
éves korában megjelent a Színházi 
Életben az első regénye. 

— Mikor kezdett színpadot írni? 
— Beöthy László fedezte fel BUs-

Feketét, mint drámaírót. 1920 telén 
megjelent nála az akkor még isme-
retlen és rendkívül vékony fiatal-

Bus-Fekete Lászlóé k 
Oobospuszián Rajnai 

Gáborral' 

Aratás 



Dobovpuiixtán 

hogy színpadhoz jutott. A Búza-
virág premierje két nagy karrier 
elindulását jelentette, Darvas Lili 
úgyszólván egyik napról a másikra 
a legelső sorba lépett, Bus-Fekete 
László pedig átesett a tűzkeresztsé-
gen és ettől kezdve még nagyobb 
kedvvel és ambícióval folytatta 
drámaírói működlését. 

— Mikor kezdték ismerni nevét a 
nemzetközi piacon? 

— Elég későn jutott el a híre 
nyugat felé. Noha Budapesten egy-
másután játszotta a százas szériá-
kat, hol prózai színpadon, hol az 
operett birodalmában, regényeivel 
is nagy sikert aratott, de a nap-
nyugati államok kínai falát csuk a 
»Méltóságos asszony trafikja« című 
vígjátékávái tudta áttörni. Mint 
már említettük, ebben az időben 
már népszerű szerző molt Európa 
több országában. A vígjáték után 
újabb sikerek következtek, és az 
európai filmvállalkozók egyszeri-e 
számolni kezdtek Bus-Fekete László 
termékeivel. Az írónak úgyszólván 
minden művét megvásárolták film-
re, azonkívül sok mesét írt a szín-
pad megkerülésével a mozivászon-
nak. 

RZélik a darab-tormóst 

Teva van egypuprt, 
söt több . . . 

(A gizehi sphinxnól) 

ember azzal, hogy darabot hozott. 
At is nyhijtotta első, egész estét be-
töltő színpadi művét. Búzavirág 
volt <t címe. Beöthy elolvasta és el-
fogadta előadásra. Abban az idő-
ben ez még nem jelentette azt, 
hogy gyorsan színre is kerül egy 
darab, mert a színházak \be voltak 
rendezve százan és kétszázas soro-
zatokra. Nemsokára a Magyar 
Színház igazgatója is új darabot 
szedett elő az igazgatói fiókból. 
Ismert és sok nemzetközi sikert 
látott vígjátékíró műve volt az 
újdonság. Beöthy László magához 
kérette az írót, hogy a szereposz-
tásról tárgyaljanak. A színház víg-
játéki sztárja nem volt szabad és 
azért a ivezér egy kezdő színésznőt 
ajánlott a darab főszerepére. A 
fiatal lányt Darvas Lilinek hívták. 
A beérkezett író élénken tiltako-
zott <az ellen, hogy kezdőkkel ját-
szassák a darabját, mire Beöthy 
elővette az elfogadott Búzavirág 
című vígjátékot. 

— Bús-Fekete László elfogadta az 
ismeretlen Darvas Lilit? 

— Tőle nem, is kérdezték, örült, 



Vadászat Palló Imrééknél. Balról jobbra: Székely Mihály, Palló Imrénó, Dobrowen, Székely 
Mitaályné, Palló Imre 

— Miért kapta a hollywoodi szer-
ződést? 

— Ennek is története van. Jean 
című, Bécsben bemutatott darab-
jáért két világ óé g versenyzett: a 
Metro és a Fox. A Fox vásárolta 
meg a darabot... 

— Bizonyára fantasztikus áron! 
— Csak azoknak a színdarabok-

nak van fantasztikus filmeladá-
suk, amelyeket egyáltalában nem 
vesznek meg. Más az elképzelés és 
más a valóság. A Jeanért tisztes-
séges, szabályszerű, de egyáltalá-
ban nem mesebeli honoráriumot 
fizettek. Amikor a szüzsé kicsú-
szott a Metro kezei közül, a nagy 
amerikai filnuvállalat1 elhatározta, 
hogy magát a szerzőt vásárolja 
meg. Elvégre aki kitalált már húsz 
jó darabot, ki fogja találni a hu-
szonegyediket is. így kötötték meg 
azt a szerződést, amely hat hó-
napra Hollywoodba szólítja a 
szerzőt. Februárban indul útnak 
és magával viszi a feleségét, a mű-
vészvilág kedvelt Marikáját, akinek 
egyébként jelentős része vandbban, 
hogy az író ilyen karriert futott be. 

— ök most hol élnek? Budapesten 
vagy Bécsbenf 

— Az év legnagyobb részét Dobos-
pusztán töltik, tanyájukon, amelyet 
a közönség is jól ismer az írónak 
Mérgespuszta című regénkéből. Eb-
ben a kis birodalomban Biis-Feketé-
né olyan meghatóan kedves légkört 
teremtett, hogy abban igazán köny-
nyen dolgozhat a férje. Nyáron a 
vikendezők lármája népesíti be a 
csendes falakat, este hosszú römÁ és 
alsóscsaták dúlnak, nappál pedig a 
házigazda megismerteti à szegény 
fővárosiakat a vidéki élet örömei-
vel. 

— Mit hallott a második Bus-pre-
mierről? 

— A »Rántott csirke« éppenúgy 
tetszett a bécsi közönségnek, mint a 
szellemes Jean- Különösen a két 
főszereplő, az angyali humorú Wer-
bezirk Gizella és\ a nagyszerű Oscar 
Karlweiss kaptak sok tapsot. 

— Miről szál a darab? 
— A »Rántott csirke« házassági 

komédia, amely meglepő fordulatra 
vari építve. Egy fiatal férj arány-
lag nyugodtan él a feleiégével és 
anyósával, de bizony érzi a papu-
csot. Az asszonyok nem nagyon ké-
nyeztetik. Például hiába, kéri, hogy 



kedvenc ételét, rántott csirkét ké-
szítsenek vacsorára, a hölgyek gő-
gösen megtagadják ezt a szerény kí-
vánságot. Váratlanul beállít a csa-
ládhoz egy úriember, az az anya-
könyvvezető, aki néhány esztendő-
vel ezelőtt összeadta őket. Illetve 
dehogyis adta, hiszen éppen ez a 
baj: a jó ember szabálytalanságot 
követett el, egy kicsit tálán a kelle-
ténél többet ivott és nem vezette be 
a házasságkötést az anyakönyvbe. 
Egyszerre minden megváltozik a 
lakásban. A férjet most már úgy 
dédelgetik, mint egy gazdag vőle-
gényt, gyakran készül rántott csir-
ke és sok kedves bonyodalom válta-
kozik mindaddig, amíg kiderül — 
hogy a házasság érvényes. 

— Nagyon kedves történet! Majd 
megnézzük Budapesten. 

— Bus-Fekete sokat segített a pró-
bákon és részben az ő érdeme a 
frissen pergő előadás. Ezért külön 
gratuláltak neki, mert míg néhány 
esztendővel ezelőtt alig tudott né-
metül, most folyékonyan beszéli a 
nyelvet. Már hozzáfogott az angol-

tcurmláshoz is, szóval Shakespeare 
nyelvét is beszéli már egy keve-
set. 

— Tehát nem lehet őt már ango-
lul eladni! 

— Dehogyis nem! Angolul adták 
el a Foxnak. A bécsi próbákon kü-
lönben felújítottak róla egy kedves 
kis történetet, amelyet Liebstöckl 
egyszer már elmesélt egy novellá-
ban. Az volt a, címe: »Az én fordí-
tóm«. Az osztrák író előadta, hogy 
Budapesten megismerkedett Bus-
Fekete Lászlóval, aki egyik regé-
nyét fordította németről magyarra. 
Melegen megrázta írótársa kezét és 
így szólt hozzá: »Ich danke Ihnen 
vielmals, es war wirklich eine sehr 
schöne Arbeit«. Bus-Fekete, a for-
dító ijedten nézett rá, majd a fele-
ségéhez fordult és így szólt: »Ma-
rika, mit mondott Liebstöckl?« Né-
hány esztendő alatt német nyelv-
tudós lett a népszerű 'szerzőből és 
reméljük, hogy mire kiér Holly-
woodba, ott angol órákat fog adni 
— Leslie Howardnák. Kezeiket csó-
kolom! 

A Színházi Élet szerkesztősége az alábbi táviratot kapta Hollywoodból. 
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CAN YOU PROVIDE FOR- INSTANT SAILING EXCELLENT-IALE CHEF 

FOR HUNGARIAN RÜ3TURANT Ali STARTING HERE STOP WILL PAY 

ALL TRAVELING EXPENSES STOP CABLE SALARY DEMANDES 

THANKS AND ElAVPÏ NEtt YEAR = filLKERSON + 
A sürgöny magyar fordítása: 

Szükségem volna azonnal elsőrendű magyar főszakácsra most alapítandó 
hollywood-i magyar vendéglő számára stop rögtön el kellene indulnia, összes úti-
költségeit fedezem stop sürgönyözze meg fizetési Igényelt hálás köszönet és sok 
boldog újévet. 

Wilkerson. 

Sürgős ajánlatokat fényképpel és referenciákkal a Színházi Klet kiadóba kérünk. 



Amig egy lipicai négyesfogat eljut 
Geszterédről—Tetétlenig... 

írta: EGYED ZOLTÁN 
A Színházi Élet szerkesztőségében 

hallottam a történetet, a kollégák 
tárgyalták nagy gaudiummal, ott a 
helyszínen született meg az ötlet, 
hogy a történet elejétől végig le is 
írassék... 

A szerkesztőségi postával valame-
lyik nap érkezett, — nem szálkás, 
hanem gömbölyded női írással! — 
egy debreceni levél. A szálkás és a 
gömbölyded női írás közötti különb-
ség fontos, mert a levél gömböly-
ded írása hozzátartozik az egész 
történet primitív bájához, elragadó 
romantikájához. Szálkás írású nőt 
nem ragadott volna el a fantázia 
ily lázas régiókig, szálkás írású nő 
sokkal ravaszabb, megfontoltabb, 
raí'fináltabb. Térjünk a tárgyra. A 
levél egy-két szó kihagyással, így 
hangzik: 

Kedves Színházi Élet! Mellékelten 
küldök két darab képet azzal a ké-
réssel, hogy legközelebbi számuk-
ban leközölni szíveskedjenek. Az 
egyik kép Oeszterédy Ödön fiatal 
földbirtokos arcképe Geszterédről, 
akinek minden vágya az lett volna, 
hogy filmszínész lehessen. A sors 
gazdapályára kényszerítette és így 
lett belőle ma közismert és közsze-
retetnek örvendő földbirtokos, aki-
nek fenti községben mintagazda-
sága van. 

A közismert földbirtokosnak igen 
nagy rajongói a nők, mert kedves, 
szimpatikus, csinos, jómegjelenésü 
fiatalember. 

Hogy milyen rajongója a filmnek, 
azt bizonyítja a napokban megtör-
tént alábbi eset. A földbirtokos na-
gyon szereti a lovakat és gyönyörű 
fogatokat tart magának. A napok-
ban Debrecenben járt lenn Lilian 
Harvey moziszínésznő és meglátta a 
földbirtokos mellékelt képen látható 
gyönyörű négyesfogatát. A gyönyö-
rű négyesfogat nagyon megtetszett 
neki. Felkereste a földbirtokost és 
közölte vele, hogy nagyon tetszik 
neki a látott lipicai négyesfogat. 

Hogy mi történt még, azt nem le-
het tudni, csak annyit, hogy 

a földbirtokos Lilian Harvey-
nak ajándékozta a négyesfoga-

tot 
azzal, hogy ha a moziszínésznő le-
jön tetétleni birtokára, úgy a szép 
magyaros fogaton még jobban érez-
ze magát szeretett hazánkban. 

A fogatot a földbirtokos már le is 
küldte Lilian Harvey birtokára Te-
tétlenbe, így, ha legközelebb leérke-
zik, már fenti szimpatikus földbir-
tokos lipicai négyesfogata fogja 
várni. 

Bogy a folytatása mi lesz, azt 
még nem lehet tudni, mindenesetre 
a környéken nagy port vert fel a 
közismert szimpatikus földbirtokos 
gavallériája. 

Tisztelettel: 
Egy régi előfizető, 

Oeacterády ödöm földbirtokos l'pioat nÓHywíogatávail, amelynek ma már Lilian Harvey a 
tulajdonosa 



A levélből, >á« és »b« mellékletek-
ként kihullott két fénykép, az egyik 
a »közismert szimpatikus földbirto-
kost«, a másik a gyönyörű lipicai 
négyest ábrázolta. A kollégák se 
menvén egy kis fantáziáért a szom-
szédba, nagyobbszabású konzekven-
cia-levonásba kezdtek a magyar 
föld erejéről, amelynek egyik tarto-
zéka, a lipicai négyes, vajh ki tudja 
mely happy end felé fogja vezetni a 
nádszálkarcsú Lilian Harveyt?! A 
mozirovatvezető, akinek kutya köte-
lessége, hogy Betty Bronsontól 
Greta Garbóig és Schneider Magdá-
tól — Lilian Harvey-ig, pályájuk 
legkezdetéig visszamenőleg, minden 
legapróbb detailt fejből tudjon, 
már-már oda konkludált, hogy a li-
picai fogat odaajándékozása nyilván 
a »meglátni ós megszeretni« című 
pillanat műve volt s meglátjuk, 
hogy Lilian még magyar férjet is 
szerez magának a birtokhoz, amely-

ből, egyesítve a nyilván nagyobb-
szabású geszterédi »inintagazdaság-
gal«, talán bizony még hitbizomány 
is alapíttatik majd egyszer a későb-
bi — Geszterédy-Harvey utódok szá-
mára... A fantazmagóriát több ol-
dalról élénk ellentmondások követ-
ték. Legsúlyosabb érvként azt hoz-
ták fel, hogy ez már csak azért is 
teljességgel lehetetlen, mert hiszen 
Lilian Harvey többé-kevésbbé már 
menyasszony, vőlegénye Martin 
Pál, a rendezője, — 190 centiméter 
magas, ugyancsak magyar zsentri-
gyerek — akit annakidején még 
Willy Fritsch, Lilian Harvey volt 
vőlegénye protezsált a menyasszo-
nyánál, még pedig olyan alaposan, 
hogy — Fritsch degradálódott part-
nernek ós Martin, a rendező — elő-
lépett vőlegénynek és állandó ren-
dezőnek . . . Tény és való, hogy Har-
vey és Martin együtt utaztak ki 
Amerikába is, ahol, miután Lilian 
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Lilian Harvey atélrj-a a tetótleni birtok vételi szerződését 
(Schaffer foto) 



Harveynek ez egyik feltétele volt, 
Martint is leszerződtettek rendező-
nek és bedugták egy kis stúdióba, 
ebben aztán a tebetseges magyar 
fiú aprópénzből különb filmeket csi-
nált, mint a nagy hollywoodi ren-
delők Harveyved, dollármillióikból... 
S aztán is, hogy visszajöttek Euró-
pába, a Martin-Harvey filmeknek 
volt a legnagyobb sikerük a német 
filmgyártásban, — hogy csak a »Fe-
kete rózsák«-ról és most legutóbb 
(Pesten is éppen most fut igen szép 
sikerrel) a »'Házasságra ítélem«-ről 
beszéljünk... Tehát ne nagyon bo-
ronáljuk össze Harveyt a geszterédi 
»szimpatikus fiatal földbirtokossal«, 
amíg továbbra is Martin a rendező 
és a — személye körüli miniszter, 
még pedig prezumptív vőlegényi 
rangban. . . 

I t t szóltam közbe. 
— A dologra rém egyszerű vilá-

gosságot deríteni. . . A mondatot 
azonban nem fejezhettem be, mert a 
szerkesztő már kapta is fel a tele-
fonkagylót — a szó szoros, értelmé-
ben kitalálta gondolatomat — s már 
hívta is interurbán Geszterédet. A 
debreceni központ minimálisan fél-
órás türelmet kért, bejelentvén, 
hogy Geszterédy Ödön (földbirtokos 
arat csak küldönc útján lehet tele-
fonhoz idézni, amennyiben tehát 
megvárjuk. . . 

— Persze, hogy megvárjuk! — zú-
gott fel az egyhangú válasz. A fél-

Geszterédys Ödön geszterédi földbirtokos, aki a 
levélíró szerint Lilian Harvey-nak ajándékozta 

négyesfogatát 
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órából azonban másfél óra lett. 
Másfél óra múlva aztán jelentkezett 
is egy hang a geszterédi kicsi posta-
hivatalnál, de nem a földbirtokos, 
aki történetesen Debrecenben volt 
odabent, hanem a sógora. Őtőle az-
tán megtudtuk, hogy az egész do-
logból — álom és valóság! — úgy, 
ahogy azt a Színházi Metnek meg-
írtak, nem sok igaz. Annyi valóban 
megtörtént, hogy Lilian Harvey 
Debrecenben jártaban meglátta a 
mellékelten közölt lipicai négyes-
fogatot, nem ugyan a debreceni Fő-
téren és, élő valóságban, hanem — 
egy fényképész kirakatában! Legott 
elküldte újonnan vásárolt tetétleni 
gazdaságának jószágigazgatóját a 
fogat tulajdonosához, a levélben oly * 
gyöngédséggel leirt Geszterédy 
Ödön földbirtokoshoz, hogy ameny-
ayiben a fogat eladó, — vásárolja 
azt meg neki. Azért gazda a gazda, 
hogy mindene eladó legyen, ha jól 
megfizetik s a »csinos szimpatikus 
geszterédi földbirtokos«, akinek 
»nagy rajongói a nők« közölte is 
Lilian jószágigazgatójával, hogy a 
fogat, úgy, ahogy van és cakum-
pakk — ötezer pengőért a nádszál-
karcsú filmsztár tulajdona lehet! 
(Újfent: álom és valóság!) Sürgöny-
váltás Berlinnel, egy rövid szó, 
hogy »einverstanden« s a fogat — 
Liliané le t t . . . 

. . .Ügy volt, hogy Harvey mű-
vésznő karácsony előtt valóban le-
látogat Tetétlenbe, aminek Debre-
cenben természetesen híre terjedt s 
a kíváncsiakkal együtt, akik a film-
színésznő vonatára vártak, valóban 
ott várakozott a pályaudvaron a hí-
res lipicai négyes is, amely a debre-
ceni gömbölyded írású kisleánykák 
fantáziáját annyira fel izgatta. . . 
Harvey, a szeszélyes, .azonban nem1 

érkezett meg, ki tudja, talán film-
felvétele volt, talán meghűtötte ma-
gát, vagy talán borsó volt elutazása 
előtti éjszaka a selyem ágy-dereka 
alatt s törődötten nem akart neki-
vágni az ázsiai útnak, csak azért, 
hogy újonnan szerzett saját lipicai 
négyesén hajtasson haza az ősi kú-
riára — amelynek éppen ő maga 
szerezné meg kései utódok számára, 
az »ősi« díszítő jelzőt. 

Szerény véleményem szerint ilyen-
formán a hitbizományból sem lesz 
semmi sem. K á r . . . Milyen roman-
tikus filmtörténetet forgathatott 
volna — belőle — Martin úr, a ren-
dező. 



Szilveszter pezsgő nél-
kül 'körülbelül olyian lehet, 
mint ágy párna nélkül. 
Az év legvidámabb éj-
szakáját nem tarack-, ha-
nem pezagődurrogás jelzi, 
a karcsú üvegek nyakából 
gyöngyöző, édes szíxkőkut 
elönti és mlámorba ringat-
ja az embereket. Mentől 
szomorúbb volt az elmúlt 
esztendő, annál hangosabb 
és bizakodóbb a Szilvesz-
ter. 

De hát annyi pezsgője 
nincs a twdafoki pincék-
nek, méig talán magának 

Cbampa^ne-nak sem, 
amennyi ennek az elszomo-
rodott világnak eléig volna 
A jókedvet is gazdasági 
kérdések dirigálják, így 

Pezsgős keresztelő a Pezsgő-
fürdőben 

(László fotók) 

Fényes Kató. Erdős Ili, Donátö Agi, Szász Ibolya, Hertay 
Gizi, Vágó Mary, Szaplonczay Éva, Bornemisza Éva 



KU kncsto nemcsak fürdik, de 
iszik is 

Németh Roraola 

aztán a pezagőt sok he-
ly*.»« valami szerencsés öt-
I et tel kellett pótolni. így 
támadt kilenc fiatal és 
kedves budapesti színész-
nőnek az az ötlete, [hogy 
megismétlik annak a szép-
séges pesti p rím ad onnának 
az esetét, aki a legenda 
szerint francia pezsigében 
fürdött meg. A kilenc kis 
színésznőnek nem tellik 
ilyen költséges passzióra, 
a tervet méigis megvalósí-
tottlák. Szilveszter estéjén 

Boldog újévet! 
(László fotók) 



Éölkerekedtak, megjelentek a Gellért-ben 
és aanikor az óra tizenkettőt ütött, bele-
vetették magukat a Pezsgő-fürdő hul-
lámaiba. Késégtelen;ül olcsóbb és amel-
lett vidámabb mulatság volt az, mint az 
egykori pezsgőfürdő. A kilenc szép pesti 
lány fél 6ra hosszat lubickolt a habok-
ban égi fölfrissült testtel köszöntötte az 
újszülött évet. Node azért a kedély má-
sik fűtőanyagáról sem feledkeztek meg, 
Éjfél előtt eigy perccel négy üveg va-
lódi peasigőt bontottak ki, igy lett teljes 
a legistilszerübb pesti szilveszteri mu-
latság: a medence szélén pezsgő, a me-

pezsgő fürdő. 

Az óra már éjfélt 
ü t ö t t . . . 

Fényes Kató, Er-
dős Ily, Vágó 
Mary és Hertay 

Gizi 
(László fotók) 



(London, 1937. január elején.) 
Egy négymilliós városban min-

dig akad legalább négy olyan szen-
záció, ami mindenikit érdekel. Itt 
van mindjárt elsőnek az öreg 
Barrie (a Peter Pan írója) és az 
örökké fiatal Elisabeth Bergner 
évek óta várt premierje, a The Boy 
David — A fiú Dávid. A legkülö-
nösebb és legköltőibb darabok 
egyike, amelyet valaha színpadon 
láttunk. Most, amikor ezt a ripor-

tot írom, már nem lehet a darab-
hoz januárra jegyet kapni. Aki 
sürgősen látni akarja, az rezervál-
tasson magának, jegyet februárra, 
mert nemsokára itt a tavasz és a 
darab még mindig táblás házakkal 
fog menni. (Megjegyzem, Bergner 
pendlizik: a saját szememmel lát-
tam, hogy Shakespeare »Ahogy tet-
szik« című vígjátékában is fellép 
minden este — filmen!) 

Cochran. Budapest szerelmese 

m 

A koronázási revü premierjén: 
Viajda Károly, Brodszky Miklós, Aipár Gitta és Cochran 

A négymiliós London négy szenzációja: 
Elisabeth Bergner, Alpár Gitta, Szőke Szakál l és Marlene Dietrich 



produkálta a Bergner-
Barrie-daxabot és ő 
hoiita most ki Man-
chesterben, egy try-
out-bemutatón, a nagy 
koronázási revűt. A ki-
rály ugyan, akinek ko-
ronázására a revű 
készült, megváltozott 
ugyan időközben Bri-
tanniában, de a koro-
názási revű királynője 
változatlanul Alpár 

Gitta, és elsősorban ö 
jelenti a sikert Bár el 
kell mondani, hogy ép-
pen a revű király-ré-
szével volt egy kis baj. 

Tudni kell, hogy 
Angliában és Ameri-
kában mindig vidéken 
hozzák) iki először a 
nagy darabokat, mert 
csak a közönség előtt 
derülnek ki a h ibák. . . 
Az ilyen try out bemu-
tató után ezután újra 
próbálják a darabot; a 

londoni bemutató 
ilyenformán már nem 
is premiernek, hanem 
repríznek számít. Nos, 
Manchesterben, ahol az 
Alpár-revüt kihozták, 
tizennyolc újság elra-
gadtatott kritikát írt a darabról. 
Két lap azonban kifogásolta a ko-
ronázási jelenetet. Kádár Piroska, 
a nagy magyar énekesnő (természe-
tesen Alpár Qitta) vendégségben 
van egy angol }ordnál és a vendég-
sereg előtt énekel. Az ének alatt 
kísértetiesen ipegjelennek a nagy 
angol királyok és királynők. A két 
manchesteri lap azt írta, hogy ha 
már magyar muzsikus írta ezt a 

n 

számot, legalább angol színésznő 
énekelje. 

Cochran reggel fölment Alpár 
Gittához és megmutatta neki a la-
pokat, Gitta elolvasta a cikkeket és 
lemondott a koronázási számról a 
revű második női szereplője: Bin-
nie Hale számára. A második elő-
adáson már Miss Hale énekelte 
Brodszky Miklós bűbájos induló-
ját. 

Elisabeth Bsrgner a »Boy David« érdekes maszkjában, 
Cochrannal, a His Majesty's Theatre öltözőjében 



Alpér Gitta magyar dalokra 
tanitja az angolokat 

(Poto Gyenes) 

A revű mási'k szenzációja egy 
magyar álomjelenet, ameljyben 
Vajda Károly pesti énekes és 
Mursi Elek pesti cigánybandája is 
szerepel. A nyilt színen öltöznek át 
Alpár cigányzenés száma közben a 
színészek matyóruhába. Ezután a 
szám után percekig tapsolt állva a 
kö zönség (j i ttának. 

Ezzel azonban még nem zárult le 

a londoni magyarokról szóló be-
számolóm sora. 

Szőke Szakáll megérkezése egy-
szerre a legfrissebb pesti hangula-
tot hozta Londonba. Az örömöt, 
sajnos, gyors bánat váltotta fel, 
amennyiben Szőke influenzát ka-
pott és pár napi|g| feküdnie kelllett. 
Ágya körül mindig volt egypár 
magyar. Legtöbbször Mr. és Mrs. 

Geray: Gyergyay Ist-
ván és Kun Magda és 
Brodszky Miklós. Ma 
már vígan forgatja 
Szőke Szakáll első an-
gol filmjét. . 

Még egy Tilmszenzá-
cióról kell írnom: az 
első színes sztárfilmről, 
az »Allah kertjéről«, 
amelynek Marlene Diet-
rich és Charles Boyer 
a főszereplői. A pre-
mieren ott volt London 
minden nevezetessége, 
maga Marlene is, aki 

a fiatal Douglas Fair-
banks oldalán jelent 
meg, olyan toalettben, 
hogy ezért külön meg-
tapsolták. A belépő és 
ruha a beavatottak sze-
rint ezer fontba, tehát 
körülbelül huszonötezer 
pengőbe került. Igaz, 
hogy a belépőn annyi 
kékróka volt, ami egy 
tucat más sztárnak ele-
gendő. Kísérője: Fair-
banks junior kék frakk-
ban feszengett mellette. 
Mindazok, akik látták 
őket, azt mondják, hogy 
a kékróka és a kék 
frakk kitűnően illenek 
egymáshoz és ezért 
vannak annyit együtt. 

IRTA ÉS FÉNYKÉPEZTE: 
GYENES JÁNOS. 



A következő sürgönyt küldte Adolph Wohlbrück a héten Hollywoodból: 
«Elhatároztam, hogy elmegyek Budapestre a Sztrogoff Mihály premierjéro. de — síinész tervez 
és filmkirály végez! Hollywoodba kellett jönnöm, hogy megcsináljam a film amerikai verzióját. 
Németül és franc ául már eljátszottam, tehát ez már a harmadik változat. Nem lehetne magyarul 

is megcsinálni? Nagyon vágyom Budapestre . . .« 
ADOLPH WOHLBRÜCK, THEO LINGEN ÉS MARIA. ANDERSON 

(Poto Kovács Film) 



(Gábor és Gyuri vívnak.) 
Gábor: En garde! R a j t a . . . Szúrás! MégegyszeT! 

Nyújtott k a r r a l . . . Szúrás! így! 
Lilian (belép az ajtón). 
Gábor (megfordul, meglepetten néz Lilianre). 
Lilian: Csak folytassák, nevelő úr. 
Gábor (felveszi a vívósisakot): En garde! Second. 

Szúrás! 
Lilian (hűvösein Gáborhoz): Csak támadni ta-

nít ja? (Gyurihoz szenvedélyesen): Védekezz, Gyuri-
ifca!... A védekezés gyakran többet ér, mint egy el-
hamarkodott t á m a d á s . . . 

Gábor (ingerülten) : Kérem . . . 
Lilian (közbevág): A nevelő úr ma idegesen ví-

vott. Űgylátszáik, árt a korai felkelés. Az erdészünk-
höz vezető mindennapos séta . . . Ezentúl mindem reg-
gel velem fog vívni. Az jót tesz a tüdőnefei és iaz 
idegeknek. 

Gábor (melegen): És a szívnek, méltóságos kis-
asszony. 

Lilian (közelmegy hozzá, majdnem száján a szája, 
de azért hidegen, mint a jég): Téved, nevelő úr! 
A szíveim tökéletesen rendben van! 

EGY JELENET AZ 
50-IK MAGYAR 

FILMBŐL, 
„A MÉLTÓSÁGOS 
KISASSZONYÁBÓL 
í r t á k : Szepes Béla 

és Vári Pál 
R e n d e z t e : Balogh 

Béla ' 
A jelenet szereplői: 

Gábor Básthy Lajos 
Lilian Szeleczky Zita 
Gyurika Dévényi Gyuri 

Sain: toima-terem 



A tehetséges fotoamatőrök szorgalmát 
láthatóan növelte a »Szép az élet« pá-
lyázatunk kibővítése. A heti anyagban 
most már a hangulatos téli tájképek 
dominálnak. A Svábhesgyi Szanatórium 
hathetes fotópályázata ugyanis olyan 
felvételre vonatkozóik, melyeken a téli 
Svábhegy és téli Jánoshegy motívumai 
szerepelnek:. Az újabb kiegészítő pályá-
zat dí jai : 

I. díj : Egy hétig tartó, 
II . dí j : négynapos, 
I I I . d í j : kétnapos ellátás a Svábhe-

gyi Szanatóriumban. 
»Szép az élet« pályázatunk e heti fu-

tamában győztes Werleg Mária »Egy 
ember a hóban« című felvétele, ame-
lyért 10.— pengős vásárlási utalványt 
kap a Színházi Élet Boltjába (Erzsébet-
kőrút 7.), a többiek díszoklevelet nyer-
teik. 

Háber Lajos: Téli tanulmány-
kép 

Bogyay Elemér: Behava-
zott . . 

Zónyi Marika: Vera elindult 

Schuster Éva: Havas 
domboldalon 
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Werleg Mária: Egy ember a hóban 
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KIS FARSANGI TANACSADO 
I R T A : C ^ 

c x ^ ^ a Z j l í x ^ d a 

Valahányszor a farsang közeleg, összenéznek a csa-
lád idős hölgy tagjai: »'Hol vannak a régi szép idők, 
a békebeli, tündéri farsangok?!« — sóhaj t ják. , . . De 
vájjon igazat sóhajtanak-e? Tényleg oly ragyogóak 
voltak azok a békebeli farsangok? 

Gyer ide, kis mai bálkirálynő! Megsúgom neked, 
hogy a békebeli farsang semmivel sem volt szebb a 
mainál. 

A tangó és nét figurája 
A baj magánál a táncnál kezdődött. A tangónál, 

melynek 1914 telén hét fő- és hét mellékfiguráját is-
merte a világ. 

»Kis-szizó« — sziszegte a partner tánc közben, de az 
ember ebkor már »nagy-szizót« lej tet t— A partner 
kiábrándult . . . Megszámlálhatatlan bimbózó szerelmet 
fagyasztott le a tangó dere. 

Őfelsége az aranyifjú 
A második — igazi — probléma a táncos volt. A 

békebeli aranyifjú, aki ott uraskodott nagypapája bir-
tokán, nagybátyja minisztériumában, vagy papája bank-
jában. ö volt a Jövő Embere. Karriert csinált, akár 
akarta, akár nem, A farsang alatt hét bálra hívták 
esténként. Valamennyit megtisztelte jelenlétével — egy 
órára. Mint Julius Cézár, jött, látott, győzött. Legyőzte 
a kaviárt és a pezsgőt. Blazirtan nézett végig a lányo-
kon, kiknek szívei repültek felé. De ő visszarepítette 
a szíveket. Feltűnően távozott — a legközelebbi bálra. 
Bánta is ő, hogy fékete-taft-mamák lesújtó pillantáso-
kat vetettek lányaik felé, akik annyi bájjal se rendel-
keznek, amennyivel ide lehetne bilincselni a Jövő Em-
berét. 

A mamák különben se voltak rózsás kedvben. A 
sors mostohábban bánt velük, mint bármely közrend-
őrrel. Lányukat gardírozva tíz órát töltöttek perma-
nenciában egy-egy bálon. 

ráncoló mamáKnafc 
Szegény békebeli mamához képest gyöngyélete van 

a mai fess anyának. Róla ugyan nem mondhatja senki, 
hogy gyermekében második ifjúságát éli. Hisz még az 
első sem távozott. A mai anya versenyt síel, ródlizik. 
flörtöl lányával. Egyformán is öltöznek. Egyforma ka-
lap, csizma, bunda. Két testvér-leopárd közül — ha déli 
portyázásra mennek — senki se tudja megmondani, 
melyik az anya, melyik a lány. A farsang alatt is ver-
senyt táncol lányával a mai anya. De nem mer rózsa-
szín ruhát viselni. Pedig Amerikában a pasztellszínek 
a bálanyák hivatalos színei, a fekete a debütáns lá-
nyoké. Okosan! Ugyan kinek van sürgősebb szüksége 
a pasztellszínék díszítésére, mint az idősebbeknek s ki-
nek fiatalságát emeli ki jobban a fekete, mint a tizen-
nyolcévesekét?! 

Táncoló mamáknak melegen ajánljuk hát a pasz-
tellszíneket, melyek mellett azonban számon kell tar-



tani az évszámokat is. Nem jó, ha a mama sokkal fia-
talabbnak néz ki lányánál. Ez félreértésre ad okot. Az 
udvarlók nem tudnak eligazodni. 

Ne hagyjuk otthon a nagymamát 
Csekély nyugdíjára és gumivégű botjára támasz-

kodva, elkíséri unokáját a bálra a nagymama is ma-
napság . . . Jól teszi ! . . . Miközben anya és gyermek — 
könnyelmű fiatalok! — a rumbát ropják, a gondos 
nagymama kinyeri az est költségeit a bridzsasztalnál. 

Ha szabad neki egy farsangi tanácsot adnunk, csak 
azt mondhatjuk: tartsa magát a régi, kipróbált italok-
hoz: whisky hez, konyakhoz. A mai koktél ravasz. Csak 
aki mixelte, tudja, mit rejt a manhattan side-car, gin-
flip . . . Hatásukat hetvenéves, bölcs tapasztalat se szá-
míthatja ki. 

T\ Dálozó papa 
Legszánandóbb tagja a családnak a bálozó apa. 

Leplezetlenül unatkozik szegény. A szupé-csárdás köz-
ben ágyára gondol s az esti lapokra s miközben ide-
gen fiatalemberekkel szorít kezet, vígan fizeti nekik 
a pezsgőt. 

Ezen az ú j szokáson — hogy a táncos a lányos apa 
vendége — sokan megütköznek. Pedig mennyivel ro-
konszenvesebb dolog ez, mint a békebeli házibál tánco-
sainak ajándékozott arany cigarettatárca, melyből vala-
mirevaló aranyifjú többszázat vitt a házasságba... De 
hol van ő már ? . . . Letűnt. A világ nemcsak az arany-
valutáról tért le, hanem az aranyifjúról is. 

Legény a sí-talpán 
Helyette megjelent az a szerény fiatalember, aki 

farsangi bálokon ugyan még a papa vendége, de legény 
a sí-talpán s minden jel arra mutat, hogy az élet leg-
havasabb lejtőiu is meg fogja állni a helyét, ö és tár-
sai mélységesen tisztelik a lányokat, akikkel együtt 
week-endeznek, farsangolnak. Nyoma sincs annak a 
pökhendi hangnak, mely a régi aranyifjút jellemezte. 
Nyoma sincs, mert holnap vagy holnapután esetleg ra-
gyogóan szigorlatozik a kisasszony, az i f jú azonban 
megbukik. Nyoma sincs, mert a kisasszony fizetését ép 
akkor emelhetik fel, mikor a titkár urat B-listára teszik 
s megtörténhet, hogy a kisasszony, aki úszóbajnoknő, 
rekordot javít, a bajnokot azonban megverik. 

Lehet-e tanácsot adni egy mai DálKirálynőneK 
E kis cikk címének értelmében tanácsot kellene 

most adni a mai lánynak. Farsangi tanácsot. . . De 
lehet-e1?... A mai lány olyan okos, olyan céltudatos és 
praktikus, mint három régi generáció együttvéve. 

Legfeljebb csak annyit mondhatunk, hogy minden 
farsangok végcélja, a házasság jól megfontolandó. 

Manapság a váratlan karrierek idejét éljük. Ki 
tudja, nem találja-e fel holnap a mesterséges gyémán-
tot szerény Doktor Átlag, nem ír-e szenzációs színdara-
bot Ismeretlen Szerző, a szürke házifiú. 

Ezért vigyázz, kinek kezét kéred meg, okos kis bál-
királynő! Vigyázz, mert nincs olyan férfi, aki — a 
pszichológiai pillanatnak nevezett percben — ne mon-
daná ki boldogan a boldogtalanító igent. 
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BAJOR GIZI PRÓBÁL. A Nemzeti Szinház Bónyi Adorján 
új darabjának, a »Hódításn-nak bemutatójára készül' 

Gál Gyula, Jávor Pál, Odry Árpád, Bajor Gizi és 
Tapolczay Gyula 

(László foto) 

DARVAS LILI SZEGEDEN vendégszerepelt az »Erzsébet, az 
elérhetetlen asszony« cimü darabban 

Szabó István, Mészáros Béla, Darvas Lili és Pálóczi 
László 

(Liebmann foto) 

A VÍGSZÍNHÁZBAN KÓS Károly »Budai Nagy Antal, című 
színmüvét próbálják 

Zátony Kálmán, Toronyi Imre, Greguss Zoltán, 
Dayka Margit, Hegedűs Tibor főrendező, Köpeczi-

Boocz Lajos és Gárday Lajos 
(László foto) 

KOLLÁR BÉLA 
(Foto Várkonyi) 

Ml történt az első felvonás előtt.. 
írta : KOLLÁR BÉLA 

Hajna l i négy 
óra. A Német-
völgji-út egyik 
bérkaszárnyá-
jának kétszo-
bás lakásában 
Kovács Pálék 
elbúcsúztak a 

társaságtól , 
amelyet há-

zasságuk két-
éves évfordulóján vendégül 
láttak. A f iatal pá r a kel-
lemesen eltöltött este jól-
eső fáradtságával vonult 
vissza pihenőre a r r a a né-
hány órára, ami még há t r a 
volt az éjszakából. Az asz-
szonyka szetme már lecsu-
kódott az álmosságtól. A 
fé r je gyengéden homlokon 
csókolta, óvatosan betakar-
gat ta és megelégedett só-
haj ja l a fal felé fordult. A 
laJkás most már elcsendese-
dett. Kiint a cselédszobában 
Julis, Kovácsék kis cse-
lédje, holtfáradtaai az éj-
szakai munkától, ágya szé-
léin üldögélt. Azon gondol-
kodott, érdemes-e még le-
feküdni, hiszen máskor eb-
ben iaz időben szokott fel-
kelni. Ránézett az órára s 
úgy határozott, hogy mégis 
ledől egy kis időre. De 
előbb szépem összekulcsolta 
kezét s hozzáfogott a gye-
rekkorában tanul t imád-
sághoz: En Istenem, jó 
Istenem, lecsukódik már a 
szemeim . . . Végigmondta 
ezt a gyerekimát, aztán le-
hunyt szeme alól kibugy-
gyant egy könnycsepp. — 
És add édes Jézuskám, 
hogy az a szegény fűszeres 
megnyugodjon már és bol-
dog legyen végre. 

Weber Lajos, a sarki fű-
szerüzlet tulajdonosa, szin-
tén ébren töltötte az éjsza-
kát. Üzlete mögötti szobá-
jában ült a® asztalnál s 
még egyszer elolvasta a le-
velet, amelynek fogalma-
zása estétől reggelig tar-
tott. Szépen letisztázta az 
egészet, aztán elővett egy 

.borítékot és nagy gonddal 
Ikdöirkalmazott betűkkel 
megcímezte: Nagyságos 
Kovács Pálné úrnőnek, 
Helyben, sa já t kezébe. 
Mire ezzel is készen lett, 
nagy robajjal felgördült az 
üzlet rolója 'és a fű szeres-
se géd beszólt az a j tón : 
Jó reggelt Weber ú r . . . 

És megkezdődik a darab. 



Hatvany Valéria bárónő vetle 
át Bécs nagy sikerének, az 
»Axel' an der Himmelstür«-nek 

női főszerepét 
(Willinger foto) 

SALAMON BËLA A 
SZILVESZTERI PENDLI 

REKORDER 
A Szilveszter a pesti ko-

mikusok igazi, nagy juta-
lomjáték a. Az idén Sala-
mon Béla volt a pendíti -
rekorder. Este háromne-
gyed kilenctől hajnali fél 
háromig hu szónké tszer lé-
pett föl. Az már Salaimon 
szerencs esaé ri ájához tar to-
zik, hogy percnyi pontos-
sággal futott be mindenü-
vé. I t t adjuk az idei 
pendlirekorder teÜjes me-
netrendjét. 
Terézkörúti Színpad 8.44 
Terézkörúti Szinpad 9.10 
Vígszínház kávéház 9.33 
Vigadó 9.45 
Király Színház 10.05 
Főnix mozi 10.20 
Budai Apolló 10.35 
Budai Vigadó 10.50 
Urania 11,10 
Rádió 11.28 
Otthon mozi 11.45 
Corvin mozi 11.55 
Terézkörúti 12.14 
Kamara Színház 12.25 
Zeneakadémia 12.35 
Terézkörúti 12.42 
Vigadó 1.10 
Radius 1.25 
Capitol 1.40 
Corso 1.55 
Savoy 2.10 
Patria mozi 2.35 

Vidéki Sz ínház 
Hét 

Miskolc: Jianuár 13-án 
a miskoltei színházban 
lesz az ősbemutatója 
Zilahy Lajos: »A szűz és 
a gödölye« című ú j da-
rabjának. Ezt megelő-
zőleg még e héten' a 
miskolci társulat tar t 
premier^ az »Eső után 
köpönyeg«-bői. 

Szeged: Január 4-én 
került színre először ta 
szegedi szíaházbrun a 
»Fiam a miniszter úr!« 
Fedák Sári szerepét 
Szí'gethy Irén játszotta. 

Hajdúböszörmény: Ja-
nuár 9-én a »Kélk nefe-
lejts« előadásával bú-
csúzik Szialay Károly 

. társulata a hajdúböször-
ményi közönségtől. 

Debrecen : A Csokoniai 
Színház első idei opera-
előadásán a »Szöktetés 
a szerályból« című Mo-
zart-oiperát ú j í t j ák fel. 

Bálint Anna, az aradi társulat 
tagja, nagy sikerrel játssza 
Ziliát, a »Néma Leventédben 

(Székely foto) 

THÉRY BOGYÓ ÉS NÁRAY TERI 
a Terézkörúti Szinpad conferanciere-jei 

(Foto Angelo) 
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Négy darab keresi a szerzőt 
Miért nem jelentek meg a függöny előtt: Stella Adorján, 

Harmath Imre, Kellér Dezső és Rejtő Jenő 
Titkos színpadi szerzők vájjon 

uiit szólnak ahhoz, hogy a kará-
csony heti premierek négy szerzője 
nem jelent meg a függöny előtt, 
hogy frakkban hajoljon meg az 
ütnrieplő közönség tapsaira? Valaha 
ez elképzelhetetlen volt. A szerző, 
miközben a lámpa fényében, kéz-
irata fölé hajolt, időnként elábrán-
dozott, arról, milyen is lesz, ami-
kor a zúgó tapsokra megjelenik a 
függöny előtt, hogy a dicsfény gló-
riájával a feje fölött, fáradt mo-
sollyal köszönje meg az elismerést. 
Valamikor régen a színpadi iszerző 
álmai teljesülését látta a függöny 
előtti meghajlásban. Híres eset 
volt, hogy az if jú Csergő Hugót, 
amikor a régi Feld 
szi n h ázban premierje 
volt, barátai lefogták 

Stelle Adorján 

ós helyette Hajdú Miklós hajlon-
gott a közönség előtt. 

A szerző már a prábák alatt ala-
posan rendböhozatta a frakkját, 
vagy pedig gondoskodott pontos, 
méretre szóló kölosönfrakkról. KuT 
földön ez máskép van. Sok helyen 
nemi jönnek kii a szerzők. A Burg-
theaterben a rendező köszöni meg 
a tapsokait és finoman diszting-
válva mondja, hogy a Dichter (a 
költő) vagy az Autor (a szerző) 
helyett jelent meg. Molnárnál min-
dig Dichtert mond! Tavaly Zilahy 
Lajos indított miozgalmat, hogy a 
szerző ne köszönje meg a tapsot a 
függöny előtt. De azért ő sem 
törte meg a jeget és kijött a füg-

göny elé. Még Győr-
ben is, darabja úgy-
nevezett ősbemutató-
ján. 

A íkaráesonyheti pre-
miereken a szerzők ja-
ivarésze nem jelent 
meg a függöny előtt. 
A közönség hiába tap-
solta Stella Adorjánt, 
a »Jöjjön elsején« be-
mutatóján. Stella nem 
is volt ott a színház-
ban, táviratot küldött 
társszerzőjének, amely-
ben kimentette magát. 
Kellér Dezső «em a 
»Hulló falevél«, sem a 
»3:1 a szerelem javá-
ra« premierjén nem 
hajlongott. Rejtő Je-
nőt hiába keresték az 
»Úrilány szobát keres« 
premierjén. 

Sőt, elárulom, hogy 
Rejtő a »Hulló fale-
vél« premierjén, Kel-
lér az »Úrilány szobát 

keres« bemutatójául 
volt. A másik darabját 
nézte. 

Miért, van ez! Ki-
Harmath Imre égett a becsvágy tüze 



a szerzőkből f Mi az 
oka annak, hogy el 
sem mennek a pre-
mierjükre? Mit mond 
Stella Adorján? 

— Nem megyek ki, 
- mondja határozottan 
— mert ' stégyeleim ma-
gam! Elviselhetetlen 
érzésnek tartom .ki-
állni a függöny elé és 
ott ibamhán hajlonga-
ni. Annyi éve vagyok 
színházi riporter, hogy 
az efféle örömök iránt 
elkérgesedtem. Magam 
is láttáim rengeteg 
színpadi szerzőt, aki, 
miközben azt hitte ma-
gáról, hogy diadalma-
san áll a függöny mö-

göttt, szánalmasan, 
ügyefogyottan hatott 
ott. A színházi publi-
kum előtt csak a szí-
nész tud jól viselkedni. 
Egyszer egy híres víg-
színházi szerzőt húsz-
szor tapsolt tó a kö-
zönség csak azért, 
mert valami toalett-
hibája volt. 0 szegény 
azt hitte, a taps azt jelenti, hogy 
nagy siikere van. 

Kellér Dezső azt mondja, hogy a 
szerző szerepe befejeződik azzal, 
hogy a darabot megírta. Miért 
lássa a közönség, hogy a szerző az 
a sárgaarcú, famosolyú, félszeg 
figura. Hadd higyje, hogy tulaj-
donképpen úgy néz ki, mint Clark 
Gable, csak éppen nem jelenik meg 
a. tapsokra. 

Rejtő Jenő hasonlóiképpen véle-
kedik. Szerinte a színpadi író sze-
mélytelen. Különben lis, — mint 
mondta — két százalékból nem tud 
»kijönni«. 

Aztán itt van Harmath Imre, aki 
a »3:1 a szerelem jajvára« pompás 
verseit írta. Szintén nem jelent 
meg a zúgó tapsokra a fiülggöny 
előtt. 

Ö már évek óta nem jelenik 
íme-g premierjein. Az az életrendje, 
hogy reggel ötkor kel fel és nap-
nyugtakor már lefekszik. Amiikor 
a Royal színházi premier volt. már 

Rejtő JenÖ 
Kellér Dezső 

régen az igaz szövegírók álmát 
aludta, ö különben veszedelmes je-
lenség a függöny előtt, mert ha 
már egyszer kijön, rendszerint be-
szédet is mond. Mint ahogy erre 
már több példa akadt. 

Az ú j színpadi írók éppúgy pá-
lyáznak a dicsőségre, és a tantie-
me^ re, mint a régiek, csak a haj-
longást engedik el. Hol vannak 
már a régi idők, amiikor gyakran 
osak azért készültek darabok, hogy 
a szerző meg jelenhessék a függöny 
előtt. Még ma is emlegetik az egy-
kori premiert, amikor a közönség 
ásítozva fogadta az újdonságot és 
amikor a függöny ^gördült, néma 
csönd honolt a nézőtéren1. Csak a 
támlásszék negyedik sorában tap-
solt izgatottan egy elegáns, frakkos 
idősebb úr. A szomszédja hozzá-
fordult. 

— Uram, miért tapsol ennek a 
marhaságnak? 

— Miért? Jó kérdés . . , Látni aka-
rom a fiamat. 
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Amerika legelőkelőbb műkedvelői 
játszották el Molnár Ferenc Hattyú-ját 

Gainesville, december . . . 
Gainesville egyik legkellemesebb 

városa a kies Floridának. It t van 
Florida büszkesége, az University 
nf Florida, az állami egyetem, az 
egész állam egyik kulturális cen-
truma. Gainesville nagyon élénk és 
lüktető szellemi életet él, van iro-
dalmi társasága, filharmóniai zene-
kara, rádióleadó állomása és van 
egy »'Little Theatrex< nevű egyesü-
lete, amely az egyetemi színházban 
minden évben négy-öt remek elő-
adást produkál. A darabok megvá-
lasztásiánál ,az irodalmi nívót tart-
ják iszeon előtt, a szerzőik közt sze-
repelnek O'Neal, Shaw, Noel Coward 
ési Pirandello. 

let Dietrich Zsigmondot, a földrajz 
és nemzetközi viszonylatok tanárát 
kérte föl rendezőnek. A magyar 
származású fiatal tudósról min-
denki tudja Gainesvilleben, hogy 
nemcsak lelkes színházbarát, de 
színházi szakértő is* hiszen kereszt-
fia néhai Rákosi Szidinek. Pesti 
gyermekkora tehát olyan környe-
zetben zajlott le, ahol még a búto-
rok is a színház szeretetét nevelték 
beléje. 

Dietrich professzorinak osiak egy 
kikötése volt: ha már magyar em-
ber rendezi a darabot, legyen az 
író is magyar. A bizottság bele-
egyezett és így esett a választás 
Molnár Ferenc »Hattyú« című da-

Az idén a Little Theatre egyesü- rabjára. 

Molnár Ferenc »Hattyú«-jának mükedvelőel'őadása a Gainesville! egyetemen, ahol még a 
főlakájt is egyetemi tanár alakította 
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A »Hattyú« második felvonása Gainesvilleben 

A Hattyút bizonyára előadták 
már más műkedvelő társaságok is, 
de arra aligha volt még példa, 
hogy a fő- és mellékszerepeket 
olyan előkelő szereplők interpretál-
tál volna, mint a gainesvillei Little 
Theaterben. Lássuk csak a szerep-
osztást. Beatrice szerepét Mrs. Al-
leyne Robertson, az angol nyelv 
professzorának felesége vállalta, 
Maria Dominica hercegnő szerepét 
Enid Matherly, az egyetem dékán-
jának felesége, Symporosa vénkis-
asszony-figuráját Sylvia Quade, a 
mathematika tanárának ragyogó 
humorú felesége, aki maga is első-
rangú matematikus. A férfifősze-
replők szintén az Egyetem tanári 
karának büszkeségeiből ikerültek k i 
az egyetlen W. F. Lockwood kivéte-
lével, aki »csak« középiskolai tanár. 
Csak az egeszen fiatal szerepeket 
töltötték be egyetemi hallgatókkal. 

Az előadás remekül sikerült. Gai-

kozákuniformisból átalakított huszár-atillákkal 

nesville minden előkelősége ott volt. 
de úgy érezte, hogy ezzel még nem 
tett eleget a világhírű magyar szer-
ző iránt érzett hódolatának. A dísz-
lettervezőt valósággal elárasztották 
lakásaik legszebb dísztárgyaival, 
antik órákkal, gyertyatartókkal, 
kincset érő szőnyegekkel, hogy igazi 
udvari miliőt varázsolhasson a szín-

« padra. Dietrich professzor felesége, 
aki szintén magyar nő, a ruhák 
megtervezésénél és kivitelezésénél 
segédkezett. Persze az egyenruhák-
kal már baj volt, de némi alakítás 
után sikerült azokat is magyar hu-
sziártiszti atillához hasonlatossá 
tenni. A díszleteiket W. F. Lookwood 
tervei alapján az egyetem színpad-
technikai osztálya készítette el. 

A siker óriási volt. A közönség 
végigtapsolta a darabot, a Little 
Theatre egyesület pedig az előadás 
után kábeltáviratban üdvözölte 
Molnár Ferencet. 
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ZugJZtgjrtCà et IcdUko^i 
A iiatalabb nemze-

dék talán már hírből 
sem ismeri lapunk ki-
tűnő barátját , Zug-
ligethyt, aki huza-
inos hallgatás ut'áu 
váratlanul ismét fel-
bukkant szerkesztősé-

giiWben. A többévi távollét láthatóan 
neûi tett jót neki. A januári hűvösebb 
napok ellen részint többnapos szakállal, 
részint könnyű tavaszi felöltővel véde-
kezett, egyébként megtartotta szellemé-
nek acélos rugalmasságát, amely e ne-
héz gazdasági évek alatt úgy látszik, 
megóvta a teljes e'merüléstől. 

— Van. egy tippem, szerkesztő úr —• 
mondta és elfogulatlanul belenyúlt az 
asztalon levő cigarettásdobozba. — Di-
csekvés nélkül mondom, hogy ezzel az 
öt'ettel végképp le lehet egyszerűsíteni 
az élet minden problémáját. 

Tekintve, hegy nem kapott biztatást, 
lelkesen folytatta: 

— Szerkesztő úr bizonyára hallott 
már az úgynevezett coach trailer-ről, 
amely Amerikában olyan népszerű lett. 
hogy az elmúlt évben több mint há-
romszázezer darabot rendeltek belőle. A 
coach trailer úgynevezett lakókocsi, 
amely elé autót fognak és úgy vonulnak 
vele városról városra. A lakókocsiban 
minden van, ami egy jól felszerelt ház-
tartáshoz kell: szalon, amely szükség 
esettén dolgozószobává alakítható át: 
hálószoba, kis hall és konyha. A tulaj-
donos nyáron nekivág ® világna'k, ahol 
megtetszik neki a tájék, ott leparkíroz 
é«- folytatja az életét, ahogy tudja. 

— No már most! 
— No már most azt ajánlom, hogy a 

költséges és «ok időt igénybevevő épít-
kezések helyett tér jünk át végleg a 
lakókocsi-rendszerre. Önöknek fogalmuk 
sincs, mennyire leegyszerűsíti ez az éle-
tet. Például i t t vannak az óriási pénzen 
fölépült városok. Jön egy kiadós tűzvész, 
egy földrengés, vagy ami szintén nine» 
kizárva, a város fölött megjelenik egy 
ellenséges bomjiavető repülőraj ési fuccs 

idén befektetésének. Tes-

hogy feltűntek az ellenséges repülők, 
erre valamennyi háztulajdonos kurblizni 
kezdene és az ellenség pár perc mtidva 
csak a hült helyét találná a városinak. 

— Zseniális! 
— Ez még semmi! — folytatta büsz-

kén lapunk rég nélkülözött barátja, — 
de nézzük, hogy az egyén életében mi-
lyen korszakalkotó változásokat okozna 
a lakókocsi. On például leallítaná a ha-
zát a Tisza Kálmán-téren, de rájönne, 
nogy a Környék egészségtelen a szerve-
zetének. Egyszerűen fogná magát és 
egész háztartásával percek alatt átko 
csikázna Budára. Heggel elvinné a gye-
rekeit az iskolába, önmagát a hivatalba, 
utána átadná a kormánykereket a nag.\ 
sáigos asszonynak, aki elrobogna a vá-
sárcsarnokihoz;, megfőzné az ebédet, el-
szállítaná azt a hivatalba, fölszedné a 
gyerekeket az iskolából és délutánra ki-
vinné őket a Hűvösvölgybe. 

— Egyre biztatóbb! 
— De ne feledkezzünk meg az élei 

egyéb gyönyörűségeiről sem. ön bármi-
kor megszökhet a végrehajtó elől, ön 
kijátszhatna a hitelezőit, ön nem fizet 
adót, mert -mixe az adóintőcédula -meg-
érkezik, ön már régen a kaposvári Tu-
rul-kávéházban römizne, vagy a szol-
noki Tiszában hallgatná a cigányzenét. 

— Mindez nagyon szép! De ha átté-
rünk a nomádságra, hogyan oldania meg 
például a levelezést? 

Zugligeihy fölényesen mérte végig a 
szerkesztőt: 

— Az én rendszeremben nincsenek 
hiányosságok. Itt minden az utolsó szö-
gig ki van dolgozva. A levélhordó, mint 
szükségtelen valaki, természetesen el-
tűnne és az emberek poste restante ala-
pon leveleznének. Mindenesetre már 
meg is indítottam a szabadalmaztatási 
eljárást Sajnos, előzetes költségeim 
vannak, amelyek ki«sé megnehezítik az 
ügyet. 

— Mennyivel járulhatunk az előzetes 
költsé%|kheíö' ' 

— A spft^Äs^egy pengővel — mondta 
szemérmesem. 

ugligethy megkapta a pengőt es 
-ifivel távozott a szerkesztőrégből. 



Ez a ikép ia legvidámabb Shakespeare-vígjáték, az »Ahogy tetszik« 
filmváltozatából van. Rosalind: Elisabeth Bergner, az ardennei erdő min-
den fáján nevének szívbe vésett kezdőbetűjét találja. Orlando vall neki 
így szerelmet: 
Könyvem lesz itt minden fa Rozalind 
S gondolatim kérgöiköe vésve mind; 
Hogy minden szem, mely ez erdőbe téved 

Hirdetve lássa mindenütt erényed. 
Orlando fuss s a fákba vésd, be öt, 
A szép szüzet, a nem nevezhetőt. 

(Foto Twentieth Century-Fox) 



ady Scmdor Imán 
a magyar -fUmeJcroi 

»ÉVFORDULÓ« 
és »DUNAPARTI RANDEVÚ« 
Sokfelől hallottam a panaszt kis 

filmkritikáimmal kapcsolatban, hogy 
neveket hagyok ki. Nem említek 
meg mindenkit, akik pedig valami 
formában »benne voltak« az általam 
megbírált filmekben, Ez igaz, be-
vallom a bűnömet. De higyje el a 
nyájas olvasó és higyjék el maguk 
a kihagyottak is, hogy ebben nincs 
semmi rosszindulat. Egyszerűen 
nem lehet eleget tenni minden 
igénynek. Hiszen annyian dolgoz-
nak egy-egy filmen, hogyha vala-
mennyiüknek a nevét fölsorolnánk, 
a hosszú lajstrom tökéletesen kiszo-
rítana minden egyebet ezekből a 
kis cikkekből. A zenére nézve azon-
ban csakugyan bocsánatot kell kér-
nem. Nem értek a zenéhez. Es nem 
feledékenységből nem említem meg 
a zeneszerzőket, hanem azért, mert 
nem akarok olyan témáról beszélni, 
amelyben nincsen meg a kellő szak-
értelmem. 

E kis előszó után térjünk rá arra 
a két filmre, amelyeket a héten 
megnéztem. Az egyik az »Évfor-
duló«, a másik a »Dunaparti ran-
devú«. A »Dunaparti...« a sikere-
sebb, az »Évforduló« a boldogtala-
nabb. Vegyük sorra először mégis a 
másodikat, mert témájánál és szer-
kezeténél fogva egyformán igénye-
sebb és újszerűbb. Ahogy szakmai 
körökben emlegetik; az első »ko-
moly« magyar film. 

Valami benfentestől azt hallot-
tam: »nagy kár, hogy nem megy 
elég jól, mert ennek következtében 
a producerek hosszú ideig nem mer-
nek majd komoly témához nyúlni.« 

Erre azt merem mondani: csak 
nyúljanak hozzá bátran a komoly 
témához ezután is a producerek. 
Mert az Évforduló nem azért nem 
lett »nagy« üzlet, mivel komoly, ha-
nem inkább uzért, mert nem jó film. 
Lassú, unalmas, ahogy a víz cse-
peg egy elromlott vasszerleitungból. 
Elég vakmerően nagyképű, hogy el-
mélyülést követeljen a nézőtől, pedig 
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ha az ember jobban odafigyel, mind-
járt rájön a ködös, freudi téma 
at apuét o naivságára és fölháborodik 
azon a logikai erőszakosság &n, 
amely a sok szomorúságból megszüli 
a film végére a közönség számára 
szükségesnek képzelt happy endet. 

Nem hiszem, hogy ezt a. témát mű-
vész találta, volna ki és konstruálta 
volna meg. Vulószinűbb, hogy a 
»kiadóhivatal« készen bocsátotta a 
derék és tehetséges Vitéz Miklós 
rendelkezésére, hogy mélyítse filo-
zófiává, emelje költészetté, mintha 
azt követelnék valakitől, hogy egy 
cipőtalpat süssön meg őzgerinc-
nek. 

De most mondok valami furcsát. 
En rettenetesen utálom, a nagyképű-
séget. Es valósággal beleizzadtam, 
amíg szűk zsöllyémben ülve, végig-
szenvedtem u sok ál-irodalm-at, meg 
ál-mélységet, amely ebben a filmben 
össze van hordva. Mégis úgy érzem,, 
hogy az »Évforduló néhány szeren-
csés részlete az eddigi magyar film-
alkotások leghaladottabb pillanata. 

Először is, gyönyörűen van néhol 
fotografálva. Meg is kérdeztem a 
fotográfus nevét. Ezt aztán ide-
irom: Eiben Istvánnak hívják, nyu-
godtan lehet tisztelni, érti a mes-
terségét. Másodszor, a képtelen 
alapvonal dacára is megnyilatko-
zik Vitéz Miklós dialógjaiban va-
lami értékes kísérlet arra nézve, 
Ivogy a filmszöveg ne csak vicc-
sorozat legyen, hanem emberábrá-
zolás. Harmadszor Gaál Béla ren-
dezéséről kell megállapítani, hogy 
itt már vannak villanásai, vagy 
ha jobban fetszik, méterei, ahol az 
ember bólint magában: ez igazán 
remek volt! 

A színészi alakítások közül há-
romról is szeretnék beszélni. Itt 
van a Páger—Ráday duó. Páger a 
kifejezés eszközeiben gazdagabb, 
»cselekvőbb« művész. Viszont Rá-
day egyéniségében van valami el-
ragadó kedvesség, szinte félek tőle, 
hogy egyszer csak megtanul ango-
lul és itthagyja ezt a mi kis 



verklinket. Nem igen maradna 
szerződés nélkül Amerikában. Kü-
lönben Toronyi Imréről is azt mon-
danám, hogy szép, tiszta, magyar 
beszéde ellenére is van benne vala-
mi »amerikaias«. Olyan nyugodt, 
közvetlen, előkelő, mintha egy an-
gol filmből nyírták volna át hoz-
zánk a professzorát. 

Volna még ezeken kívül is egy-
két név, amelyet szeretnék megem-
líteni, dehát nagyon fenyeget a 
helyszűke, át kell térnünk végre a 
»Dunaparti randevu«-ra. 

A filmet két nappal ezelőtt lát-
tam. Mondjuk, hogy tetszett. Min-
denesetre tökéletesen megértettem, 
hogy miért ízlik annyira körülöt-
tem mindenkinek. Felel a sikerért 
Székely István rendezői biztonsága, 
nagy technikai készsége és Náti 
Károly emberien kedves, könnyű 
humora. Hanem, hogy miről szól, 
arra már nem egészen emlékszem 
vissza, összefolynak előttem a dol-
gok, mint a Goldberger-gyár im-
primé mintái. Az Isten tudná meg-
mondani melyiket viselte Magda 
tegnapelőtt? Kabos remek volt. 
Csortos derűjében is hatalmas, mint 
a bécsi Radetzky szobor és előttem 
van még Gárdonyi egy-egy gri-
masza, meg ahogy Bállá Lici mo-
solyog huncut szemével. 

Ezt a cikket a szállodában írom, 

a lakásomon. A szobapincér éppen 
most jött be a délutáni feketeká-
vémmal. Hirtelen eszembe jut va-
lami. Megkérdem: 

— Mondja öregem, nem látta vé-
letlenül a »Dunaparti randevu«-t? 

Hát látta. »Éémesen« tetszett 
neki a film. »Pazarul« mulatott a 
Kabos úron, meg másokon is. Ami-
kor az asztalnál ülnek, meg amikor 
azt mondják, hogy izé... Azt azon-
ban már nem tudja elmesélni, hogy 
mit mondanak, vagy hogy mi pon-
tosan a film tartalma? Dörzsöli a 
homlokát, bocsánatot kér: 

— Mult szombaton voltam kérem 
szabadnapos, azóta elfelejtettem! 

Mégis, ki szeretnék préselni be-
lőle valami kritikafélét. Vallatom: 

— Szép nő játszott a filmben? 
A szeme fölcsillan: 
— Játszott kérem, egy remek, ma-

gos nő... — megint nyomogatja a 
homlokát, kínlódik — ... hogyan is 
híjják?... 

Segítek neki: 
— Talán a Perczel Zita?! 
Boldogan rávágja: 
— Az hát kérem, a Perczel Zita! 
Miben is megegyezve, — már tud-

niillik, hogy Perczel Zita valóban 
remek, magos lány, — végzem so-
raimat, hogy ne untassam tovább 
a túlhosszú kritikával a nyájas ol-
vasót. 

. . . Csortos derűjében is hatalmas, mint a bécsi Radetzky-szobor 
PERCZEL ZITA ÉS CSORTOS GYULA A »DUNAPARTI RANDEVU«-BAN 
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HOLLYWOODI TEMPO 
A MAGYAR HOLLYWOOD-
BAN I 

Egyszerre öt film készül 
most a magyar Hollywood-
ban: a Mária nővér, amely-
nek felvételei e héten ér-
tek véget; a Zoro és Huni 
a paradicsomban, Pat és 
Patachonnal ; a Fizessen 
Nagysád-ot most kezdte 
forgatni Ráthonyi Akos. 
Muráti Lilivel, Jávor Pál-
lal, Gombaszögi Ellával és 
Kabos Gyuláival. A. »Lova-
gias ügy«-et Székely Ist-
ván rendezi a Film-irodá-
ban; Kabos Gyula és Rá 
day Imre azt a szerepet 
játsszák a filmen is, amit 
színpadon hetvenszer ját-
szottak. A női főszerepeket 
Pcrczel Zita, F. Sziklán 
Szeréna és Vágóné játsz-
szák. A cserkészfilm — 
Somló Endre rendezése — 
már a cutterszobában van: 
most vágják. 

A jövő héten vonul be 
a? atfcliékbe Szlatinay Sán-
dor első filmje, a »Heten 
ként egyszer«. 

H Á R O M EMBER A H Ó B A N 
- MAGYARUL 

Erich Kästner legmulat-
ságosabb regénye a »Há-
rom ember a hóban«. Rövi-
den magyar film lesz be-
lőle. Főszereplői: Törzs 
Jenő, Toltuiy Klári, Somló 
István és Mály Gerő. Ren-
dezője: Engel György. 

A regényt a franciák 
egyszer már megfilmesítet-
ték, mégpedig nagy siker-
rel. A magyar forgatóköny-
vet László Aladár ír ja. 

KÉT FILMET CSINÁL 
AZ UFA BUDAPESTEN! 

Az egyik; Georg Fraser 
— Cziffra Géza könyvéből 
készül és két verziója 
lesz: magyar és német. 
Ez a film a Regenbogen 
(Szivárvány). 

A második Vaszary Já-
nos »Rádbízom a felesé-
gem« című vígjátéka, 
amelyet a szerző fog ren-
dezni. (Vaszary János 
már rendezett . filmet, 
csakhogy nem Budapesten, 
hanem Párizsban.) 

AZ ÖNZETLEN 
DOUGLAS FAIRBANKS 

Megírtuk, hogy Douglas 
Fairbanks senior megint 
filmezni fog: Marco Polo 
izgalmas, kalandos ú t já t 
viszi filmre. 

Hollywoodi kábel jelenti 
most, hogy Fairbanks ön-
kéntesen lemondott Gary 
Cooper javára a film fő-
szerepéről ós ezzel az új, 
biztos színészi sikerről. 

_ angol' filmkaiikatúrista Film 
fenn: Katherina Hepburn lefejezi Bor s Kanloffot, a »rémei«. 
C]ark Gable, a Metro-oroszlán és Joan Crawford. Mögöttük: 
és Shirley Temple — Piroska a boszorkány Wallace Beery 
West. George Arliss, W. C. Fields. William Powell Ginger 
és Pan. a Szent György lovag Elisabeth Bergner, az »Ahogy 

az egész 

Azonban ő finanszírozza 
a filmet. Megelégszik a 
pénzzel, amit a tapsok 
helyett kap. (Egy dollár 
megér egy tapsot — gon-
dolja.) 

EGGERT MÁRTA ELSŐ 
FRANCIA FILMJE 

Készen van Eggerth 
Márta eÜső francia filimge, 

Reisch között nemrég le-
zajlott. Az »Epizód« volt 
utolsó együttes filmjük. 
Wessely azóta ú j házi 
szerzőt és ú j rendezőt ke-
resett magának. (Az első 
Bolváry Géza volt.) 

Reisch most iij sztárokat 
keres. Megcsinálta »Szi-
luet« című filmjét, amely-
bon ú j sztárt avatott, 

az »Udvari koncert«. Ezt 
a filmet németül is elját-
szotta »Mauzi« Neubabels-
bergben. (Angolul és ola-
szul Rómában játszott, a 
Bellini filmben). 

Magyar filmet még nem 
csinált. Talán az idén . . , 

EMLÉKEZETES 
EZ AZ AFFÉR 
amely Paula Wessely és 
írója, rendezője- Walte-
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majd. Londonba ment, Kor-
dához, ahol Triangle cí-
men forgat filmet. A női 
főszerepre Miriam Hop-
kinst szerződtette. 

ABEL GANGE 
rendezi a Bohémélet pá-
rizsi f i lmváltozatát . 

PLASZTIKUS FILMMEL 
kísérletezik Th. P. Etbauer 
német mérnök. A ham-

nő, aki 1893 óta eljátszot-
ta fa »Kajméliás hölgy« 
címszerepét. 

Ebben a statisztikában 
sajnos, nincsenek benne a 
magyarok. 

LEHÁR NEM AKAR 
HOLLYWOODBA MENNI ! 

A Metro hívta, hogy 
személyesen d i r igá l ja 

f) irnre a Luxemburg groj 
m. 

Országot! Az év sztárjai álarcosbálra gyűlnek össze. Sorban 
A két angyal: Charles Laughton és Marlene Dietrich. Középen: 
Zlasu Pitts, Ajine MacMahon, Fred Astaüe, a két kis malac 
ágyánál. Lenn: Gaucso, Csikó és Harpe Greta Garbo, Mae 
Rogers előtt térdepel. A sárkány alatt Eddie Cantor és Stan 
tatszik« fi I'm kosztümjében. A sarokban Joe E. Brown nevet 
komédián 

burgi színes-hangos-film-
kongresszuson muta t t a be 
érdekes ta lálmányát . 

FURCSA STATISZTIKA 
Amerikai színházi tu-

dósok kimutat ták, hogy 
Greta Garbo a harminc-
hatodik vi lághírű gzínész-

A »Pacsirta« premier-
jére valószínűleg eljön Bu-
dapestre. 
4 6 5 KOSZTOM 
AZ „ARANYEMBER"-BEN ! 

Érdekes statisztikát ál-
lítottunk össze azok szá-
mára, akik imár lát ták az 
»Aranyember« pompás 

kosztümökben felvonuló 
sztár ja i t . Négyszázhatvan-
öt ruhát vonultat fel a 
film. Ebből: 

58 a női főszereplőiké, 
a f é r f i főszereplőké, 

60 az epizódistáké. 
Háromszáztizenhat kosz-

tümöt kaptak a statiszták. 
Van köztük: 

8 empire nyoszolyó, 
8 Biedermeyer nyoszolyó 
6 varrólány, 
18 zsákhordó, 
26 ihajóslegény 

rulha; de egész csapat ka-
tona, halászlegény, vőfély, 
kávéházi vendég, násznép 
kapott szerepet (és drága 
ruhát) a filmben. 

EGY ÉRDEKES 
INDÍTVÁNY ! 

örömmel adunk nyilvá-
nosságot a% itt következő 
levélnek, amelyet egyik 
olvasónk (küldött hozmuk. 

»Mélyen tisztelt Szer-
kesztő úr! Azért fordulok 
a Színházi Élethez, mert 
az önök nyilvánossága a 
megvalósulás felé viheti 
itt, 'kővetkező ötletemet. 

A következőkről van 
szó: üdvös lenne, ha a 
mozik a film befejezése 
után újra vetítenék a tel-
jes szereposztást és az ad-
dig maradna a vásznon, 
míg a közönség el nem 
távozik. A film előtt vetí-
tett szereposztás keveset 
ér. A sztárokat amúgyis 
ismerjük, a többi név 
pedig előre nem jelent 
semmit. Nagyon sokszor 
hallok ilyen megjegyzést a 
moziban: »Ejnye, M is 
játszhatta a hajófütő sze-
repét ? De ezt nagyon ne-
héz megtudni. Az újságok 
esaik a főszereplők nevét 
közlik. A »Lányok egy 
másközt« című filmben 
péktóul feltűnt nekem a 
Dániából jött lány; kí-
váncsi voltam a nevére, 
de az előbbi okok miatt 
még most sem tudom. 
Ezért volna hasznos a ja-
vaslatom. Tisztelettel 
Klein Sándor.« 

4P 



Az »Árulók« egyik 
izgalmas jelenete 

(Foto Ufa) 

Cbadéâ 
í r t a : FARKAS IMRE 

Immár ötödször írok az idém 
SUFA«-filmről. í r t am a »Negyvenéves 

I as8zoaiy«-ról, amely úgy hatott, miint 
exotükus orchideacsokor. A pom-

Js pázatos »Bocoacóió«-ról, a szellemes 
»Házasságra Ítélem« filmről, a hatal-
mas »Havasok hősé«-ről és most a 
legújabbról, a legizealmasábbnól és leg-
érdekesebbről: aiz »Árulók«-ról. 

A film középpontjában: kémkedési ügy. A legmegrázóbb, legizgal-
masabb valamennyi kémekről Móló film között. Mint szerelő lopja be 
magát a férfi a repülőgépgyárba. Két társa továbbmegy a Metropolisba, 
az emberrengetegbe, ahol pénzért, apróhirdetés út ján, mindenre kész 
emberek mindig k a p h a t ó k . . . ! Meg is talál ják Brockau doktort, akii min-
den idegszálával, kétségbeesésével, a szerelem minden örjöngésével imád 

-egy nőt. Persze, hotgy eladósodik, persze, hogy mindenre kapható. Szállít 
a kémszervezetnek műszaki iratokat, titkos rajzokat. A kémszervezet nem 
adja neki oda a kialkudott összeget: a város leghatalmasabb ipartelepé-
nek védelmi tervét követeli tőle. 

Annak <a szállodának a titkárnője, aihol a kémszervezet egyik vezére: 
Morris lakik — Lida Baarowa. A titkárnő vőlegénye: Klemm, a pán-
eélkocsi-csoport egyik katonája; Morris a titkárnő útjám megismearfkedik 
vele és behálózza. Ez a Klemm veszi aztán föl ,a harcot a láthatatlan 
rém ellen, aa agyafúrt kémhálózat ellen. Közben a rendőrség is fölfigyel 
a titkos, láthatatlan ellenség munkájára, bizonyos fényjelekből, bizonyos 
vi l lanásokból . . . de nem mondom toviább! Miért árul jam el a. mesét, 
holott éppen a mese az, amely izgalmas, érdekes, talán olyan izgalmas 
és olyan érdekes, amire a hangosfilm történetében eddig még al ig volt 
példa! 

Mert itt a mese és a milliő, amelyben a mese ijátszódik, lázlas üte-
meinél, szédületes látványosságainál fogva — egyenesen izgalmasan meg-
lepő! Ahogyan a repülőflotta föl vonul, ahoigy a tank-<sizörnyek, mint 
engedelmes óriási állatok árkon-bokron keresztül átvonulnak, ahogyan a 
vérfagyasztó küzdelmek, emberek szörnyű küzdelme, győzelme, bukása 
elénk villan, az nagyszerű! Hatalmas gyártelepek, óriási városok életének 
szinte vad irama sugárzik és sötétlik ebben a filmben, amelynek (hangu-
lata gyönyörű harmóniában olvad ösaze a gyárkür t jk sikoltó búgás'áva], 
a győzedelmeskedő igazság ütemes énekével és a szerelem virágos dalá-
v a l . . . ! 

Férfifőszereplő: Willy Birgel. Emlékezünk r á az »Utolsó akkord«-ból 
és a »Fekete rózsák« kormányzó-alakításából. Ebben a filmben egyéni-
ségének való szerepet kapott. Félelmetes, «ötét és nagyszerű alakíüás . . . 
olyan mint az őszi vihar! 

A nő: Lida Baarowa! Emlékszem e gyönyörű lányra, tavaly a Mar-
gitszigeten láttam, beszéltem vele. Keresve sem lehetett volna illúziót-
kel tőbb, nagyszerűbb nőt találni az »Árulók« fő női szerepére. 

Nem túlzás a filmről szóló beszámolóírásnak ez a felirata: »Ilyen 
kémfilm még nem volt!« 
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Hat hónap óta készül Claudette Colbert új filmje, 
a »Törvényen kívül«. Azért hat, hóna/p óta, mert az 
egyik felvételnél Colbert eltörte a lábát és három 
hónapig feküdt. Most meggyógyult és megcsinálta 
az utolsó jeleneteket. A három hónapon át a bizto-
sító fizette a tétlen produkció költségeit: közel 

kétszázötvenezer dollárt. 
(Foto Paramount) 



Joe Pasteraak 
és Harry Coster-Kos-
terlitz első hollywoodi 
filmjüket rendezik. Ci-
me; Three smart girls-
A három girl. Nan 
Grey, Deanne Durhin 

és Barbara Read 

így mulatta át Hör-
biger Pál és Woli 
Alb ach Betty Szil-
veszter éjszakáját — 
a »Mulat a császár-
város« című film fel-
vételei számára . . . 
(Fotc Művész Filmi 

HÁROM FILM-
KOCKA HÁROM 
KÉSZÜLŐ FILM-

BŐL 

A »Pogányok« agyi*, 
legszebb jelenete: Ze-
nóbia bárkáján. Pet-
hesi Sándor, Szakács 
Zoltán és Egry Mária 

(Foto Stylus) 



KÖLCSÖN KÖN Y VTÁ It 

W 

— Legyen szíves, kisasszony, egyenként megmutatni nekem a két Leg-
felső sorlxm lévő könyveket. 

A VAG YONMENTÖ VÁSÁRON 
Jelenet a Vagyonmentő Vásárról. A 

kikiáltó megszakítja az árverést és így 
az ól: 

— Hölgyeim és uraim, egy kellemet-
len esetet kell bejelentenem. A jelenle-
vők egyike a teremben el vesztette kétszázi 
pgrugőt tartalmazó pénztárcáját. Illető 
Úr harminc pengőt hajlandó fizetni a be-

iül e tes megta lá lónak . . . 
[ire valaki megszólal a tömegből: 

Êu. negyvenet ajánlok! 
Beküldte: Virág Éva. Budapest. 

VENDÉGLŐBEN 
— Mi az, fő úr, maga a dátumot 

hozzáadta a számlához? 
— Hja, nagyságos uram, az Idő 

pénz! 
Beküldte: Szenest Andor, Szeged. 

« 



GYANÚS ÚRIEMBEREK A TANYÁN 

MÓRICKA 
Mórickát szidja a ta-

nító: 
— Már megint otthon 

felejtetted a számtan-
füzetedet! Hogy hívnád 
azt a katonát, aki puska 
nélkül megy a hábo-
rúba? 

— Tábornoknak — fe-
leli Móricka. 

Beküldte: 
Biró Sándor, Újpest. 

GYENGÉD CÉLZÁS 
Látogató: És tud a 

kutya valami kunsztot? 
Házigazda: Hogyne! 

Füttyentsen neki hár-
mat és idehozza a ka-
lapját. 

Bekiiïdte: 
Bér Rezső. Budapest. 

AKASZTÓFAHUMOR 
Balassa Jancsi két • 

szavas szerepet játszik 
a Művész Színházban. 
A m apókban izgatottan 
rohan be az öltözőbe. 

— Jaj , de drukkolok, 
gyerekekl 

— Miért? Mi történt? 
— A nézőtéren ül az a 

színész, aki Bécsben az 
én szerepemet fogja ját-
szani . 

— Hé! Mit keresnek maguk itt? 
— Golfoztunk, kérem és elveszett egy labda. 

(Cyrano) 

ÓVATOS UDVARLÓ 

— Velem már nem történhet baj, bebiztosíttattain 
magamat őnagysága ellen a Lloydnál. 

(Esquire) 



TÉLI REGE BRIDZSPARTI A FAKIRRAL 

KOMIKUSOK, 
HA TALÁLKOZNAK 
Radó Sándor tizen-

négy helyen pendlizett 
Szilveszter éjszakáján. 
Másnap bejön a, művész 
kávéházba. Mály Gerő 
már messziről kiabál fe-
léje • 

— Radókám, remekül 
mulattam tegnap este! 

A komikusnak széles 
mosolyra húzódik a 
szája. 

-- Hol láttál? 
— Sehol! Autótúrán 

voltam. 
GYORS VALASZ 

Salamon Bélának cii 
csekszilk egy ikonkur-
rens kabaré komikusa: 

— Nálunk gurul a kö-
zönség a kacagástól! 

— Hát, hely az van 
hozzá! — mondja Sala-
mon, De drágám, a Buckingham-palota mégsem eladó! 

(Esquire) 

ket rókát. Ügy fázom! 
— Tudod mit, szívem, 

veszek egy adag forró 
gesztenyét 

(Candide) 

— Nézze, fakír úr, vagy bridzsezünk, vagy gondo-
latot olvasunk.. . 

(Rio et Rae) 

A TELHETETLEN HÖLGY 



A LEGROSSZABB 

Somlai Artúrnak a Fészek Szil-
veszterestélyén egy civil ismerőse 
bemutat egy fiatal hölgyet. 

— Nos, mit szól hozzá, művész úr, 
úgy-e, a második Anny Ondra? 

— Jóhoz jön, — mondja Somlai — 
én az elsőt is utálom. 

A HÉT HŐSE 

Kabos Gyula, aki pendli-bajnok 
lehetett volna Szilveszterkor, de 
összes fellépéseit lemondta, hogy 
reggel frissen jelenhessen meg új 
filmjének forgatásánál. 

Lányi Deaső szoborkarikatúrája 

A HIRES TANÁRNÁL 

— Mennyi a konzultáció díja? 
— Harminc vagy ötven frank. 
— Miért van kétféle tarifa? 
— A hanni ncf rank os díjtól még 

senki sem gyógyult meg. 
(Ric et Rae) 

KÉT VÉRTES-TÖRTÉNET 
Nóti Károly két angyali történe-

tet mesél Vértes Marcel párizsi hős-
korából. 

A zseniális magyar rajzoló 
1920-ban, közvetlen a háború után 
Párizsba meait, ahol megpróbált el-
helyezkedni. Egy nap pompás rajz-
zal állított be a Le Sourire szer-
kesztőjéhez: 

— Remek! — mondta a szerkesztő 
— közölni fogjuk. Milyen nemzeti-
ségű maga, fiam? 

Abban az időben Párizsban a leg-
rosszabb ajánlólevél volt, ha valaki 
magyarnak mondta magát. Vértes 
meghökkent a kérdésre, majd me-
rész elhatározással így szólt: 

— Dán vagyok. 
— Jó, hát írja alá a viccet. 
— Sajnos, nem tudok olyan jól 

franciául. 
— Nem baj, csak írja alá dánul, 

majd mi lefordíttatjuk. 
A művész rettenetes zavarban 

volt. Végre, mert nem akart hazug-
ságban maradni, leírta a viccet 
magyarul és odatette a szerkesztő 
elé. 

A következő héten megjelent a 
rajz, sőt alatta a vicc is, kifogásta-
lan francia fordításban. 

Kiderült, hogy a lapnak akkor 
már volt egy másik olyan »dán« 
munkatársa is, mint Vértes Marcel. 

* 

A másik eset szintén Vértes pári-
zsi nyomorperíódusából való. Egy 
szivattyúgyár plakátot akart rajzol-
tatni vele. 

— De figyelmeztetem, — mondta 
az igazgató — hogy precíz rajzra 
van szükségünk. Legokosabb, ha 
mindjárt magával viszi a kút öntött-
vasból való modelljét. 

Vértes a hátára vette a nehéz ku-
tat és elindult vele gyalog hazafelé. 
A gyár valahol a St. Lazare körül 
volt, a fiatal művész a Mont 
Martre-n lakott, villamosra, vag.v 
drágább járműre nem volt pénze. 
Az augusztusi nap rettentő melegen 
sütött, Vértes elepedt egy korty 
vízért, de megfelelő anyagiak hiján 
még erre sem tellett. 

»Ez volt — mesélte később — éle-
temnek legrémesebb esete. A háta-
mon volt a kút és majd meghaltam 
a szomjúságtól...« 



következett, hogy kezdődött a farsangi 
— A legjobb konjunktúra veti előre ár-

nyékét. A Jogász-bál a régi jogászbálok 
legszebb idejére emlékeztetett a bűbájos 
bemutatkozó bakfisokkal. Tündérien szép 
volt a Tenisz Klub bálja az Országos 
Kaszinóban, amely a látványosan előkelő 
sárga teremben frakkos vacsorával kez-
dődött s később alakult át kitűnő han-
gulatú bállá. Perczel Tibort, a klub 
igazgatóját, aki a fényesen sikerült mu-
latságot rendezte, agyongratulálták a 
klub szépasszonyai, akiknek sorában ez-
úttal már a legfiatalabb asszonyok évjá-
rata is helyet kért, Tömöry Miklósné, 
Csáky Miklósné grófné, Schmidt Ri-
chárdné és Dóra Sándorné szépséges 
személyében ... A keddi Karnevál-nyitá-
ny on újabb szilveszteri hangulat áradt, 
végig Pesten s a további farsangi ké-
szülődések éppily lelkesek és bizako-
dók. 

— Ha már erről van szó, valamit at 
Újságíró Bálról is! 

— Február 8-án lesz, most folyik a 
háziasszonyok felkérése, a társadalmi 
propagandát és az adiminisztrációt az 
összes bálok elnökei vállalták revans-
képpen a sajtó farsangi támogatásáért. 
Az Újságíró Bál a magyar szellemiség 
seregszemléje lesz, vezető háziasszonya 
gróf Bethlen Istvánné írónő, az Újság-
író Egyesület rendes tagja. A bált kü-
lönben az idei elit-bálok összes elnökei 
nyitják meg, ki-ki a saját bálja bálki-
rálynőjével. 

— Egyéb karneváli prognózis? 
— Egyelőre a szombati Szent István 

Bálnak. a VAC-bálnak — amely iránt 
különös érdeklődés nyilvánul meg — és 
a 13-án rendezendő Magyar—Lengyel 
Bálnáit áll legjobban a horoszkópja. 
Utóbbit olyan lázas és lelkes munkával 
készítik elő, hogy a siker biztos. 

— Kisebb jövés-menések? 
— Űjév ünnepén Bubala Sándornénál 

tea, január másodikán az első »nagy« 
estély 1937-ben, Erney Kár oly ék adták 
az Országos Kaszinóban száznegyven 
előkelő meghívott részére, január 3-án 
Berczelly Györgyéknél tea, negyedikén 
Tormay Gézáéknál nagy estély és Ster-
nissa Károlyéknál tea, — ime a heti 
krónika dióhéjban. Mindez beleékelve a 
hivatalos farsang forgatagába, igazán 
nem kis gondot jelent a pendliző gaval-
léroknak, nem is szólva az erre a hétre 
összetorlódott különböző táncos teákról... 

— Kis hírek a nagy szezonból? 

Anacstánc, táncolták: Hertelendy Andorné és 
gróf Szapáry Antal 

(Studio Várkonyi) 

— 1. Az egykor oly ismert és népszerű 
bankár fia válik a feleségétől. 2. Mme. 
Letellier, aki hosszabb időt töltött Pes-
ten, vasárnap hosszabb tartózkodásra St. 
Morßzba utazott. 3. Wittmann Ernöék 
leánya menyasszony. 4. Az a rendkívül 
kedves úriasszony, akibe a legnagyobb 
textilgyár legkisebb fia szerelmes, el-
költözött az urától. 5. Fischmann válla-
lati igazgató nagy estélyt rendezett Dob-
roven tiszteletére. 6. Hubay Andor, a 
Nemzeti Szalon igazgatója minden ba-
rátjának művészi kivitelű Liszt Ferenc 
emlékérmet küldött újévi üdvözlés he-
lyett. 

— No, ha már újra visszaérkeztünk az 
újévhez: ide azzal az újévi pletykával! 

— Kettő is akad. Az elsőszámú így 
hangzik: a válófélben lévő ismert fiatal-
asszony Szilveszter előtt azt mondta csa-
ládjának, hogy a nagy estét a Kékesen 
tölti, udvarlóinak pedig megsúgta, hogy 
Mátraházán lesz. Eredmény, hogy mikor 
éjfélkor a család Kékesen, az udvarlók 
Mátraházán keresték telefon-jókívánsá-
gokkal: itt azt jelentették, hogy ott van, 
ott pedig, hogy itt. Valójában azonban 
egyik helyen sem volt. 

— Hát hol volt? 
— A Balaton-part egy forróra fűtött 

kisebb mágnás-kastélyában bridzsezett. 



Pucher Józ9efné és Paksy József bábjátéka 
(Studio Várkonyi) 

rium, majd koccintás Következett s mi-
kor a poharak kiürültek, a háziúr kész 
lett, összeomlott és látszólag élettelenül 
végignyúlt a padlón. »Pista! Pista/« — 
sikoltozta a felesége és a telefonhoz ro-
hant orvost hívni. Mikor az orvos jelent-
kezett, a fiatal mágnás meglepetve hal-
lotta az őszinte segítségkérést, amely 
így hangzott: Jaj, doktor úr, az Istenért, 
jöjjön azonnal! Itt X. méltóságos úrék-
tól a szobalány beszél, kérem a Pista 
inas rosszul lett, elájult, már alig léleg-
zik ... jaj... jaj! a méltóságos úrék 
egy hétre elutaztak... egyedül vagyunk... 
segítség/« Pár perc volt mindössze, míg 
a telefonálás tartott, de ez a pár perc 
is elég volt ahhoz, hogy a szilvóriumi-
tól és az ébredő szerelemtől lángoló i f j ú 
mágnás eltűnjék a vendégszerető »házas-
pár« lakásáról, amelyről ma már nem is 
tudja, hogy melyik budai utcában van, 
pedig kár, mert a• »háziasszony« rendkí-
vül csinos volt... abizony ... adieu! 

Herteiendy Andorné, mint apacsl'ány 
(Studio Várkonyi) 

— Nono! Sapper lőtt. ! Ês a második 
számú pletyka? 

— Két i f j ú mágnás a szilveszteri rumli 
után reggel 7 órakor frakkosan beállí-
tott egy budai kiskocsmába sörözni, 
ahol ugyancsak frakkosan és eslélyiru-
hásan egy i f j ú házaspár mulatozott 
derűs jókedvben. A reggeli lumpok 
egymásrataláltak, összeültek és délig 
még újévi ráadásul elfogyasztottak egy 
kishordó szilvóriumot, mire a házaspár 
meginvitálta a lakásukra a két, lángoló 
gavallért . korhelylevesre. Az egyik 
fiatalúr kidőlt és hazament, de a másik 
kitartott, és most •már csak hárman, el 
dülöngéltek haza, ahol is egy rendkívw 
elegáns, finom és előkelő ötszobás lakás 
fogadta őket. A fiatal mágnás rend ki 
vül meg volt elégedve, annál is inkább, 
mert a barátságos otthonban — mialatt 
a háziúr újabb szilvóriumok és pezsgők 
iránt intézkedett — a csinos háziasszony 
igen barátságosnak mutatkozott iránta. 
Ezután visszajött a háziúr és a szilvó-
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Imrédy Magda palotást táncol 
Széchy Ágnessel' 

(Angelo foto) 

J é g c s á r d á s 
A puszta romantikáját valósítot-

ták meg a városligeti jégpályán. 
Játék volt a jégen! A csikósok azon-
ban igazi csikósok voltak. Bugaci 
juhászlegények nyársonsütötték a 
csirkét, lóra pattantak, aztán régi 
nótákat dúdolgatva (bemutatták, mi-
lyen is a bugáséi puszta télen. Ez 
volt a körítés, a isaép jégköltemény-
hez. Szalay Sándor, a sokszoros 
Európa-műkorcsolyázó bajnok ren-
dezésében jégcsárdást mutattalk be. 
Mozgósították a városligeti jégbiro-
dalom apraját-nagyját . A műkorcso-
lyázó szakosztály tagjai kosztümös 

palotást, körmagyart lejtettek meg-
lepő ritmikával s művészi stílussal. 
Filmre vették fel a Botond-lányok 
palotását, Szilassy Nadinka szóló-
táncát, Erdős Klári csárdását, de 
nagy közönség ünnepelte és tapsolta 
a többiek attrakcióit isi Pataky Dé-
nes, a magyar bajnok a jégtáncban 
is bajnoki stílust árult el, a f iata-
loknál pedig Kállay Kristóf muta t ta 
meg, hogy ő van most soron és való-
ban ő a jövő reménysége. A Király— 
Klenóczy-pár megkezdte eLőnyomu-
lását. Érdekesen nyilatkozott a Szín-
házi Eletnelk a jégibalettről a bájos 

SPORT 
S z e r k e s z t i : 

PATAKY KÁROLY 



Körmagyar. Lejti: Pataky Dénes bajnok és Popp Márta 
(Angelo fotók) 
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Barcaai—Rotter Béla, KáJlay 
Kristóf, középen Saáry Marika 

Imrédy Magda, aki a 
körmagyar táncnak volt 
kimagasló »primadon-
nája«. 

— Szívesen veszünk 
részt a jégíbaletten, mert 
nőies és alkalmat ad a 
tehetség kidomlborításá-
ra. Akinek csak egy kis 
művészi érzéke van és 
ritmusa, az érvényesül-
het a jégbalett minden 
kategóri á j áb an. Száraz-
földön, tehát pódiumon 

Két primadonna* Saáry Ma-
rika hs Évi ko 



sokkal könnyebb táncol-
ni, mint a jégen, ahol 
erőre és ügyességre is 
nagy szükség van. A 
jégbaletten nem pontoz-
zák a versenyzőket, te ; 
hát itt nyugodtabba 
mutathatja be az igaz, 
tudását. A verseny 
más: csupa izgal 
drukikolás, ikliizdel 
Amikor láttuk a ném 
Charlotte Neumann pa-
zar csárdását, máris 
elhatároztuk, ihogy imi is 
csárdást fogunk táncol-
ni. Es ime, minden gyö-
nyörűen ment... 

1 Ü Az új »jégpár« : Klenóczy Adél1 és Király 
Zoltán 

Szilassy Nadinka. szélé tánc 

Popp Márta és Klenóczy Adél 
(Angelo fotók) 



íqéó/Z fénfyôôAétyâô ég&aU aát 
Irta: BABAY JÓZSEF 

— Osztán maga tuggya ki vót aki itt 
születött nálunk? 

— Petőfi Sándor volt. 
— Ügy a. De szögién apját, aki húst 

mért a piarcon, azt még Petrovicsnak 
mondták. De tuggya az, úgy vót, hogy a 
fia nem magyarosított nevet, hanem a 
népi adta neki. Mert a nép igön szerette, 
mivel népköltő vót, tuggya, osztán a 
nép szája rá já r a szép névre, ha bö-
csüU a viselőjét. Máma nines illem világ. 
De, elhiheti kérőm, Petőfi Sándor sincs. 
Mög ollan vers sincs, hogy aszongya : 

Mögy a juhász szamáron 
Földig ér a lába ... 

— Hát bizony nincs pár ja . 
— Mög, h a j ja, ollan vers sincs több, 

hogy: 
Húzd rá cigány, ne gondolj a gonddal,... 

— Bátyókám! Ezt neim Petőfi ír ta! 
Hanem Vörösmarty! 

— Nem a ménküt. Mindönt Petőfi írt. 
Legföljebb, tuggya, úgy lőhet, hogy <su-
gallotta, osztán im!ás költő elméje gyütt 
ki vele. No! 

Rábámultam a kiskunsági magyarra. 
Micsoda hite van! Mindent, ami szép, 
minden zengő rigmust Petőfi írt! Rá is 
tettem kezem a subá® vállra s azt mond-
tam: 

— Lehet, édes bátyó, hogy igaza van. 
Mert Petőfi verseiben a hazáért rajongó, 
a szerelmes, a lázadó, az anyáért re-
megő, a földet sirató, a csillagot elérő 
szív minden remegése benne van. Pető-
fiben megtatelja magát a vályogfal-la kió 
si a palotát-uraló egyaránt. Csillag volt, 
— mondtam bátortalanul és esetlenül, 
mert valami gyönyörűt akartam mon-
dani, de megzavart a tanyai öreg lam-
pionfényben ragyogó szeme — csillag 
volt, amit mindenki láthatott. 

— Egész, fényösségösi égbolt vót. Ki-
rály vót. Tuggya? 

* 
Ez, a beszélgetés Szilveszter éjszaka 

folyt le a kiskőrösi Petőfi-ház udvarán, 
az ősi gémeskút mellett. A gyűröttképű, 
roppant erejű gyönyörű öreg tizenhét-
kiliométernyi messziségből kerekezett be 
a tanyáról, (hogy jelen legyen azi éjféli 
ünnepségen. Mert Kiskőrösön minden 
újév éjszakán ezrek jönnek össze Petőfi 
Sándor ezülőházlánál, hogy áldozzanak a 
halhatatlan pillanatnak, amikor a János 
Vitéz költőjét világra hozta Petrovics 
Istvánné, az egykori kis cselédleány. 
Zúgtak a harangok, az evangélikus 
templom tornyában pont éjfélfordulás-
kor Petőfi-dalokat tárogatózott egy kö-
rösi öreg. A szobában, ahol a szabadság 
vértanúja született, gyertyafény lobo-
gott. Az éjszakiában pusztai szél sírt, zo-
kogott a dalárdasizó és ezer és ezer 
szempár könnyezett. Sirattuk m örök-
életű halottat, aki élt 26 évet s elesett 
Segesvárnál, vérző szíveben Ju l ia édes 
orcájával. 

Igen. így mondta az öreg paraszt: 
— Király vót! 
Az ünneplő tömegben jelen volt egy 

k i r á l y . . . Himbálta a szél a királyt. A 
király (hajadonfőn jött el s szelíden 
kémlelt be a buboskemencés kis »szobába, 
ahol a költő először felsírt. A király 
feje kimagaslott a tömegből. Táborszer-
nagyi egyenruhát viselt a király. Száj 
adta szájnak a szót: »Nézd csak, ott li-
beg a király!« Ferenc József volt, az ősz, 
a nemesarculatú, kopaszon, mosolygón, 
enyhü'lten, fekete-sárga keretben. 

A király arculatja ugyanis rá volt 
nyomva egy óriási lampionra, amelyet 
— a többi békebeli lampionok között — 
egy nagy boton tartott magosra az egyik 
ipari-daMrdista. 

Igen. Parasztok, jaj , de milyen szép-
subások, ura'k, módosak és szegényebbek, 
»külhonbéllek« — Bécsből, Párizsból, 
Londonból, Nürnbergből, — költők és 
írók, tizenkíétsaoknyás fehérnépség és 
úribundás hölgyek, jaj , igen-igen sokan 
valánk s ott volt köztünk, velünk, fény-
ben ragyogón, hajadonfőn a király. 

Hát ez nagyon szép volt. 
Mert Petőfi maga is »egész fényössA-

gős égbolt vót. Király v ó t . . . « 
* 

A küszöböt, amely bevezet a füstölős 
konyhába, fehérre súrolta Mari néni, a 
Petőfi-ház gondozója. A tanyai magya-
rok egymásután lépték át a küszöböt. 
Méltóztatnak érteni? Átlépték. Nem lép-
tek rá. Hogy be ne sározzák a küszöböt. 
Mert tanyai s utcai hupogós sár ragadt 
a csizmájukra. Osztán bémentek a kis 
szobába s térdet hajtottak. Akár a Beth-
lehem-járók. Osztán könnyezve jöttek M. 
Igen, így vót, mert Jézus Jézus vót, 
Petrovics Sándor Petőfi Sándor vót és 
király vót, mög egész fényösségös égbolt. * 

»Modern időket élünk«, — mondják a 
nagypofájúak, pedig egy szó se igaz 
belőle. Ippen úgy öljük egymást, mint 
Krisztus előtt 70-ben, vagy Petőfi előtt 
485-ben. (Igen, Spanyolországra is gon-
dolok.) De ha már mégis modern idő-
ket élünk, teszem azt, mivel van rádió 
és hangosfilm, jövőre, a kiskőrösi Petőfi-
Szilveszterről hangosfilmet kell készí-
teni. Mert ilyen szép Szilveszter nines 
a világon seihol. Csak Kiskőrösön, a 
Petrovics István nádfedeles házánál, 
ahol a »Szeptember végén« költője szü-
letett, 114 évvel ezelőtt, pontban éjféli 
haran gkonduláskor. 

Es elvégre, mégis csak »egész fényes-
séges égbolt vót!« 

Ámen. 
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IRODALMI 
ÉLET 

SZERKESZTIÎ ' 

mm SZITNYAI ZOLTÁN 
Johnny Sutton, a Coast of Cum-

berland másodkapitánya azon a na-
pon lett szerelmes, mikor 'hajójuk 
elhagyta Bambayt. A sétafedélzeten 
sietett keresztiül, mikor egy idősebb 
hölgy megállította: — Mondja ké-
rem, miért nem tette oda a steward 
a nyugágyaimat, ahova kértem? 

Sutton megdöbbent: — Parancsol? 
— kérdezte. 

Az idősebb hölgy összehúzta szem-
öldökét. — Maga kicsoda? 

— Mr. Sutton vagyok, a másod-
kapitány, asszonyom. 

— Akkor, kérem, mondja meg a 
stewardnak, hogy Mrs, Slingsby üd-
vözli és ha nem tesizi meg, amire ké-
rem, a kapitányhoz megyek pa-
naszra. 

Ekkor egy édes, fiatal hang szólt 
közibe: 

— Ne fáraszd a tiszteket a széked 
miatt, Jane néni. Majd én elintézem 
a stewarddel. 

Johnny a világ legszebb lányával 
találta magát szemben. Már el is 
tűnt minden sértődöttsége. Szóval 
ez a csodálatos lány Mrs. Slingsby 
unokahúga. Gyorsan a stewardhez 
lépett. Kicsi, öreg ember volt, már 
kadettkoráJból Ismerte. 

— Sam, — mondta halkan — ez az 
öreg hölgy nagyon haragszik ma-
gára, mert nem teljesítette a kíván-
ságát. 

— Azt a hölgyet gondolja, aki Miss 
Howard del van? A hölgy azt mond-
ta, hogy a napra tegyem a nyug-
ágyat. Arról nem tehetek., hogy a 
nap most már a másik oldalra süt. 

— Tudom, hogy maga nem hibá-
zott, de tegye át a széket a másik 
oldalra Sam és tegyen úgy, mintha 
bántaná a dolog. Kérem tegye meg 
a.z én kedvemért. 

Ezzel Johnny visszatért a höl-
gyeikhez. 

Összeütközés 
s f l t v d f a 

írta: W. TOWNEND 
— Remélem, nem volt nagyon szi-

gorú hozzá — mondta a lány. 
— Máskor nem fog ilyen előfor-

dulni. 
Aznap este Johnny Sutton és Miss 

Howard együtt sétáltak a fedélzeten, 
a meleg, csillagosi éjszakában. 
Johnny megtudta, hogy a lány húsz-
éves, San Franciscóban lakik és a 
nénjével együtt körülutazzák a vi-
lágot. 

Hirtelen megjelent Mrs. Slingsby. 
— Már mindenütt kerestelek, Mary. 
Mondtam neked, hogy korán le aka-
rok feküdni. Már féltizenkettö, Mr. 
Sutton. Nem szeretem, ha a húgom 
későn fekszik le. Ezt jegyezze meg 
kérem, 

Johnny zavarba jött. — Az én hi-
bám volt, Mrs. Slingsby — mondta. 

Mr, Sutton vagyok, a másodkapitány, asz-
szonyom . . . 
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— De olyan csodálatosan szép az 
éjsaaíka. — Egy pillanatnyi szünet 
után hozzátette: — Szolgálatom van 
éjfélkor, Miss Howard. Megengedi, 
hogy jó éjisizakát kívánjak? 

A Coast of Cumberland elhagyta 
Colombo t. Rettenetes volt a hőség. 
Mrs. Slingsbynék gyenge volt a 
szíve és ki sem tudott mozdulni ka-
binjából. Miss Howard természetesen 
vele maradt. Három teljes napon 
keresztül alig találkozott Johnny 
Suttonnel. Képzelhető, hogy Johnny 
milyen rettenetesen szenvedett. 

A kapitánynak is feltűnt, hogy 
milyen lehangolt. 

— Nem lehet rád nézni, úgy nézel 
ki. Mi ibajod van1? 

— Sejtelmem sincs róla — válaszolt 
Johnny. — Nam tudok enni ési nem , 
tudok aludini. 

— Biztosan szerelmes vagy. 
— En? Szerelmes? 
— Hát miiért ne? Talán még soha 

nem voltál szerelmes? 
— De kibe lennék most szerelmes? 
— Azt már neked kell tudni, én 

neun tudhatom. • 
Ekkor Johnny mégiisi elmondta, 

hogy mi bántja. Vájjon elképzelhető 
lenne, hogy Mary Howard egy kis 
villában éljen Liverpooliban, vagy 
Southamptonben? Vájjon meg mer-
je kérni a kezét? 

Aznap délután négy óra után, 
megkereste Maryt. Egyedül ült és 
olvasott. — Megengedi, hogy itt ma-
radjalk egy kicsit beszélgetni, Miss 
Howard? — kérdezte. 

— Természetesen, Mr. Sutton. 
Egy darabig hallgattak. Azután 

Johnny megszólalt: 
— Maga a legszebb lány a világon. 

— De rögtön megijedt, mikor kiej-
tette a szavakat. Azonban Miss Ho-
ward egy cseppet sem haragudott. 

— Köszönöm, Mr. Sutton, maga 
igazán nagyon kedves — felelte és 
nevetett. 

Johnny zavarba jött. — Ramé-
lem, jól érzi magát a hajón — mond-
ta végül. 

— Oh, nagyon jól. 
— Remélem, az út hátralevő része 

iá éppen olyan élvezetes leszi, mint 
eddig volt. 

— Biztosra veszem. Egyik legjolbb 
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barátom csatlakozik hozzánk Singa-
poreben. 

— óh? — mondta Johnny. — Nem 
mondaná meg a nevét, Miss Ho-
ward? 

— Mortimer — mondta Mary. — 
Reggie Mortimer. Angol fiú. Bejárta 
az egész világot. Biztosra veszem, 
hogy jó barátok lesznek. 

Reggie Mortimer harminc év kö-
rüli, magas, barna ember volt. Szem-
mel láthatólag jómódú volt és na-
gyon szerelmes Miss Howardbe. 
Johnny már első látásra nem sze-
rette, de megtett minden tőle telhe-
tőt, hogy kedves és udvarias legyen 
vele. Egy este beszélgettelk és ekkor 
Johnny azt mondta: — Miss Howard 
elragadó íány, nem gondolja? 

Reggie Mortimer hidegen nézte 
végig: — Tényleg elragadó. De én 
azt gondolom, hogy ha én lennék a 
maga helyében, én békében hagynám 
Miss Howardet, Mr. Sutton. Tudom, 
hogy nagy a kísértés, de ha mindent 
meggondol, bölcs dolognak látja, 
amit csinál? Becsületes játék ez? 

— Nem magyarázná meg világo-
sabban a szavait? 

— Maga ért engem, Mr. Sutton. 
Tudom, hogy nem buta. 

Johnny szó nélkül megfordult és 
elment. Útközben találkozott a kapi-
tánnyal és azt mondta: — Most már 
értem, hogyan! lehet embert ölni. 

Elmondta, Ihogy mi történt. — 
Mortimiemek igaza van — mondta a 
kapitány. — Ennek a lánynak évi 
húszezer dollár a jövedelme, te sze-
gény ördög. Azt hiszik, hogy a pén-
zére pályázol. 

Egy nappal Shanghaiba való ér-
kezése előtt a Coast of Cumberland 
óriási ködibe került. Lecsökkentették 
a hajó sebességét és két percentként 
megszólaltak a hajókürtök. Egy-
szerre a ködből egy másik hajó 
kürtje hallatszott. 

A Coast of Cumberland kapitánya 
»Ä.llj«!-t parancsolt a gépésznek és 
élesen szólaltatta meg a hajó sziré-
náit. Fojtottan, messziről hallották 
a másik hajó válaszát. Néhány pil-
lanat múlva egy kicsit felszállt a 
köd és ekkor egészen közelről pillan-
tották meg a másik hajót. Nyomban 
utána összeütköztek. 



Johnny lerohant a fedélzetre. Most 
jött el az ő órája. Most majd meg-
mutatja ezeknek, az embereknek, 
Reggie Mortimer nek, Mrs. Slings-
bynek, Mary Howardnek, hogy mire 
képes ő veszély esetén. 

Gyorsan ikezdték leereszteni a 
mentőcsónakot. Nem tört ki pánik 
az utasok között, csak bizonytalanul 
nézték a csónakokat, sápadtan, szo-
morúan, dideregve sízorongtak a fe-
délzeten. 

— Gyerünk kérem — mondta 
Jolhnny. — Gyorsan a csónakokiba. 
Nincs semmi veszély, hölgyeim. 
Egyszerre csalk egy. Erre ikérem. 
Biztonságban lesznek a csónakiban. 
Kapaszkodni tessék a hágcsón. 

Mikor a hajó eleje már erősebben 
süllyedt az izgalom is megnöveke-
dett. Egy asszony sikoltozni kezdett: 
— Hol van a kislányom? 

— Itt van — hallatszott egy férfi-
hang. — Biztonságban van. 

— Mary! — kiáltott valaki. — 
Mary! 

Johnny megpillantotta Mary Ho-
wardet. Lasasan ment végig a fedél-
zeten, kezében egy mentőövvel. Tel-
jesen nyugodtnak látszott. 

— Engedje meg, hogy magára se-
gítsem a mentőövet — mondta. De 
Mary nem nézett rá, más valaki felé 
nyújtotta kezét. 

Reggie Mortimer rohant végig a 
fedélzeten, elkapta Mary kezéből a 
mentőövet, megfordult és visszasie-
tett. 

— Mortimer! — kiáltott Johnny. — 
Jöjjön vissza. — Utána sietett, 
megragadta a karját és kicsavarta 
kezéből a mentőövet. — Majd meg-
tanítom magát, maga átkozott féreg, 
hogy máskor ne vegyen el mentő-
övet asszonyoktól. 

— Mi az ördögöt csinál! — mér-
gelődött Mortimer — Halligasson 
meg, maga bolond. 

Johnny kinyitotta egy kabin aj-
taját, belökte ós bezárta az ajtót. 
— Itt marad addig, amíg az összes 
asszonyokat elhelyezem a csóna-
kokban. Megértette? 

Közben pánik tört ki a fedélköz-
ben. Johnny odarohant és nagy ne-
hezen rendet teremtett a rémült tö-
megben. 

Csónak csónak után indult el a 
süllyedő hajótól. A hajó egyszerre 
oldalra billent, Johnny egy kiál-
tást hallott: — Süllyedünk! Ugor-
jatok a tengerbe! — és elmerült. 
Elvesztette az eszméletét. Mikor 
ú j ra magáhoztért, már a Lake Ma-
reotis fedélzetén találta magát. Ez-
zel a hajóval ütközött össze a 
Coast of Cumberland. Pár pillanat 
múlva eszébe jutott Mortimer. 

Elmondta a dolgot a kapitány-
nak, aki rövid gondolkozás után 
így szólt: Az az ember, aki ellopja 
egy asszonytól a mentőövet, meg-
érdemli, hogy megöljék. De tekin-
tetbe kell venni azt a körülményt, 
hogy ez az ember hódította meg 
azt a Lányt, akit szerettél. Ezért 
jobb lesz, ha hallgatsz az egész do-
logról. 

Mrs. Slingsby Johnny nyakába 
borult és úgy zokogott. 

— Mary megfulladt! J a j Iste-
nem, mit csináljak! Biztos, hogy 
megfulladt! 

Johnny megpróbá ta megnyug-
tatni: Biztosra veszem, hogy vala 
melyik mentőcsónakkal megmene 

— Remélem, jól érzi magát a hajón. . . 
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kiilt. De vájjon tényleg' megmene-
kült-e? 

Lélektelenül járkált egész nap. 
Egyszer véletlenül egy tükörbe pil-
lantott és 'megdöbbent sa játmagá-
tól. Húsz évet öregedett egy nap 
alatt. Már azon gondolkozott, hogy 
öngyilkos lesz. 

Huszonnégy óra múlva hírül hoz-
ták a shanghaii hotelbe, ahol a 
Coast of Cumberland tisztjei meg-
szálltak, hogy a többi utasok is 
megmenekültek. Egy cirkálóhajó 
vette fel a többi mentőcsónak utas-
«ait. 

— Miss Howard is életben van? 
— kérdezte Johnny. 

— Igen, életben van és teljesen 
egészséges. 

— Szeretnék beszélni vele. 
— Johnny, — mondta a kapi-

tány — jobb lesz, ha befogod a szá-
dat. Megértetted? 

.Johnny szó nélkül elsietett. 
^ I ^ a r y Howard az irodában állt 

aMisztal mellett. Nagyon sápadt 
voI7 talán még szebb, mint va-
laha. 

— Nem tudom elmondani, hogy 
milyen nyomorultul érzem magam, 
— kezdte Johnny. — Szeretném, ha 
megértené... 

Mary közbevágott: 
— Mert Reggie Mártimért szeret-

tem és nem magát, bezárta egy !ka-

. . . Mint jó barátok, melegen rázták meg 
egymás k e z ó t . . . 

(a. Erdélyi Aranka rajzai) 
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biriiba és. elvitte magával a kabiin 
kulcsát. 

— Azt hiszi, hogy azért zártam 
be, mert maga őt izerette? Ez nem 
igaz! Azért zártam be, mert elvette 
magától a mentőövet — mondta 
mérgesen. 

— Maga bolond! A nénémnek 
nem volt mentőöve. Szereztem neki 
egyet. Reggiet hívtam és kértem, 
hogy vigye el a néninek. Elvette 
tőlem ós maga akkor megfogta és 
bezárta egy kabinba.. 

«— Szeretnék meghalni — volt 
minden, amit Johnny mondani tu-
dott. — Ha arra gondolok, hogy 
miattam halt meg, én — ón a po-
kolban érzem magam. 

— Miről beszél? — csodálkozott 
Mary. — Reggie kérlek, gyere ide 
egy pillanatra. 

Reggie Mortimer belépett a szo-
bába. 

— Én természetesen kinyitottam 
az ajtót —• mondta a lány. — És 
megmentettem Reggiet. Menjünk 
Reggie. 

De Mortimer még ottmaradt. — 
Tudom, hogy nem akart rosszat — 
mondta Johnnynajk, 

— Azt hittem, hogy én már soha 
sem lehetek boldog — mondta 
Johny, — mert nem vehetem el fe-
leségül Miss Howardot. De téved-
tem. Most nagyon boldog vagyok. 
Remélem, megbocsát nekem. 

— Nincs mit megbocsátanom. Ha 
nem kerülök látszólag veszélyes 
helyzetbe, nem hiszem, hogy Mary 
valaha is megígérte volna, hogy a 
feleségem lesz. 

— Látszólagos veszély? Hogy 
érti ezt? 

— Ne kiabáljon azért. Ide hall-
gasson. A kabinnak nagy ablakai 
voltak. Egy kétszer akikora ember 
is kifért volna az ablakán. Éppen 
ki akartam mászni az egyik abla-
kon, mikor Mary kinyitotta az aj-
tót. Érti most már? Mosolygott. — 
Majd egy szép napon még elmesé-
lem ezt Marynak i s . 

Mint jó barátoki, melegen rázták 
meg egymás kezét. 

Miss Howard jelent meg ekkor 
az ajtóban. 

— Hát még meddig vlárjak rád, 
Reggie? Még mindig nem jössz? — 
kérdezte. 

Johnny rideg megvetést látott a 
lány szép arcán. Jövendőbeli férje 
megbocsátott neki, de Mary soha 
az életben nem bocsát meg neki, 
ezt tudta és érezte. 

Fordította: Gábor Magda. 



V k H ü L T í 

HETVENHAT KILÓ 
írta: Barát Endre 

A súlyom hetvenhat (kiló; 
ennyi a, csont, a zsír, a sió, 
szárú, fehérje, bőr, a szén, 
a festék, foszfor és <& kén . . . 
Hetvenhat kiló: víz, a hús, — 
beh sokszor érzem: visszahúz, 
hetvenhat íkilóm, visszaránt 
a földre és a tiszta láng1, 
— az élettel, mi összeköt, — 
csak pislog az anyag között . , . 
Hetvenhat kiló: vas, a mész, — 
nemsoká' mind a földbe vész: 
A vér, mi áradon buzog, 
a lihegő kis pórusok, 
bázisok, lúgolk és savak . . . 
De ihol vannak a szép szavak, 
az édes altatódalok, 
a vágyó, tiszta sóhajok? 
Jóság, lemondás, .hatalom 
és ez a fizó, hogy: »akarom«?!.. 
A tunya testnek súlya van, — 
s a Gondolat, az súlytalan?!.. . 
Hetvenihat k i ló . . . Millió 
megibomló sejt-riibillió... 
A vas, a mész, a csont, a hús: 
mind visiszaránt, mind visszahúz. 
A vágy, a fájdalom, a 'kéj, — 
hetvenihat kilóim: vár az é j . . . 
Ijesztő árnyék lengi be 
és elmerül a sommibe... 

„FUGIT AMOR« 
írta : Fedor Ágnes. 

Nincs mit beszélni róla: vége van, 
Bs egy perc óta bennem béke van. 
A szemem már a házakat is látja 
Karom nem várja már télikabátja 
Gyors érintését két lépés között. 
Itt megy mellettem, s már elköltözött 
Jobban, messzebbre mintha meghalt 

lvolna ... 
Egy perc előtt még itt csúsztam a porba 
Hangom letérdelt fátyolbabunkoltan 
Egy perc előtt még rabszolganő voltam 
S szultánná tettem akit szeretők. 
— Kik szembe jönnek — az embereket 
Egyszerre újra tisztült szemmel látom! 
Ki mellettem megy, szürke jóbarátom 
Elmúlt a perc. De halkan, tétován 
Rezem kinyúlik még a perc után ... 
Csak ennyi volt, így szólok meglepetten 
így végződött — hogy valakit szeret-

nem —• 
A házon nem lesz soha márványtábla 
A sarki boltból senki meg nem látta.,. 
S ki mellettem jön, tán észre sem vette 
— Hogy ,kissé meghalt az aiki szerette. 

BOROK 
írta: Gyurányi László 

tioiunu ez az élet nagyon, 
igyál, ne gondolj semmire, 
elszáll a felleg és a fény, 
fehér, halovány bort ide! 

Tavasszal szép a szerelem 
tülekedő vad fák alatt 
« ha elszáll is a csók íze 
fanyar vérbor még megmarad! 

Nyár, te daloló szép nyarunk, 
hol vannak tüzes fényeid? 
akár \a hűsé\g, elmaradt, 
de van arany bor, mi hevít! 

öszi bágyadó na-psugár, 
édes, merengő délután, 
fájdalmas ó-ízek heve, 
éltek borok szent aszúján. 

Kristályos tél, havas utak, 
kis lábnyomok — ó régi hó, 
már elolvadtál, de a láb 
a bor ízében taposó! 

Borok, ti szentelt italok, 
oldott ékkövek könnyeken, 
kik illatízes álomba 
merültetek kint a hegyen! 

Piros és sárga szemetek 
most nyiladozik lelkemen 
s ehaj! könnyeken olvadott 
nekem is el az életem! 

B Ú C S Ú 
írta : Ladányi László 

Hideg reggel volt. Lomha párák 
Mögött lapulva bujt a nappal 
JË8 félrecsúszott, gyűrt kalappal 
Dülöngtek hajnali pojácák. 

Ponyvák épültek már a téren. 
Kirakva sok-sok tarka holmi 
Kezdte a szívet ostromolni, 
Hajóhinták lengtek fehéren. 

S míg szürke rongyok :közt az élet 
Verklije szólt bambán, rekedten, 
Az elmúlt lázaktól meredten. 

Megálltam ott, kicsit didergőn, 
S ú j kínra szomjazván esengőn; 
Sorsom kutattam két kezemben. 



il? 
írta: NAGY LAJOS 

Titokban esküdtek. Gyurika még 
nem akarta a háaasfiágiot- megkötni, 
de Mánia sürgette: 

— Nem várunk tovább — türel-
metlenkedett már hetek óta Mária. 
Nem baj, ihia mii nos liis állásod, hála 
Istennek, elegiet keresek én. Ha sze-
retsz, megesküszünk. Nem sanyar-
gunk tovább. 

Gyujrkia ilyenkor mindig elpirult. 
Nagyon szerette Mániát, de hát 
annyi aggodalom gyötörte. Eigy nő 
tartsa el őt? Mieg ha megtudják a 
házasságukat a bankiban, akkor me-
hetnek oda, ahol a part szakad. 
Mert a szolgálati szabályzat értel-
méiben, ha a nőtiisztviisiölő fiérjhez-
tnegy, végkielégítés nélkül elbocsát-
ható, mégpedig »azonnali -hatály-
lyall«. 

Az esküvői ébéden eisiak a fiiatal 
pár és Mária szülei vettek iréeat. Es 
iiii álba volt a derék szülőik minden 
gyekezete, hogy vidámságot te-
remtsenek, hiába gyöngyözött kedv-
derítő pezsgő a poharakban, a han-
gulat, bizony, nyomott maradt. 

Az ebéd végién Mária édesanyja 
felsóhajtott: 

— Gsiak meg ne tudják a bank-
ban ! 

A fiatalok beköltöztek a .szülők 
háromsaofbiásl lakásiának egyiik külön-
bé járatú szobájába. Es élték a mé-
zesíheteiket. Ritkán veszekedtek és 
gyakran csókolóztaik. Háziasságuk 
minden jel szemint 'boldog volt s 
legfeljebb szépséghibának látszott, 
hogy reggelenként nem a férfi sie-
tett hivataliba, megkeresni a min-
dennapi kenyeret s hozzá a gáz, a 
villany, a házbérhozzájárulás, a 
mozi és> a kávéház költségeit. 

Egyszer laizioniban... Na igen, 
Mária egy este a sötétben ezt 
mondta Gyurkániak: 

— Te! 
— Na? — támadt fel ösztönösen 

és rögtön a Gyuirka kíváncsisága. 
— Kovács igiazjgató udvarol ne-

kem. 
— Na ésl 
Gyurka csak ennyit kérdezett. Az 

ajrcát nem lehett látnli, mondom, 
hogy sötétben beszélgettek, de a 
hangja remegett. 

— Nem akartalak téged nyugta-
lanítana. De Kovácsi igazgató úr 
nekem komoly szándékkal udvarol. 

Gyurka feliült az ágyíbam : 
— Mária! Ha el aikiairsz tőlem 

válni, akkor . . . 
Elcsuklott a Gyurka hangja. 
— Na látod! Ezéirt nem szóltam 

neked eddig. Mert tudtam, hogy 
rögtön ostoibáskodinii kezded. Ha el 
akarnék tőled válni, akkor nem sze-
retnélek. Már pedig . . . őrülten sze-
retlek, te zsiráf. Hisz' tudod jól. 

Gyurika megnyugodott. Későibb 
ezt kérdezte: 

— Mondd, Mária, nem tévedsz te? 
— Miben, te zsiráf? Hogy té-

vednék, amiíkor Kovács igazgató úr 
holnap este eljön hoziánk és sza-
bálysizerűen megkéri szüleimtől a 
kezemet. 

— Tessék? 
— Igen, igen! 

Ritkán veszekedtek és sokat c s ó k o l ó z t a k . . 
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Kovács igiazgató úr jiavakoiraíbeli 
férfi, elegáns, kicsit kopasz, ki ősit 
pocaikos, de — jó parti. A bankban 
bármelyik lány boldog leit vdltna, 
hia Kovács iigazgiató úr komoly száin-
dékkail közeledik hozzá. Gsiak éppein 
Máriániajk nem volt ez öröm. Le-
het, hogy ez túlságosan is meglát-
szott Márián s éppen hűvös, tar-
tózkodó imodoránajk köszönhette a 
szerencsét. 

Mária családja nagy tanácskozást 
tialritott lariród, hogy mi a teendő. A 
sízülőik csak a megbeszéléshez tar-
tották magukat, laimikoir — odaígér-
tlék aa igazgató úrnak a Mániia ke-
zét. Csupán azt kötötte ki a papa, 
hogy Máriia a mátlkasága alatt is 
tovább működjék a baaitkbian: 

— Aa én leányom nem fogadihat 
el férfitől! segítséget, még hia az a 
férfi iá vőlegénye i®. 

Legyünk mindnyájiain korrektek, 
hiszen ez elemi szabály. 

Az eljegyzést családi körben tar-
tották meg. Még hozzá vidám ban-
gulaitba/n. Kovács igaizgató úr sür-
gette ta® esikiüvőt, Mária költői lélek 
s kijelentette, hotgy ő júniusban 
akar esküdni. Június a legszebb hó-
nap, ínég az a gyönyörű májusi 
akáonyí'lás is júniusiban történik. 
Es különben is jó egy kiiesit várni. 
A hivatalban oly kevés látszik az 
emiber igazi fliémyléből, ismerje meg 
őt jolblban ia vőlegénye! Ez történt 
októberben. 

Gyurika és Máriia reszkető féle-
lemmel a lelkükben bújtak össze éj-
síziaikáiníkiánt. Hialilgiattak, de ott lebe-
gett a szobáiban a ki nem mondott 
kérdési: 

— Mi lesz? 
Kovács úr hetenként kétszer a 

menyasszonya születnél vacsorázott. 
Egyszer váoratliainul azt kérdezte 
Máriáitól, laimiilkor Gyurka egy perc-
re kiment a szobáiból: 

— Ez a nyurga fiú miaudig itthon 
lóg? 

Meirt csak természetes volt, min-
den tudakozódás nélkül is, hogy 
Gyurka a Máriáétk rokonia, holmi 
uniolkaibáty vagy eféle. 

Mária akiadozva felelt a kérdésire: 
— Nincs állása szegénynek. Nincs 

Gyurka és Mária reszkető félelemmel bújtak 
össze . . . 

tehát egy fillérje sem. Pénz nélkül 
meg még csiak ki sem mozdulhat az 
ember a háziból, a mai drága vi-
lágiban. 

— Nines állása? Hát miiért nem 
keres magának? Jó, jó, tudom, most 
maga azt szeretné felelni, hogy7 

rosszak a viszonyok. 
Mária helybenhagyólag bóli ntott. 
— Láriifáiri! En megmutatom nua 

gának, hogy 'igenis lelhet állást 
kapni. 

— Dehogy lehet — tagiadta Mária. 
— Könnyű magáinak, akinek . . . 

Mária elakadt a monidiatban, mert 
azt csak nem bökhette ki, amii már-
már a nyelvére tódult: akinek olyan 
buta szerencséje vian, hogy a régi 
jó világ/bain született. 

De Kovács igazgató uriat még 
ennyi elüentmomdás .is bosszantotta. 
Gondolkodott. Lehet, hogy ép ez a 
kis bosszúság döntötte el a Gyurka 
sorsát. 

— Hogyan iis hívják ezt a hóri-
horgast? 

Máriia megmondta a Gyurika ne-
vét, lediktálta az adatait. 

Azon az estén többet nem beszél-
tek az ügyről. Nem is lehetett volna, 
mert a marnia is bejött, Gyurka is 
visszatért a szobába. 
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Kovács igazgató úr eltávozott, a 
marnia megint csiaik felisóhajtott : 

— Istenem, mi lesz ebiből? Mi lesz, 
ha valamit megtudnák a bankiban? * 

Október, november, december.. . 
március. Gyurika ési Mária sápadtan 
és resaketve néztek egymásra s bűn-
tudattal Kovács igazgató úrra, akii 
egyre size»relknesehb, türelmetlenebb 
lett. 

Vacsoráztak. Már a tésztánál tar-
tottak, amiíkor Kovács igazgató és 
vőlegény úr a Mária keziére fektette 
a tenyerét: 

— Ja , igaz! Mit szól hozzá, állást 
szereztem ennek a fiúnialk — és rá-
mutatott Gyurkára. 

A mama fesükoltott. Gyurika leej-
tette az asztalkendőjét, lehajolt, 
hogy felvegye, a papa végigöntött 
egy poliár vöröslbort a diamasztaib-
roszon, a mama pedig — ez volt az 
általános meglepődés jele! — nem 
szidta őt össze ezért. 

Kovács igazgató úr hetvenkedett: 
— Megmondtam úgy-e, hogy csiaik 

akarni kell. A bankiba nem hozhat-
tam be a fiút, mert saját vállalia-
tot tisztességes emíber nem terhel 
meg hasznavehetetlen egyénekkel. 
H a n e m , . . 

Itt szünetet tartott, hogy fokozza 
a hatást. 

. . , Mit szói' hozzá, állást szereztem 
a fiúnak . , . 

(0. Erdélyi Aranka rajzra:) 
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— Hanem a détLamecriilkaiak nya-
kába varrtam a gyereket. A délanie-
riikaitafenak a b.-i üveggyárat azzal 
a feltétellel adtuk el, hogy a hiva-
taliaolkainikat is kötelesek átvenni. 
A ib.-i üveggyár igazgatója a múlt 
héten lépett ki tőlünk. Mit tettem 
tehát én? Gyurkát,mint a b.-i üveg-
gyár igazgatóját, rásóztam a dél-
amerikaiakra. 

Kovács igazgató úr annyira el 
volt telve sikerével, hogy eszeágába 
sem jutott töprengeni azon,, ami 
nyomban a köztliétse után történt: a 
teülönben hűvös és tartózkodó Mária 
a nyakába Ibomilt ä szinte saenve-
diéHyel csókolta össze-vissza, a vál-
lát, a kabátját és pirosan duzzadó 
képét. 

* 

Gyurka levonult B.-re. Az igaz-
gató úr egy hét múlva már elfeledte 
Gyurkát is, de még a b.-d üveggyá-
rat isi, egész Dél-Amerikával egye-
temiben, ihiiszen a vevők kifizették a 
teljes vételárat s az aktáikat a bank-
ban az irattárba irányították. 

Hetenfónit kétszer ott vacsorázott 
a menyasszonya szüleinél, de Mária 
egyre ridegebb, vis'szautiasátólhb lett. 
Már a kezét sem engedte megcsó-
kolni. Ingerülten felelt a vőtlegénye 
kérdéseire. Három hét múlva leve-
let kapott Kovács igazgató úr 
Máriától. A levél felmondó levél íb 
voLt, Márila kijelentette, hogy kilép 
a bankiból, inert el sem képzelhető 
közte és az lijgazgiaitó úr közt további 
békés együttműködés v mintán ő, 
Mária, de igazán bocsásson meg az 
igen tisiztelt igiacagató úr, sohasem 
Lehet a felesége. »Nem tudok szere-
lem nélkül házasságra lépni« — fe-
jezte be Mária a levelet. 

Kovács íigaszgató úr autóba vágta 
magát s rohant a menyasszonya 
lakására: 

— Hol van Mária? Hol van a 
menyasszonyom? Beszélnem kell 
vele. 

— Vidiékre utazott — rebegte a 
mama s szeméire szorította készen-
létben tartott zsebkendőjét, hogy el-
rejtse a mosolygását. 

Nem is hazudott. Mária valóiban 
vidékre utazott, B.-íbe, a férjéhez. 
Az üveggyár ú j igazgatójához. 

B. messze van Pesttől és most 
már inkáJb/b évődve kérdezik egy-
mástól, olyíkor két esók között, 
Mária és Gyurka: 

— Szenti®ten, mi lesz a 'bankban, 
ha ezt megtudják? 



MANCI 
Novella 

írta : PALOTAI BORIS 
Az öregasszony kezéből kihullt a kö-

tés, a pamutgombolyag messzire elgu-
rult, nem emelte fel, oldalra fordított 
fejjel 'hallgatózott. A szomjszéd szobá-
ból megint z a j csapódott ki, Manci jól-
ismert hangja hegyesen pöngött, (majd 
zihálni keadett, eszeveszetten, sustor-
gott, szinte legázolta Imre vézna hang-
ját, keresztültaposott raj ta, onint egy 
megviadult mozdony . . . 

— Ez nem megy tovább . . . nem bí-
rom . . . nem bírom — nyögte az öreg-
asszony és már ment isi az ajtó felé el-
tökélten, csordultig keserűséggel, hagy 
megmondja amúgy Istenigazában «annak 
a nőnek. 

— Igenis Lederernél voltam, ma is, 
tegniap is, tegnapelőtt ÍB. Mit akarsz 
még tudni î 

— Nem voltál ott — ellenkezik. Imre 
zilált reménységgel és szomjasan, vár 
egy hangra, egy mozdulatra, hogy ne 
kelljetn elhinnie, amit hall. 

De Manóit már nem lehet megállí-
tani, részegen csapkod Imre tehetetlen-
ségében, érzi, milyen menthetetlenül 
hozriá van láncolva ez a fiú, lázítja, ko-
torja, fú j j a parázsló fájdalmát,, egészen 

Ajmint benyitott, erős robajt hallott: 
ea a folytonos lárma, csattogás már ea 
idegeibe fészkelte mágiát, a harag csak 
úgy lódította előre fáradt tagjait, kímé-
letlen és erős akart lenni, valójában 
pedig olyian elcsigázott volt, hogy moz-
dulatai nyomán még a levegő se leb-
bent . . . 

— Manci! Mit akarsz megint, te sze-
rencsétlen ? — mondta tépetten, s szeme 
a f iát kereste ijedt gyöngédséggel, váj-
jon mit szól Imre, ilmruska, hogy így 
berontott hozzájuk? 

Imre a sarokban ül, nem mer felnézni, 
szorosan egybefonódott ujjai mint va-
liami rácsozat feszülnek a térde felett 
s haja csomósán lóg a homlokába. 
Úristen, mi lett beiőle, mi történt? 
Hisz nemrég még mindenki megbá-
multa, ahogy frissen, ruganyosan vé-
gigment a korzón — de szép f ia van 
Takácsné, de remek • kölyök! 3 ő Bzé* 
gyenlősen, hencegő szerénységgel tette 
hozzá: nem is olyan szép, mint ami-
lyem j ó . . . Osiupa szív az a fiú. 

Szorongó nyugtalansággal vizsgál-
gatta Imrét. Mióta néz így ki? Tegnap 
is ilyen beesiett volt az arca! S a 
ha j t a t . . . Mi történt a hajával! Mintha 
porral hintették volna be. Hisz máskor 
fényes barna haja van, olyan fényes, 
kemény, mint a politúros vadgesztenye. 

— Ne őrjítsem mama! — hadarja 
Máméi hisztérikus sodrással — úgyis 
elegem van már magukból, hagyjanak 
engem békében! Utálom magukat, érti? 
Utálom! — Sír és nevet egyszerre, az 
asztalt csapkodja vékony ökleivel és 
feldúlt arcát Imre felé fordítja. 
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közel megy hozzá, arca m arcát súrolja 
® úgy sziszegi a fogai közé: 

— Pimasz alak! Leskelődik utánam! 
Píu j l 

OCmre kinzottan felnyög: 
— Szeret lek. . . azért! 
— De én nem! Én nem! — vinnyog 

Manci és riázza a fejét örökös, tagadás-
ban . . . 

Az öregasszony keze ellódul, valami 
világvégét érez, a minden mindegy le-
számoló gesztusa feszül az Inaiban, szá-
raz uj jai görcsösen csapnak Manci felé. 

Manci elkapja a kezét, csavar egyet 
raj ta . Ez a hangtalan, néma tusakodás 
szörnyűbb (minden sikolynál, a csend 
félelmetesen dagad, az öregasszony úgy 
érzi mindjárt ráborul és betemeti. 

— Mamuskám! Manci! — szólalt meg 
végre Imre és könyörögve lefogjla a 
karokat. 

— (Eressz! Nem hallod?! Rögtön eressz 
el! 

Ellöki magától Imre kezeit, össze-
gyömöszölt -zsebkendőjével végignyom-
kodja homlokát. 

— Első héten megcsaltalak — mondja 
most olyan józanul, hogy Imre meg-
tántorodik. — Azzal a bajuszos me-
dikussal, aki ott ült a kávéháziban a 
bal kettes páholyban. A nevét nem is 
t u d o m . . . 

Az öregasszony siketnémán kiszédül, 
őrültek háza ez, meg kell köztük bolon-
dulni! Meddig b í r j a még Imre? Hisz 
ebbe belepusztul! 

Az ablak mellé áll, kibámul a kertbe, 
az esővel bevert házfalakat nézi, a fa 
ágait, melyek feketén száradnak a leve-
gőbe . , . Mennyit álldogáltak e g y ü t t . . . 
Azelőtt, mikor még nem volt Manci, 
Puskás Manci a Bohém-bárból, aki el-
vette tőle ImTét, elvette sajátmagától, 
mindentől, ami egyenes, tiszta, r e n d e s . . . 
Mivel szédíthette el azt a fiút, mit ad-
hatott neki, hogy így eldobta az életét 
s megalázva, vakon topog utána, ki-
vetkőzve lényéből, utálkozva s mégis 
remegve, hogy elvesz ti . . . Hiszen ez a 
Manci nem is s z é p . . . [Lefogyasztott, 
pöttyeit teste, szivacsos arcbőre, s 
agyontöredezett foltos ha ja a szőkészöld 
árnyalatokkal inkább gusztustalan . . . 
A szemealja örökösen bezsírozva s azok 
a lompos gyűrött ruhák, — mert dél-
utánonkint ruhástól alszik, a fűzőjét 
sem veti le, úgy zuhan az ágyra, telje-
sen felöltözve . . . Az öregasszonyt undor 
fojtogatja, a fülétől le egész & torkáig 

ecetes ízt érez, az állkapcsiai megtelnek 
savanyú, s í r ássa l . . . 

Most elcsitult a szomszéd szoba, fenye-
gető némaság van odaát. Nem mer hát-
ranézni, mindentől fél, ami onnan jön... 
Sötétedik, vastag szürke fonalakban 
ereszkedik le az este, a levegő fakó, 
mintha vízben ázott volna, ösztönösen 
mozdul egyet, a kar já t gömbölyűén 
tar t ja , mintha védene valakit, így ült 
sok-sok évvel ezelőtt, mikor teste ned-
vével táplálta magzatát, oh, akkor ma-
gába tudta zárni, vérével itatni, őrizni 
hidegtől, melegtől, durva é r in tés tő l . . . 

AJZ aj tó lassan kinyílik, Imre bukik 
be raj ta . 

— Imre, mi történt? Ülj le az Istenért, 
hiszen e lese l . . . Gyere, megdörzsölöm a 
f e j ede t . . . így ni . . . Ugy-e már jobb? 

Remegő féltéssel körültapogatja, kö-
rül vigyázza: — Hiszen te sírtál, csupa 
ragadó« könny az arcod s milyen forró! 

Zsebkendőjét vízbe míártja, azzal hüs ti 
lázas homlokát. 

— E l m e n t . . . — nyögi Imire, — úgy 
ahogy volt, egy szál ruhában elrohant. 

Az öregasszony aroaJ megrándul s 
torz grimasz húzza össze vonásait. Be-
esett a jka keményen egymásra szorul, 
kihúzza derekát s dobbant egyet, mint-
ha megalázott életére tiporna le na-
gyon magasról. Hoinályosi szeme meg-
villan, csupa gog és rátartisiág, ahogy 
mondja: 

— Jól tetted, hogy kidobtad! Pusztul-
jon az ilyen! Ki vele! 

— I g e n . . . — hebegi Imre és félig 
csodálkozva, félig megrettenve néz 
anyja elváltozott arcába. — Kidobtam, 
— ismétli gépiesen s csak most jut el 
hozzá a szavak értelme, ahogy nyelvé-
vel formálja a szót, gyűri, haj togat ja , 
ízleli: — kidobtam, k idob tam. . . 

Dagadó erők futnak a testébe, ia síró-
csavaró kétségbeesés kihull belőle, át-
veszi any'ta szuggesztív dölyfét, szinte 
érzi hatalmát, leszámoló, dühös mozdu-
latait, amellyel kipenderítette Mancit. 

— Mars ki! — ordít ja magánkívül és 
ököllel a levegőbe csap. Az anyja szik-
rázva mögötte 'áll. 

— Mint egy kutyát, úgy kell kirúgni! 
A ezoba megtelik elektromossággal, 

éles sárga villanyfény harsog a bútoro-
kon s ők ketten kérlelhetetlenül hada-
komnak Manci ellen. 

Már éjfél felé j á r az idő, Imre ereje 
ellankad, érzékeny fülekkel lesi a lépé-
sek zaját, ismerős nesz után szimatol, 
de senki sem jön. a szoba hűlni kezd, 
borzongás jár ja át ti 'g'ait. 
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Csak múljanak a -napok, 
gondolja az öregasszony, 
minden perc távolabb so-
dorja Manci emlékét, m ki-
den pillanat olajos kézzel 
simítja Imre felhorzsolt 

— M a m a . . . — csuklás tépi szét a 
hangját s összezsugorodva anyja ölébe 
bújik. Most olyan, mint kisfiú korában, 
gondolja az öregasszony, amikor hozzá 
menekült, ha a paj tásai meghajszol-
ták . . . Milyen sima a nyaka . . . hisz 
még egészen gyerek . . . ő mosta mindig 
a fejét, citromot csöpögtetett a vízbe, 
hogy szép puiha legyen a haja tőle s 
télen át is zöldborsóval etette, Csak-
hogy erősödjék a csontja . . . átszűrte 
a kakaóját, tojást csempészett a leve-
sébe s lehelletével fényesítette a cipő-
j é t . . . Ó, Imrének különbnek kellett 
lenni mindenkinél, mert kárpótlásul 
küldte neki az Ür, vigaszul, hogy a 
fér je szerencsétlenül j á r t egy hídépí-
tésnél s ő itt maradt széttaposott életé-
vel, egyedü l . . . Mennyit vakoskodott 
éjszakánként, gobelinképeket csinált 
negyedöltésekkel, hogy káprázott tőle a 
szeme s hányinger fojtogatta a torkát. 
Ócska nyakkendőket fordított ki, mono-
grammot hímzett, hogy a fiú franciául 
tanulhasson, teniszezni jár jon s hege-
dűórákat vegyen, mint a b a r á t a i . . . S 
mindez a sok áldozat, az akaratnak, 
tűrésnek, önmegtagadásnak hősies té-
kozlása Manciért volt? Azért dédel-
gette, tanít tat ta , azért táplálta, őrkö-
dött felette, hogy a végén egy Mancié 
legyen? Ha szeretné legalább! Ha fel-
érné ésszel, mi halmozódott fel ebben 
a fiúban, mennyi remény, ígéret, 
v á g y . . . De Manci nem vesz semmiről 
tudomást, csak kínozza, bántja, gyötri... 

— Űgy-e elfelejted? — kérdi remeg-
ve. — Ügy-e soha többet nem fogadod 
vissza. 

Imre bágyadtan int. 
Az öregasszony elveszti biztonságát. 

Valami véglegeset szeretne tudni, szi-
lárdat, nyugtalanul motoz fia halánté-
kán, mintha onnan akarna elhatározást 
kics iholni . . . 

— Mit szeretsz raj ta? — súgja reked-
ten. — Hiszen komisz, rossz, utolsó 
teremtés. 

Imre tájékozatlanul bámul a 
száraz arcba. 

— Ha jó lenne, akkor is 
szeretném — mondja forró 
hangon s kezét lassan el-
húzza anyja öléből. 

lelkét, csak peregjenek gyorsan az éj-
szakák, egyik a másik után, csak jöj-
jenek a zöld hajnalok, a szorongó hosz-
szú délelőttök, amikor lesi Imrét, hogy 
fordul be a kapun, világosabb-e az 
a r c a . . . 

A Manei ruháit a padlásra vitte, mi-
nek heverjenek a szobában, olcsó illa 
tuk mért csapjon bele a húsleves ott-
honi szagába . . . Mennyi lom, bokafica-
mító cipő, borzas hattyúprémpapuc;}. 
használhatatlan selyemrongy, muszlin-
zsebkendő, színes gyöngy, üvegékszer, 
ázott sál hever szanaszét s mindennek 
milyen puskásmanci arca v o l t . . . Jó. 
hogy ládába gyömöszölte őket, így leg-
alább megszabadult a nyomástól, nem 
kísérti Manci izgága zaja, mindenféle 
csip-csup emlék . . . Ó, már nem jön a 
holmijáért, az biztos. Ilyen roniryokat 
szerez ő magának két nap alatt,; ami-
lyen j ó f a j t a . . . 
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Imre tesz-vesz a lakásban, a háta 
meggörbült az igaz, s ha nem figyel-
meztetné, piszkos körmökkel járna be a 
hivatalba s neki kell a kabát já t leke-
l'élni, mert észre sem veszi, hogy a gal-
lérja tele Van hajszállal, k o r p á v a l . . . 
Keveset beszélnek s Imre nyöszörög ál-
mában, néha hangosan felsír, de mégis 
itt van, nem kell rettegni, hogy egy-
szer valami jóvátehetetlen baj (törté-
nik . . . Ha mostanáig kibírta, kibírja 
ezután is. Ô, lesz még jobb is, kell hogy 
jobb legyen, a kiböjtölt álmok csőstül 
zuhannak majd rájuk, amikor nem is 
gondolja, akkor válik valóra minden, 
igazi úrilányt hoz a házhoz Imre, csi-
nosát, finomat, aki az, ő 'gyereke1 is lesz, 
aki hozzábújik és megköszöni neki a 
f i á t . . . 

Mintha ma élénkebb volna Imre. 
Gyorsabban haj tot ta fel kávéját és ész-
revette, hogy a zsemlye t e g n a p i . . . J a j , 
csak öregebb lenne egy hónappal I Mi-
lyen kevés idő 30 nap s mégis milyen 
mérhetetlenül sok ebben a vad féltés-
ben. 

Az idő kifrissült, csa,k íí?y tartson 
egy darabig! Ez a kemény, józan hi-
deg az ember csontjaiba fészkeli magát, 
nem is lehet ilyenkor elcsüggedni, ha-
lálra gondolni, mert védekezni kell. 
dacolni a faggyal, minél kisebb felíi-

V.sszajön! — ujjong Imre . . . 
(0. Erdélyi Aranka rajzai) 

letre összehúzódni és erősen kilépni, 
hogy mi maradjunk felül. Lám, Imre is 
hogy el van foglalva az idővel, sokáig 
rázza le magáról a havat, topog az elő-
szobában, babrál a kalocsnijával, ezzel 
is. eltelik jó pár perc s ilyen percekből 
tevődnek össze az órák, a napolc s las-
san elfelejtődik minden . . . 

— Mamuskárn, mi van ebédre? Olyan 
éhes vagyok! 

— Éhes vagy1? — 0, csakhogy hallja 
már tőle; milyen régen főzi a kedvenc 
ételeit s észre sem vesz i . . . Szemével 
végigsimítja a falatokat: — Ja j , drága 
fiam, ezt edd, ^ezt ni, csak úgy moso-
lyog rád. 

Imre hangosan nevet. 
Jól hallja, nem cseng a füle? Az asz-

tal sarkába kapaszkodik, nem meri el-
hinni, hogy az ő hangja, az álla resz-
ket a boldog felindulástól, csak még 
egy szótagnyit nevess, hadd fogjam 
meg a hangodat, hadd igyam magam-
b a . . . A körme is milyen tiszta, niani-
kűrösnél lehetett, mert lakkosan fény-
lik, nem, nem káprázik a szeme, ú j 
nyakkendője van és a ha ja a régi 
hetyke-barna, a választékja mint a nyíl! 

— Imre, Imrüska mi van veled? 
Imre mohón tömi magába az ételt, 

kamaszéhséggel eszik, mint aki hosszú 
idő után Laíkdk jól. — Ma-
ma, képze l je . . . vissaajön 
a M a n c i . . . megbocsát ne-
kem. 

Az öregasszony szája ki-
nyílik, szörcsögve szedi a 
levegőt. Mélyem bent a fe-
jében zúgni, kattogni kezd 
a vér. 

— Visszajön! — ujjong 
Imre. — Most megyek érte 
autón. Szálaitól kértem 
kölcsön a kocsit. Már a 
bankban is tudják. Estére 
itthon lesz. 

Hebehurgyán megtörüli 
a száját, csókot cuppant 
az anyja felé és már siet 
ki a kapun. 

Talán még lehet segíteni, 
gondolja az öregasszony, 
talán még nem késő és 
ijedt csipog ássál az ablak-
hoz rohan: 

— Fiain! fiam! fiam! 
Megrázza az ablaikii ve-

get, derékig kihajol és úgy 
kiáltja bele a levegőbe: 

— Ne menj el! Vigyázz! 
Gyerekem, fiam! 

De valami csökönyös, ki-
kerülhetetlen széljárat 
visszaveri hangjá t s a szűk 
szobafalak között dübörög 
túl hangosan, értelmetle-
nül . . . 



Fehér szatén na«ye*tólyi toalett LuoUn Lelong demi-kollekciájából. A vállat gesztenyebarna 
tflll é« egyetlen nagy tftil virág di«itt 



MME D'ECA DE QUEIROZ fekete taft. nagy-
estélyi toalettje, a JEBETZIAN SOPHIE szá-

lén modellje (Sütő ucca 2.) 
(Foto Angelo) 
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itîwMvmu 
Cvz i$télyiiuUát* 

A l i g ^ A hónap választja el a divat-
világot iaS divat legnagyobb eseményé-
től.j»' tavtfSzi és nyári bemutatóktól, de 

azJegyhónapi intervallumot is fel-
^szBffl ják a párizsi divatkreátorok, 
M&y a demi-kollekció után még a ta-
Kszi modellek előtt egy újabb bemuta-
tót prezentáljanak : a Riviéra-kollekciót. 
Természetes, hogy a Riviéra-modellek 
anyagban és fazonban már előhírnökei 
a tavaszi divatnak. Azok a toalettek, 
amelyeket a francia divathölgyek ebből 
a kollekcióból riviérai séjourjukhoz vá-
lasztanak, már divatosak lesznek a ta-
vaszi szezonban is. Elsősorban a divat-
színek kialakulásáról kell megemlékez 
ni. Párizs legmértékadóbb divathölgye, 
Princesse Faucigny Lucinge, Patoutól 
választotta toalettjeit, legnagyobbrészt 
kék színben, a kék minden árnyalatá-
ban, a szürkéskéktől egészen a sötét-
kékig. 

A Patou-kollekcióban egyébként -sok 
a beige és a tearózsaszín. A legér-
dekesebb Schiaparelli ú j divatszíne: 
élénk rózsaszín ez, nálunk újvörösuek 
hívják. Míg maga Schiaparölli legszí-
vesebben feketét visel és csak az acces-
soirjaival ad megjelenésének élénkebb 
színt, addig Riviéra-kollekciójábari fel-
tűnően sok az ú j vörös toalett és az új-
vörös accessoir. A demi-kollekció egyik 
legérdekesebb darabja egy földig érő, 
harangalakú, fekete posztó estélyi kep, 
amelynek vállába mindkét oldalon a 
csípőig levezetett, húzott, újvörös taft-
ból készült virágok vannak aplikálva. 
A kephez csuklóig érő, újvörös, taf t 
kesztyűt visel a mannekén. A kesztyű 
érdekessége, hogy rövidujjú, az uj jak 
nagyrésze szabadon marad és látni en-
gedi a kesztyűvel megegyező színű, 
újvörösre festett körmöket. 

Mainbocher, a legmértékadóbb divat-
kreátorok egyike, a pasztellkék és a 
sárga színnek jósol nagy jövőt tavasz-
ra. A sárga egyébként kedvelt divat-
színe Robert Piguetnek ás. Lanvin is 
kék színt lanszíroz a Riviéra-kollekció-
ban. Ez árnyalatban megegyezik a por-
cellánra festett hollandus figurák szí-
nével. 

Patou kollekciójában iatz ai legérde-
kesebb, hogy majdnem minden ru-
hához hosszú kabátot mutat. A kabát 
hossza teljesen megegyezik a ruha hosz-
szával. Derékban majdnem minden ka-
bát sveifolt, elől a sluszban csak kis 



masni, vagy csat fogja össze. Gomb 
vagy öv nincs a kábátokon. Legérdeke-
sebb a riviérai koktélpartíkra, vagy ki-
sebb vacsorákra készített fekete organ-
di.ruba, amelyben fehér és színes, te-
nyérnyi nagyságú, elszórt virágcsok 
rok vannak .hímezve. A hímzés olyan 
lapos, hogy teljesen az emprimé illú-
zióját kelti. A ruha fölé az átlátszó 
organidiból u j j anélküli, elől sluszban 
masnival összefogott kabátot készített 
Patou. A dús kabát kétoldalt majdnem 
derékig slicceit, a sliccelés fényes ciré 
szalaggal van szegve, épúgy, mint a 
kabát eleje. A toalettet fekete antilop-
kesztyű egészíti ki, amelynek kézfejét 
ugyanolyan hímzés díszíti, mint a ru-
h á t 

Azt átlátszó kabátok, mellett egy-
szerű, sima, fekete ruhákhoz fehér vá-
szonból, mintás selyemvászonból készít 
kabátokat Patou. Ezek a kabátok verő-
fényes időben a fekete egyszerű szövet-
ruha felett rendkívül hatásosak a ten-
gerparton, de majd kitűnően viselhetők 
lesznek tavasszal a városban is. 

A demi-kollekcióban a legtöbb divat-
kreátor ú j ra feltűnően sok emprimét 
hoz iidén. A tavaszi egyszínű szövet 
ruhák helyett Lelong a mintás kashmir 
ruha híve. Most még szőrmebunda alatt 
hatásosak ezek a tarkamintá jú kash-
miranyagok, de a Riviérán, vagy ta-
vasszal, kis boleróval fogják viselni 
őket. Az estélyiruhák között feltűnően 
sok emprimémodellt láthatunk, fehér 
alapon színes mintával (ja minta na-
gyon mulatságos, mert legtöbbször kis 
állatokat, parányi tájképeket, hindu tá-
jakat, hindu kígyóbűvölőket ábrázol). 
Nagyon szép Maggy Rouff kollekciójá 
ban a fényes fehéralapú, színes virá-
gokkal mintázott, csillogó szatén, ame-
lyet most még sötétszínű bársonnyal 
kombinálnak. 

A posztó, amelynek feltűnése valósá 
gos forradalmat csinált az idei divat-
ban, tavaszra lassan-lassan eltűnik. 
Mutatnak ugyan néhány elegáns fekete 
posztókosztűmöt, hátul erősen gloknizó 
sveifolt kabáttal, keményített, hímzett 
batisztblúzzal, vagy mintás selyemblúz 
zal a Riviéra-kollekcióban, a legtöbb 
utcai kosztüm azonban mégsem posztó, 
hanem pasztelszínü tweed, amelyhez 
sötétszínű trikóblúzotkat fognak a divat-
dámáfe viselni. 

A legátütőbb sikerű Riviéra-kollek-
ciók egyike Chanellé. Csipke, csipkévei 
kombinált muszlin, lenge tiillruhái 
lelkesedést keltettek és majdnem minden 
elegáns párizsi divathölgy garderobjá-
ban szerepelnek. 

Sötétkék matt selyem estélyiruha celloíanhim-
zésü tüll kombinációval Lelong »Riviera kol-

lekciójából'« 
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gyek szereplésével. A mulatságos 
műsor középpontjában Pongrácz 
Vilmos oróf és Paksy József, Hg-
csek és Sajó jelenete állott, ök 

Az összes szilveszteri mutatsá- aratták a legnagyobb sikert. Szen-
gokra együttesen nem készült annyi záciás toalettjéhez elsősorban a 
toalett, mint báró Ullmann Györgyné háziasszonynak gratulálunk. Lilás 
hagyományos, idén különösen jól si- rózsaszín, görögösen drapírozott 
került estélyére. A kétszázhatvan estélyi toalettet viselt, a vállán 
meghívott között a budapesti társa- •nagy, élő ibolyacsokorral. Nehéz 
ság és a diplomáciai testület legele- lenne eldönteni, hogy a megjelent 
gánsabb dámái szerepeltek. A divat- dámák között ki volt a legszebb, 
szalónokban rengetek új ruha ké- a legelegánsabb? De majdnem min-
szült erre az estélyre, ragyogó toa- denki elragadtatással beszélt Her-
lettek, belépők, sőt néhány kosztűm telendy Andorné ezüstbrokát toalett-
is, tekintve, hogy az est keretében jéről, amelynek hátul dús, gloknis 
műsor is volt, pesti társaságbeli höl- szoknyájába színes taftrészek vol-

tak beállítva. Fejdíszül 
fehér kaméliákat viselt 

s*™** v a gyönyörű ruhához 
^ , Hertelendy Andorné. A 

/> ? legszebb toalettek egyi-
rZ*, 1 két Milos Györgynén 

láttuk, testhez simuló, 
középkék színű fényes 
cellofán anyagból, derér 
kon nagy, sárga mi-
móza-csokorral. Rendkí-
vül érdekes és szép toa-
lett volt gróf Pálffy Fe-
rencné, Apponyi Júliáé, 
tökéletesen a bársony il-
lúzióját keltő, kézzel kö-
tött fekete trikóból. 
Lángvörös muszlin ru-
hában Zichy Mária Eu-
génia grófnő keltett jól-
eső feltűnést. Szenzáció-
san szép volt fekete bár-
sony ruhában, gyönyörű 
ékszerekkel Mrs. Wood-
word, és ugyancsak fe-
kete krepszaten ruhájá-
ban, a legszebb jelensé-
gek egyike volt Appo-
nyi Géraldine grófnő. 
Nagyon szép volt Dará-
nyi Béláné aranybrokát 
toalettje. Általában fel-
tűnően sok fémmel át-
szőtt és brokátruhát, vi-
seltek az estélyen. Szí-
nekben dominált a kék 
és fehér-kék kombiná-
ció. Feltűnően szép volt 
Pucher Józsefné, hal-
ványkékes szürke ro-

HONTHY HANNA 
a »Hulló falevól«-ben. Közép-
kékbársony estélylkabát szürke 

polArróka prómezéssal 
(Poto Angel«) 



main ruhája, amelyet a húzott 
sluszban kék kaméliák díszítettek. 
Világoskék ciré-brokát ruhában sö-
tétkék ciré-uszállyal Kálkiy Rudolf -
nénak volt nagy sikere. 

Naigyon tetszett Wladár Ervinné 
világoskék arannyal átszőtt toalett 
je, Münnich Aladárné középkék krep 
szatén ruhája, Kinszky Katalin her-
cegnő ezüstlamé toalettje, amelyhez 
búzakék, muszlin sálat viselt. Mme. 
Cartier már enuprimé toalettben je-
lent meg, nagy ibolyacsokorral min-
tázott, fehér muszlin ruhát viselt. 
Rendkívül elegáns volt fehér krep-
szaten toalettjében Széchényi Zsig-
mond gróf fiatal angol felesége. 
Gróf Szapáry Erzsébet fekete pa-
yette ruhában, Bernsdorf grófné ko-
rallszínü toalettben, Tótvárady As-
bóth Miklósné fehér szatén ruháitan, 
Báró Beauverger Eamondné sárga 
toalettben, Miss Ohler angol követ-
ségi attasé felesége aranybrokát ru-
hában, Perényi Istvánné fémmel át-
szőtt fehér brokát ruhában, földig-
érő kék muszlin képpel, Fellner Al-
frédné ezüstsziirJce toalettben, gróf 
Bethlen Gáborné világoskék szatén 
ruhában keltett őszinte elragadta-
tást. Nagyon elegáns volt Petzrik 
Jenőné zöld toalettjében és leá-
nya, gróf Csáky Miklósné ezüsttel 
átszőtt kék ruhában. Érdekes vilá-
goskék derekú, fekete toalettben so-
kan megcsodálták Perezel Miklósnét. 

* 

Az estély után reggel felé zsúfolá-
sig megteltek társasági emberekkel 
a pesti mulatók. Az egyik legelegán-
sabb lokálban, ahol pritnadonnák, 
társaságbeli dámák szilvesztereztek, 
a legnagyobb feltűnést Horváth 
Györgyné, Horváth Ákos fiának 
amerikai felesége keltette, földigérő, 
gyönyörű hermelinhabátban, fehér 
toalettben, rózsaszínű kaméliafej-
dísszel. Nagyon szép volt Titkos 
Ilona ezüsttel átszőtt kék brokát ru-
hában, herrrvelin kabátban, a hajá-
ban pirosas rózsaszín gardéniákkal, 
Tassy Mária ezüstlamé ruhában, 
amelyhez pasztellkék színű, fö'tdig-
érő, bársony estélyikabátot viselt. * 

Most, hogy elérkeztünk a tulajdon-
képpeni szezónhoz, amikor végre 
tényleg viselhetjük a legnagyobb 
estélyiruhákat is, Párizs már teljes 
apparátussal készül a tavaszra. A 
tavaszi kollekciót megelőzőleg is, 
annyi empriméruhát láthatunk a 
párizsi szalonokban, jnintka csak 

HONTHY HANNA 
fekete szövettélikabátban ezüstróka prémezéssel 

(Foto Angelo) 



HONTHY HANNA 
színe« mintájú eziistiamé toa-
lettje a »Hulló falevél«-ben 

(Foto Angelo) 

pár nap választana el bennünket a tyes selyemből. A ruha szélét két-há-
nyári meleg estéktől. A divat leg- rom, sor virágsziromhoz hasonló app-
csodálatosább tünete az emprimé- likáeió díszíti és ugyanilyen libegő 
anyagokhoz való ragaszkodás. A sze- virágszirmokkal van díszítve — a 
zón elején még szerények, kicsinyek ruha anyagából — a derék eleje is. 
az emprimé mintái, de bizonyos, A toalettet nagyon érdekes fekete 
hogy júliusra már egész virágerdő szövetkabát egészíti ki, a derékon 
nevet le ránk egy-egy nyári estélyi- kerek, kis boleroszerű résszel, elől 
ruha anyagáról. Mainbocher, mint <a mellényszerű kivágással, ilyenfor-
tavasz első tradicionális anyagát, mán a derekat díszítő emprimé vi-
már most hozza a pettyes selymet, rágszirmok a kabát viselése közben 
Egy rendkívül bájos, egyszerű dél- is láthatók, 
utániruhát mutat, fehér-feketepety-

Egy másik emprimé 
ruhája M ainbochernek 
szintén fekete, apró, fe-
hér mintájú emprimé-
ből készült, rövid ujjak-
kal. A ruha, érdekessé-
gét a tenyérnyi széles 
fodrokkal díszített szok-
nya adja meg. Hat egy-
más alatti sor gloknis 
fodor díszíti a szoknyát. 
Ugyanilyen gloknis 
fodrot láthatunk a de-
rékon, köröskörül egy 
keskeny, kis tail befeje-
zéseképpen. A fiatalos 
emprimé ruhához a ru-
ha mintás selyméből ké-
szült kesztyűt visel 
Mainbrocher manneken-
je. 

* 
Az egyik párizsi ma-

samód érdekes fátylat 
mutat -a legújabb tava-
szi kalapokhoz. A háló-
szerű fekete fátylat egé-
szen parányi, sötétkék, 
elszórt csillogó flitter 
díszíti. 

* 
A Riviéra - kollekció 

sporttoalettjeihez egé-
szen újszerű, érdekes 
narancs színárnyalatú 
krokodilból készített ci-
pőt, övet és kézitáskát 
Párizs egyik leghíre-
sebb cipésze. A szürke 
és a kékesszürke ár-
nyalatú ruhákat kitű-
nően egészítik ki ezek 
az újszerű cipők. 
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PlVATMAZSOLÄK 
bútok többnyire hosszúak, 
mintás chintzből,• vagy 
paplctnszerűen steppelt 
és flottirral bélelt chintz-
ből készülnek. Filmsztá-
rok számára autóutazá-
sokhoz, a műtermi pihe-
nőszünetekben, vagy kerti 
ruhának nagyon sok 
overall készül, selyemből, 
selyemszerű vászonból, 
vagy nyerssélyemből. 

* 

A boleró egyik legdiva-
tosabb kabáttipusa lesz a 
koratavaszi szezónnak. 
Szövetruhákhoz, imprimé 
toalettekhez egyaránt, de-
rékba szabott rövid bole-
rókat készítenek. A kora-
íavaszi estélyiruhák kö-
zül is sokat láthatunk 
boleró val. A ruha fényte-
len krep, vagy pasztell-
színű muszlin, a boleró 
pedig gyöngy, vagy flit-
ter. Gyönyörű Mambocher 
kollekciójában egy vöröses 
rózsaszín krepes selyem-
ruha, kis piros kövekből 
összeállított csípőig érő 
boler óval. Ä 

Színházban, estélyen, bálban 
ZOBEL harisnyában sikere lesz. 
Szaküzletek: Petőfi Sándor-utca 
2, Párizsi udvarban és Teréz 

körűt 34. 
* 

A bállá öltözködés egyik 
legfontosabb kiegészítője 
az ékszer. Természetesem 
csak nagyon kevesen van 
nák, akik estélyitoalejtt-
j(ii kihez valódi briliánso-
kat, vagy színes drágakö-
veket viselhetnek. A mai 
divatban a drága ékszere-
ket tökéletesen, 'helyettesí-
tik m ékszerszerű©» ki-
dolgozott strasszok, szí-
nes kristályok, a valódi-
hoz megtévesztésig ha-
sonló gyöngyök. Gyakran 
olyanok is, akiknek érté-
kes drágaköveik vannaik, 
a báli toalettjeiket di-
viatos. strasszdfezekkel, 
strasszclipsekkel, sttrassz-
brosokkal díszítiik, fülük-
ben pedig a régi briliáns 
bonton helyett strassz-
fü'lclipset viselneik. Ter-
mészetes, hogy a nagy di-

Január 11-én kezdődik 
a divathét Hollywood-
ban. Erre az alkalomra 
a nagy newyorbi divat-
cégek manekenjeiket és 
teljes új kollekciójukat 
leküldték a film főváro-
sába. A kollekciókban 
feltűnően sok plage ruha, 
sportruha szerepel. A 
shortok rendkívül diva-
tosak vászonból, pikéből, 
mintás vászonból és mat-
laszészerű pikéből. Vászon 
shortokhoz sötétszínű 
trikó pullovereket, vá-
szon kardiganyokat mu-
latnak. Nagyon divatosak 
a hawaii ruhákhoz ha-
sonló, mintás, színes für-
dőruhák, az eddigi karto-
nok helyett. A strandka-

Sötétkék 
fehérpiké szegélyezéssel 

cille Pafay kollekciójából 

va ira való tekintettel a 
strassz- és kristályéksze-
rekbein rengeteg újdonság, 
sok érdekes, szép modell 
kerül piacra. A váciuteai 
Arkamzas boltban clipsek-
ben, bro sokban, fülclipsek-
ben, hajban viseltető 
strasszesatokban olyan 
nagy a választók, akár 
Párizs legnagyobb íkosz-
tűmékszerüzletéibera. 

* 
Farsang előtt . . . Farsang 
a la t t . . . 1—2 különóra Budapest 
népszerű táncaintézetében, VII., 
Akácfa-utca 32. Tel.: 1-303-24. 
Felnőttek részére esti tanfolya-
mok. Speciális gyermekcsopor-

tok, Artistaképzés. 

Sötét szürkéseöld szövetkosz-
tüm piros posztópántdísszel, 

Dormoy kollekciójából 
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Tsodafűző 

Dl V A T P O ST A 
Tanácstalan. A sötétkék délutáni ruha 

nagyon szép lenne. Acél- vagy szilva-
kék árnyalatra gondolok, matt selyem-
ből. Az övet ma még keskeny ezüst 
bőrrel lehetne szegélyezni és az ovális 
kivágás jobb- és baloldalába is egy-eg> 
ezüst bőrklipszet tűzzön. Tavasszal ia 
klipszek helyett nagyobb kivágást és 
fiatalos, fehér hímzett batiszt vagy 
lkwmgallért tehet a ruhára, úgythogy a 
kislány utcára is viselheti. Szőrmével 
díszített ruhát nem ajánlok, hiszen ki-
felé megyünk a télből. — Szeretem a 
szépet. A csipke estélyiruhát nagyon 
szépnek tartom, akár pasztellszínű, vi-
lágos csipkéből (rózsaszín, halványlila), 
akár divatos sötétkék csipkéből csinál-
tatja, Az elgondolás, hogy a ruhához 
kis szmókingkabátot is varrat, elől 
strasszgombokkal, nagyon helyes. így 
ha világos a ruha és csak estélyre vi-
selhető, megtakarítja a belépőt, ha pe-
dig sötétkék, vagy fekete csipkeruhát 
csináltat, ügy a hosszúujjas kabáttal 
késő délután is felveheti. Kazakra ne 
gondoljon, mert a kazak ma már Pá-
rizsban divatjamúlt. Látom, garderob-
jában meglehetősen sok kazak szerepel, 
ezeket még elviselheti, de újat már ne 
csináltasson. A fémmel átszőtt anyagok 
nagyon szépek, de ha csipkeruhát csi-
náltat, sokkal szebb volna a kabát is 
csipkéből. Igaz, hogy a fémmel átszőtt 
kabátot más sima* fekete ruhához is 
tudóiéi viselni, de úgy látom, a garde-
robjában nincsen ilyen toalett. A tizes 
számú ruha nagyon csinos, ha most 
télen akarja viselni, úgy a fehér pele-
rint szép volna ezitistlaméval kibélelni 
és ezüstrojtot tenni elől a ruhára. 
Ehhez semmiesetre sem kell szmóking-
kabát, sokkal jobb, ha a ruhát egybe-
hagyja, mintha külön szoknyát csinál-
tatna belőle. A lila csipkéből kis blúzt 
csináltathat, amit a hetes számú ruha 
szoknyájával viselhetne a fémmel át-
szőtt kazak helyett. A muszlinanyagok 
megcsináltatásával egyelőre várjon, 
ugyanígy a fehér kabáttal is, még iga-
zán nem tudjuk, hogy tavaszra mi lesz 
a divat. így ezekre a toalettekre nem 
is adok most felvilágosítást, hanem 
majd ha Párizsból visszaérkeztem. — 
Debreceni előfizető 26. A beküldött szö-
vet nagyon csinos. Olyan ruhát kellene 
csináltatni belőle, amit tavasszal utcára 
viselhet. A szoknya egyenes lehet, hátul 
beállított legyezőránccal, vagy kevéssé 
gloknis és hozzá csípőig érő jumper, ! 
elől gallér nélkül, egyujjnyi széles piké 
piével, amit végigvezethetne az egész 
elején és a jumper szélén, vagy valami 

estelyi 
melltartó 

Lastex csodafonalból nélkülözhetetlen 
Ügyeljen a védjegyre 



csinos pikégallérral. így a ruha most 
is elegáns, amellett, hogy abszolút ta-
vaszias. A nyestprém nagyon divaton, 
ha sztolaszeríí, kár lenne átdolgoztatni. 
Ha szét akarná szedni és a négy hőrí 
hosszában dolgoztatni, minden egyes 
bőrhöz fejet és farkot kellene szerezni. 
— Dolly-Rozsi. A multheti számban le-
közöltem Bársony Rózsi skót jelmezes 
képét, mert ezt a ruhát jelmezbálra na-
gyon alkalmasnak tartom. A legolcsóbb 
anyagból lehetne megcsinálni és biz-
tos, hogy alakjához nagyon előnyös is 
volna. De ha az alakot óhaj t ja hangsú-
lyozni, akkor nagyon egyszerű volna 
valami kedves, szép strandruhát, rövid 
shortot, kis selyem ingblúzt és egészen 
széleskarimájú szalmakalapot felvenni, 
amire színes selyemsálat köt. Magas-
sarkú szandállal, mint Palm-Beach-, 
vagy Florida-jelmez szerepelhetne és 
meg volna az a praktikus oldala is, 
hogy nyáron nyugodtan viselhetné a 
strandon, az anyag nem vész kárba. 
Mostanában nagyon divatosak a nem-
zeti kosztümök, akár magyar paraszt-
lánynak öltözik, valami szép népvise-
letbe, akár valami kedves tiroli dirndlit 
vesz fel, hosszútollas tiroli kalappal, 
tiroli cipővel, nagyon csinosan fog ki-
nézni. A tiroli kosztűm is olyan, hogy 
azt egész nyáron viselheti. Nővérének 
legkedvesebb volna valiami vlrágjel-
mez-estélyiruha, jó, mély dekoltázzsal, 
nagyvirágos, tarka kartonból, a kivá-
gásban \igyanolyan csokor pzínes vi-
rággal, amilyen az anyag mintája, fej-
hez simulé íkla virágfej'kötővel, a csuk-
lón virágkarkötővel. Ez a ruha olcsó 
és nagyon hatásos. — S. T. Sajnos, nem 
tudok levélben válaszolni, mert nem 
írta meg a címét. Mivel kérését csak 
sok utánjárással lehetne elintézni és én 
rendszerint nem is tudok arról, melyik 
szalon milyen munkaerőt keres, a^t 
ajánlom,! (hogy forduljon kérésével az 
erre legmegfelelőbb fórumhoz, a Női-
szabók Országos Szövetségéhez (Erzsé-
bet-tér 16.). Közölje velük pontosan az 
elhelyezkedéshez szükséges feltételeket, 
a saját és a szalon szempontjából. Ter-
mészetes, hogy személyes utánjárással 
könnyebb lenne az elhelyezkedés, már 
csak azért is, mert adandó alkalommal 
az állást azonnal elfoglalhatná. Én, 
persze, a körülményeit nem ismerve, 
nem merem rábeszélni arra, hogy Pestre 
jöjjön. — BÖzsike, Arad. Tizenhétéves 
leány részére túlságosan sötétnek tar-
tom a meggyvörös báli ruhát. Ahogy 
ön a toalettet elképzeli, arany accès-
soirokkal, az inkább asszonynak való, 
mint fiatal leánynak. Ha taftot akar, 
csináltasson szép changean rózsaszínt, 
vagy világoskéket, de még ennél is 
szebb lenne a fehér, vagy pasztellszínű 
tüllruha. Biedermeier loknis f r izurájá t 
ezekhez a ruhákhoz is viselheti. Az 
arany cipő helyett a világosabb taft-
ruhákhoz ezüst szandált csináltasson. 

A grafológia csodál 
Sorsa, jövője mindenkit érdekel, a 

misztikus jóslás azonban sötét és 
megalázó tévút. A grafológia az em-
ber írásából állapít meg mindent. Te-
gyen ön is egy próbát. Küldjön be 
Zsombok Zoltán írónak néhány sort 
éa csodát fog látni: mintha a grafo-
lógus születése óta ismerné Önt. leg-
elrejtettebb dolgait is íe l tár ja önnek 
és ellátja tanáccsal, véleménnyel. 
Csodálkozó, — elismerő — és hála-
levelek özöne, a közönség lázas 
ostroma kíséri a rádióból is iamert 
író nagyszerű munkáját . Állá», 
munka, terv, gazdálkodás, pénzfor-
rások, ötletek, siker, színpadi tehet-
ség és népszerűség: biztos válaszok, 
tanácsok, jelentések. Ha más írását 
küldi be, az illető legtitkosabb lelki-
világát, érzéseit, terveit, jellemét stb. 
ismeri meg. A grafológiát meg fogja 
becsülni, híve lesz neki, mert kérdé-
seire feleleteiket kap, amelyeknek 
egész életében hasznát veheti. A dí-
jat szabja meg ön, bélyegekben tet-
szés szerinti összeget mellékelhet, 
í r jon pár sort erre a címre: Zsom-
bok Zoltán, Budapest 62. Postafiók 
46. Közlendő: születési adat, családi 
állapot, testi hiba, betegség; mellék-
lendő megcímzett, bélyeges válasz-
boríték. Mindenki részletes jelentést 
kap! Külföldiek is írhatnak, 5—10 drb 
nemzetközi kupont mellékelve (eset-
leg ottani bélyegeiket P 3 — értékben.) 

• — - M A . X . --OT. . 

A szép svájci tél! 
Átalányárak. — Tetszésszerinti tartóz-
kodás. Naponként Fr. 8.—tói. Hét nap 
Fr. 50.—tői. összes illetékek bennfog-
laltatnak. A leértékelés ellenére nine» 

áremelkedés! 
145 téli gyógyhely — 538 szálloda. 

Az, utazásnál 30—45%-os ármérséklés 
6 napi svájci tartózkodás esetén. 

70 sporthelyen egységes svájci síiskola. 
Felvilágosítás és eladás az utazási 

irodákban. 
A célszerű téli ajánlat: Szabadválasz, 
tású téli átalányutazás — Svájcban. 
Felvilágosítások és prospektusok a 
Svájci Idegenforgalmi Központ képvi-
seleténél (A MÁV Hiv. Menetjegyirodá-
ban) Budapest, V., Nádor-utca 18. 

Telefón: 1-230-41. 
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»Egyik frakk olyan mint a másik« — 
szokták mondani. Ez nagyjából így is 
van. De csak nagyjából. Végeredmény-
bem nincs mégegy öltozé\h\ mely annyi 
lehetőséget nyújtana az egyéniség ki-
fejezésére., mint éppen az egyenruha-
szerű frakk. 

A fraibköltözék az utolsó 50 évben 
alapjában alig változott. A közben foly-
ton alakuló divatirányzatok azonban 
állandóan változtattak a, formán, a szár-
nyak hosszán, a kihajtó szélességén, a 
gallér stílusán s mindazákon a részlete-
ken, amelyek az estélyi öltözéket jellem-
zik. Az eredmény az lett, hogy a tiz év 
előtti frakjk, ámbár alapjában korrekt 
viselet, mégis olyan ódivatúnak tűnik a 
divat szerint öltözködő férfi szemében, 
mint például a magasszárú cipő. 

A divatos frakk fekete, vagy olyan 
sötétkékamely esti világitásnál feketé-
nek tűnik, A fekete frakk a hivatalos 
viselet talán elegánsabb. A Ikék frakk 
viszont most divatosabb. Hogy a jövő 
szezónban fogják-e viselni a kék frak-
kot, azt egyelőre nem lehet tudni. 

A frakk olyan hosszú legyen elől, 
hogy a fehér mellényt takarja. Hátul 
viszont a divatos frakk szárnyai mé-
lyen a térdhajláson alul érnek. A ki-
hajtó finom bordázású grosgrainselyem-
ből készül. A gombok csontból vannak, 
esetleg selyemmel vonják át azokat. A 
divatos frakkon, baloldalon, a mell felett 
zsebet alkalmaznak a zsebkendő szá-
mára. 

A nadrág felhajtás nélkül készül, 
ugyatiabból az anyagból, mint frakk-
kabdt, bár igen előkelő amerikai és an-
gol szabók a frákkábátot gyctkran köny-
nyebb anyagból is készítik, mint a nad-
rágot, mert a túlfűtött termekben és 
táncnál kellemetlen a nehéz kabát. 
Ugyanebből az ókból nagyon sok poroz 
\frakkot is készítenek, ifreskószerű anya-
gőkból. A nadrág oldalát két közepes 
szélességű, egymáshoz közel varrt zsi-
nórral díszítik. A nadrág a cipő fölött 
betörik, az övrésznél pedig bőségrán-
cokkal készül, ami által karcsúvá teszi 
az oldhat. 

A. fehér mellény lehet egysoros vagy 
kétsoros, leginkább hát nélkül készítik, 
mert ezzel is könnyebbé és kellemesebbé 
ifáliík a frakk viselése. Számos változa-
tát. látni a fehér mellényeknek, vannak 
»F« kiváffásúák. szögletes, kihajtós for-
mák, álul szétálló hegyekkel, lekerekített 
kihajtó mellények, lekerekített hegyek-
kel Anyaguk piké vagy mádárszem 
mintájú marcella. Áltálában, a kiskoc-
kán minták és a finom bordázatok a leg-
divatosabbak. 

Az estélyi ing két gombbal sárul és 
célszerűség szempontjából elől végig 
nyitott. Viselik azonban az egy gombon 
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mellű inget is. Frakkhoz a fehér szár-
nyas fehér gallér a hivatalos viselet. A 
divat most széles kivágású, szélesszár-
nyú, magas gallért ír elő. A fehér nyak-
kendő vagy félpillangó alakú vagy kis 
négyszögletes formájú. Sokan kedvelik 
ha a nyakkendő a mellény, anyagából 
készül. A kézelő egyszerű, tehát nem 
felhajtott fehér vászonból való, szögle-
tes sarkokkal. Az inggomb valódi vagy 
tenyésztett, esetleg hamis gyöngy, ter-
mészetes színben. Divatújdonság a fe-
hér email inggomb. A mellénygombok 
harmonizálnák a mellénnyel. 

A zokni fekete selyemből, cérnából 
vagy gyapjúból van. Lehet bordázott 
vagy saját anyagból való azsúr nyíllal. 
A cipó abbé formájú, vagy a megszokott 
oxford forma, fontos, hogy minél simább 
és egyszerűbb legyen, külön orr (kapli) 
nélkül. A cipőtalp rámája keskeny, a 
talp maga nem vastag. 

A mellzsebben sima fehér vászonzseb-
kendőt viselnek, mely fehér monogram-
mal a legízlésesebb. A zsebkendő soha 
se legyen levasalva, vagy lepréselve, 
vagy összehajtva, hnnem könnyedén, ter-
mészetes módon tűrjük be a zsebbe. 
Kesztyűt a frakköltönyhöz nem visel-
nek. csak akkor, ha felsőkabátot. és ci-
lindert vesznek a frakk fölé. Ilyenkor 
fehér glacé, szarvasbőr, vagy kecskebőr-
kesztyű a divat, mely egy gombbal csu-
kódik a csuklón, vagy gomb nélküli. 

A sál mindig fehér, anyaga lehet fu-
lárd, krep, de nagyon divatosak újab-
ban a kötött selyemsálak is. 

A frakk tökéletes kiegészítője a se-
lyem cilinder, vagy az összecsukható 
operakalap. Karórát nem lehet, hordani 
a frakkhoz, ezt zsebórával helyettesítik, 
amelyről rövid platina, vagy ezüst óra-
lánc csüng le. Az aranyóraláncot mel-
lőzik, mert a fehér fekete kombináció-
nak nem szerencsés kiegészítője az arany. 

Jólöltözött férfi a frakkgomblyukban 
virágot, visel. Többnyire vörös szegfűt, 
fehér gardéniát, félvér vagy halvány-
rózsaszín szegfűt, esetleg kék búza-
virágot. 

A tökéletes frakkabát nyaka alacsony, 
hátul majdnem az egész gallért látni 
engedi, már amennyiben, ez a kényelem-
mel összeegyeztethető. A fehér estélyi 
nyákkendőt mindig a gallér szárnya 
előtt, viselik. A divat ma előírja, hogy a 
gallér szárnya szélesebb legyen, mint a 
nyakkendő csokra. A frakkabát ujja 
nem túl hosszú, úgyhogy ing kézelője 
kilátszik belőle. 

Sokan azt hangoztatják, hogy a. frakk 
kényelmetlen viselet. Lehet, hogy van-
nak. akik nem szívesen viselnek frakkot, 
fontos azonban, hogy ezt ne mutassák, 
mert fraíhk legelső szabálya, hogy köny-
nyed elegánciával kell viselni. 



Izsák úriszabó szalonja ós 
próbaterme Andrassy >it 1. 

(Seidner fotók) 

A világ városokban, Ixm-
donban, New Yorkban, 
Párizsban egészen külön-
legesen szép fiérfiiszaibó 
szalonokat látni. Modem 
bútorok, síima falak, be-
épített saefkrényeik, süp-
pedő, nagy foteleik vár-
ják azt az úri közönséget, 
amely ru'hát rendel és ru-
hát próbál. 

Lassaraként Budapesten 
is kezdik belátni divatos 
szabóink, hogy a szép ru-
hához szép környezet 
illik. Űttörő ebben Izsák 
szabó, aki most olyan 
szabószalont rendezett be 
az Andrássy-út 1. számú 
ház ellső emeletén, amely 
még külföldi viszonylat-
ban is feltűnést keltene. 
És igaza volt, amikor a 
közismert Izsák-szabású 
ruhákhoz megfelelő és 
méltó környezetet létesí-
tett. 

A gyönyörű interieurt 
beépített szövetpolcai-
val, gördíthető szövet-
bemutató asztalkák-

' kai, üveg vitrinekkel, 
gyönyörű próbaszo-
bával, Rákos Pál 
tervezte, örülni kell, 
hogy Budapest f érfl-
divat életo ezzel a modern, 
gusztusos szalonnal ismét egy lépés-
sel közelebb jutott a legnagyobb metro 
polisok stílusához. 

A MODERN ÚRISZABÓSZALON 



T E N C Z E F 
L Á S Z L Ó 
MODELLJE 

Newyorkbau a szezon divat ja a mid-
night blue, azaz éjfélkók estélyi öltö-
zék. Az éjfélkék frakkhoz és éjfélkék 
szmókinghoz ugyanolyan színű kiegé-
szítő estélyi ékszereket hoztak most di-
vatba. Éjfélkék a kézelőgomb, a gyűrű, 
az ingmell gombja és az órát díszítő 
óralánc függője. 

Azzal "a jelszóval, hogy legfontosabb 
a kényelem, ú j f a j t a nadrágtartói)vvei 
próbálkoznak amerikai divatcégek. Ezek 
a nadrágtar tók öv formájúak és lénye-
gük egy acélspirálváz, amely megfele-
lően követi minden mozgásnál az alak 
Formáját. Az ú j nadrágtartóöveket 
főleg sporthoz viselik. 

A blokkbetűből álló monogrammok 
rendkívül népszerűek egész Ameriká-
ban. Lehet mondani monogrammőrület 
van. A tárcákon, az órákon, a bőröndö-
kön, a nyakkendőtűkön, az övcsatokon, 
a sálakon, természetesen az ingeken és 
zsebkendőkön is blokkbetűs monogram 
mokat alkalmaznak. Miután pedig a 
legtöbb amerikai férfinek két kereszt-

TENCZER 
LÁSZLÓ 

FÉRFISZABÓ 

KÉSZÍTI AZ ÚRIKÖZÖNSÉG FEL-
TŰNŐEN JÓLSZABOTT RUHÁIT 

BUDAPEST 
IV., SZERVITA-TÉR 10. 

T E L E F O N : 81-5-62 
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splindew fii htzctíoíih, 

yyvtht ^laolioitbh. ífwpc^iyic ' 

pivi^cyd itfvstwlhvivm 

Sfrcned Qízk^ 
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nem törik meg ha leül. 

C I L I N D E R 
k ü l ö n l e g e s s é g e k . 

A L Ö F F L E R 
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K R E Á C I ÓJA 
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É S E S T É L Y I 

A L K A L M A K R A 
A Z S U R - N Y I L A S 

Z O K N I 

neve van, három betűből áll a mono 
gramm. Most a monogrammőrűlet egy 
lépéssel tovább halad, már a harisnya 
kötőket is monogrammal készítik. * 

A divatos frakkanyagok közül nagy 
sikert arat az egész világon a fresco 
tin, mely lágy esésével különösen szé-
pen készíthető el. Budapesten Balogh 
Béla Semrnelweis-utcai szalónja készíti 
elegáns f rakkja i t frescotinból. 

* 
Egyes sportokhoz orosznyakú, hosszú-

ujjú ingeket készítenek, műselyemből, 
pasztelldrap, barna és levélzöld színek 
ben. Ezeknek csak az a hátrányuk, 
hogy nagyon nehéz megfelelő öltözéket 
találni hozzájuk, mert sem a térdnad-
rághoz, sem a knikerbokerhez, sem a 
flanelnadrághoz nem nagyon illenek. * 

Indián motívumú, nyakkendőket és 
sálakat favorizálnak Newyork divatter-
vezői. Színük sötét, a minták ferde csí-
kokból vagy egyszerű kockákból álllnak. 
Nyakkendő és sál ugyanabból az anyag-
ból készül. 

16. 
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K Egykor régen fagyos télben, 

Ablak alatt szóla szépen 
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Blaupunkt rádió 
a nagyigényű hallgató vevőkészüléke. 

O t t h o n i nagy Super 7 W A g é p k o c s i b a n s 5 lámpás, 
86 típus 7 lámpás, beépí- 5 A 76 tipus a startertelep-
tett két hangszóróva l re kapcsolható autórádió 

BOSCH ROBERT KFT. Budapest, V.,Vá(iút 22-24 

A lakóautó mos-
dófülkéje 

L A K Ó -
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A Z ÚJ 
D I V A T 

Szalonnak berendezet 
uxusautó. beépített r 

dióval 



KONyj-LP MŰVÉSZETE 
SZ E R.k.E.SZT1 o 

Szace1láryné receptjei: 
BORJUPECSENYE TEJBEN GÖZÖLVE. 

Egy fejlő borjú fehérpecsenyét hártyájától le-
tisztítunk, hosszában szalonnával .megtűzdel-
jük, három evökamál forró zsírral leforrázzuk, 
fél vöröshagymát teszünk mellé és kevés tej-
jel őntözgetve szép pirosra sütjük. Tálalás 
előtt félórával ihárom evőkanál tejfelt öntünk 
rá, egy evőkanál édes pirospaprikával meg-
szórva tovább sütjük. Tálalás előtt a húst vé-
konyan felszeleteljük, a mártást jól felforral-
juk és külön adjuk fel. A húst többféle párolt 
zöldséggel keverve tálal juk. - BAROMFI-KOT-
LETTEK. A pulyka vagy ct irke mellét nagyon 
apróra vágva tárba, te s fiz ük, egy pulyka mellé-
hez két kávéskanál szitált morzsát, egy kanál 
zsírban párolt reszelt hagymát, kevés petre-
zselyem zöldjét, kevés sót, két to jás sárgáját , 
törött borsót, mindezt jól -összekeverjük ujjnyi 
vastag szeleteket formálunk belőle, tojásba, 
morzsába mártva, forró zsírban kisüt jük. Ezt 
lehet nyúlból, borjúhúsból is 
SZALONNAVAL TÖLTÖTT 
JÉRCE. A jércét leöntjük este 
hideg vizzel, hogy jól ellepje és 
reggelig- így állni hagyjuk. 
Reggel jól megtisztítjuk, a be-
lét eltávolítjuk a bőrét ameny-
nyire csak leihet fölemeljük a 
hústól és a bőr alatt nagyon 
vékonyra szelt füstölt szalonna-
szeletekkel borítjuk be. Besóz-
zuk és két óna múlva sütötep-
sibe téve forró zsírral leforráz-
zuk és folytonos öntözés köz-
ben szép pirosra sütjük. — 
FRANCIA PALACSINTA. 12 
deka vajat. 2 deci tejfelt. A4 
deka lisztet, 12 deka cukrot, 6 
tojás sárgáját kevés reszelt cit-
lomhéjat jól kikeverünk. Négy 
tojás kemény habját adjuk hoss-
zá és ebből a keverékből nyolc 
darab palacsintát sütünk, de 
uem szabad kiszárítani. Tűz-
álló tálba rakjuk és soronkint 
megkenjük barackízzel. 5 perc-
re beletesszük a forró sütőbe 
és vaníliás cukorral megszórva 
tálaljuk. Cukor nélkül készít-
hetjük, akkor sajttal töltjük és 
előételnek adjuk fel. — SÓS 
MANDULA »TÖRLEY PEZS-
GŐ« MELLÉ. A leforrázott, 
meghámozott manduláit ruhával 
jól letöröljük és sütőtepsibe 
tesszük. Egy kiló unamidulára jó 
marék sót szórunk és forró sü-
tőben szép piros ropogósra pi-
rí t juk. — CSÖRÖGE-FANK. 3 
deci lisztet 2 tojás sárgájáival, 
2 egész tojással, kevés sóval, 
1 kanál tejfellel. 1 kávéskanál 
rummal tésztává, gyúrunk. Kés-
foknyi vékonyságúra nyujtjuk 
ki és négyszögletes darabokat 
vágunk belőle, melyeket a de-
relyemetszövel 2—3 helyen be-
vágunk. Forró zsírban kisüt-
jük. Tiszta cukorporral vagy 
fahéjas cukorral megszórva tá-
laljuk. — PÉKPEREC-StlTE-
MÉNY. A készen vett perecet 
négyfelé tördeljük s forró sós 
vízben megpuhítjuk. Két evő-

ké sz it en i. — 

kanál zsírt, 2 kanál jó tejfelt felforralunk. A 
perecoket leszürjük. beletesszük a forró tej-
feles zsírba, e lkever jük s túróval vagy sajt-
tal meghintve tálaljuk. — HABKIFLI. Négy 
tojásfehérjét habnak felverjük 50 deka finom 
porcukorral, 1 evőkanál borecettel, kevés tö-
rött vaníliával a.rldig keverjük, míg a kanál 
megáll benne. Kis kiflikéi formálunk belőle, 
apróra vágott mandulában forgatjuk és lan-
gyos sütőben 4 óráig szárít juk. — MARCI-
PAN. kgynegyedkiló cukrot 8 evőkanál víz-
ben megfőzünk. Beleöntünk egynegyedkiló 
hámozott, darált mandulát, egynegyedkiló re-
aaeít csokoládét. Jól összegyúrjuk és tetszés-
szerinti olajozott formába nyomkodjuk és sü-
tőben szárítjuk. Ha nagy boba formában ké-
szítjük, kihűlés után fölszeleteljük. — HOL-
LANDI KÜLÖNLEGES DZSEM. Másfél kiló 
sárgarépa, 1 kiló iszárított sárgabarack, 3 
egész citrom. 2% kiló cukor. A barackot fél-
liter vízben egy éjjelen át áztatjuk, másnap 
puháira, főzzük. A megtisztított, apróra vágott 
sárgarépát kevés vizzel puihára főzzük, leszür-

jük é s a barackkal együtt hús-
darálón át daráljuk.. Ket cit-
rom reszelt béjá t és levét ad-
juk hozzá, és a cukorral együtt 
10 percig főzzük. Hollandiában 
tészták megtöltésére is hasz-
nálják. nagyon jóízű dzsean é« 
egész éven át lehet készíteni. 
— NARANCSLIKÖR. « da-rab 
szép narancsot szeletekre vá-
gunk, ráöntünk l liter 96°-os 

- • és 5 napig áUi» 

öt nap után leönt-
alkoholt 
hagyjuk. 

Dr. Korbler Nándorné és vajas-
tósztareceptje: 

15 deka lisztből, 15 deka vajbál, 
15 deka áttört sültburgonyából, 
három tojás sárgájából, két 
deka tejben áztatott élesztővel, 
két evőkanál tejfellel, sóval 
tésztát gyúrunk és egy óráig 
pihentetjük. Kinyújtjuk két 
centiméter vastagságúra és 
négyszögeket vágunk belőle, 
forró vízbe beletesszük a kis 
félpár virsliket, átmelegítjük 
őket és kivéve a forró vízből, 
bőrüket lehúzva, kihűtjük. Min-
den vajastészta négyszögbe egy 
fél virslit helyezünk, összeso-
dorjuk, tojássárgájával meg* 
kenve megsütjük és melegen 
adjuk fel. Darált sonkával is 
tölthetjük a tésztákat. Akkor a 
darált sonkát összekeverjük to-
jássárgájával, tejfellel és úgy 
töltjük meg a négyszögletű 
tésztákat, összesodorjuk és kis 
kifliket formázunk belőle. To-
jással megkenve, forró sütőben 
lassan sütjük és melegen tálal-

juk. 

ZÍ jük róla az alkoholt és a. na-
rancsszeleteket egyenkint ki-

— nyomkodjuk. 75 deka cukorból 
5 deei vízzel félóráig szirupot 
főzünk, hozzáöntjük a naran-
csos alkoholt, felforraljuk és 
szűrőpapíron keresztül üve-
gekbe^ ez űr jük. — ALVÉ-
O&TYATÖLTELÉK. 7 tojás 
fehérjéből kemény habot ve-
rünk. 87 deka cukorral fél-
óráig kever jük . 12% deka mé-
zet 3 evőkanál vízzel felfő-
zünk lassan, ezt a cukros hab-
hoz adjuk és tűzön-vizen s.fl-
rüre felfőzzük, folytonos keve-
rés között. 80 deka dióbelet 
apróra törünk, kevés reszelt 
citromtaéjat keverünk és az 
egészet jól elkeverve, két os-
tyaiap közé tesszük és vala-
mi jjeheziékkel lenyomva, pár 
órán át szárítjuk. 

SÜLT VADDISZNÓ DIÓJA. 
1 kiló vaddisznó diójához a kö-
vetkező pácot készí t jük: 2J 
deka zöldség ka r iká ra vágva, 
5 deka kar iká ra vágott veres, 
hagyma, négy deci vörösbor, 
kevés majoránna, só, törött 
bors. 1 szem szegfűszeg, 8—4 
szál kakukfű , 9 deci víz, ká-
véskanál cukor, % citrom hé-
ja. A pácot felfőzzük és bele-
tesszük a vaddisznó húsát, 6—7 
napig benne állni hagyjuk és 
kivéve a pácléből, forró zsír-
ra l leforrázzuk és kevés páctó 
hozzáadásával gyakori szurká-
lás és öntözés közben puhára 
sütjük. Csipkebogyó-ízzel tá -
lal juk. 
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Egy heti étlap 
PÉNTEK 
KarfiolLeves 

Para j tükörtojással 
Bundáls zsemlyeszelet 

Rizsfelfújt 
Vacsora 

Kocsonyázott ponty 
Süli alma, gesztenye 

SZOMBAT 
Ebéd 

Paradicsomleves 
Tejfeles borjúsaelet 

Tojásosmötélt 
Barackizes kirfl! 

Vacsora 
Meleg malacfejhús 

ecetes tormával 
Vegyes befőtt 
VASÁJRNAP 

Ebéd 
Csirkeragmleves 

Sült csirke burgonyá-
val és kompóttal 

Gesztenyepüré tejszín-
habbal 

Vacsora 
Sültburgonya 

Libamáj 
Tea 

Délről maradt hideg 
csirke 

Gylimölcs 
HÉTFŐ 

Ebéd 
Tejfeles gombaleves 

Párolt felsál 
K elk áp osatafőz el ék 
Alma pongyolában 

Vacsora 
Meleg sonka 

Burgonyapüré 
Naranes«»! áta 

KEDD 
Ebéd 

Burgonyaleve® 
Serpenyős rostélyos 
Burgonya-, paprika-

saláta 
Túrós palacsinta 

Vacsora 
Velő tojással 

Burgonyalángos 
Körte, alma 

SZERDA 
Ebéd 

Gulyásleves 
Káposztás kocka 

Vacsora 
Rántottás kolbász-

szeletek 
Sajt. vaj, alma 

CSÜTÖRTÖK 
Ebéd: 

Vegyes zöldségleves 
Gombás, rizses töltött 

felsál, cnőtésata 
Atoiásleptéiny 

Vacsora 
Rakott sonkás bur-

gonya 
Töltött ostyaszeletek 

Ylzváry Mariska receptje : 
PIKÁNS HÚSTEKERCS. Fél kiló 

borjúcombot ügy hasítunk be, hogy 
széthajtva egy nagy szeletet nyer-
jünk. Ezt jól kiverjük és »óavlzael 
fehérre leforrázomík. A szeletet kiiite-
ritjüik, vékony, füstölt szalannaszele-
tekkel beborítjuk, csak egyik, olda-
lán hagyjuk 8 ujjnyi szélességben 
üresem a szélét. A szalonnára bors-
sial, majorannával, sóval fűszerezett 
serfcéfcvagdalékoí kenünk vékonyan, 
erre kenünk egy réteg dinsztelt 
gombaszeletet, kockára vagdalt füs-
töltnyelvet, uborkát, erre sonkaaoiele-
teket rakunk, ezt megszórjak három 
apróra vágott kemény tojással, ami 
közé apró sziardell avajclarabkákat he-
lyezünk el. Ha van. kenhetünk rá 
átdarált, nyers libamájat i®, d« ez él 
is maradhat. A hússzelet üresen ha-
gyott három ujjnyi szélét bekenjük 
nyers tojásfehérjéivel, azután a meg-
rakott végénél kezdve, jó seiorosan 
összesodorjuk ia szeletet, ntána szal-
vétába tekerjük, melyet itiszta spár-
gával erőben iéa sürün átkötüzünk és 
az egészet fele viz, fele bor és ke-
vés ecetben, melybe leveszöldséget, 

borsót ós karikára vágott hagymáit 
, másfél órán át puhára főzzük, az-

után a tűzről levéve ebben a pácban hagyjuk 
kihűlni. Másnap a húst kivesszük a szalvétá-
ból, felszeleteljük, a » p i k k el, töltött tojással ós 
uborkával díszítve hidegen tálaljuk. 

A k ö z ö n s é g r e c e p t j e i 
SONKAKRÉM. Fél kg. nyers füstölt sonkát 

megdarálni és szitán áttörni, l tejbe áztatott 
zsemlyével együtt. 4 tojás sárgájával é« ne-
gyed liter tejszínhabbal könnyedén elkeverni. 
Vajjal kik ont formában 20 percig gőzölni ós 
ha kihüit, aszpikkal borítani. 

Hudacsok Dodi, 
XI.. Fadrasz-u. 2. 

BOSNYAK-TORTA. 11 darab keményre vert 
tojáshabjábia, egynegyed kiló porcukrot és 
egynegyed kiló héjastól megdarált mandulát 
keverünk. S szelet csokoládét kockára vágunk, 
úgyszintén 8 dikg citronádot is apró darabokra 
szeletelünk, az egészet lassú tűznél sütjük és 
csokoládéval bevonjuk. Csokoládéjéghez éai 
csak jó gyurmát veszek, kevés vizzel forró-
sítom (nem főzöm!) és egy mogyorónagyságú 
vajat teszek bele, majd a tortára öntöm. Szép 
fényes lesz. Lavott» Rezsönó 

OROSZ-TORTA (6 személy részére). 6 toj'ls 
sárgáját 6 evőkanál porcukorral, eigy nagy 
narancs lereszelt héjával és levével addig ke-
verem, mig a 6 tojás babját jó keméinyre fel-
verem. Hozzáteszek 5 evőkanál lisztet é,s a 
6 tojás habját. Jól elkeverem és egy vajjal 
kikent, liszttel meghintett tepsiben közepes 
tűznél megsütjük. Mikor megsült, kihűtöm, fe-
lébe vágom és a következő krémmel töltöm 
meg: 3 deci keményre vert tejszín habját el-
keverem 8 deci tejföllel és ugyancsak egy na-
riancs lereszelt héjával és levével. A krémet 
8 részre osztom: 1. rész a már előre elkészí-
tett sima üvegtál aljára, 2. rész a torta bel-
sejébe kerül. A két lapot egymásra tesszük 
és beleültetjük az üvegtálba, azután pedig a 
8 rész krémmel teljesen bevonjuk a tortát. 

Hechtmann Sándornó 
Király-utca 28. 

Melegentartó ételhordó. Négycsészés, 
egy tányérral, alum'nlumból 

(Foto Seidner) ' 

Higiénikus hulladéktartó kiemelhető 
betéttel. Lábnyomásra nyiHk-csukó-
dik, DETRÖI ISTVÁN háztartási 

szaküzletéből (Ferenciek-tere 1.1 
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Aszerhesztö« üzenetei 
facUas Itoct \todáfa 

Emberek vagyunk. Okosan 
és helyesen fogja föl a dolgo-
kat. Hiszen, az Ilyen, szerelmi 
»végakkord«-aknál éppen az a 
hiba és az a tragédia, hogy 
az egyik főszereplő minden-
áron — elülröl akar ja elját-
szani az egész melódiát. A 

másik pedig ezt a melódiát neon akarja többé 
hallani sem, még kevésbbé játszani. Még az-
zal is hiába biztatják, hogy ezentúl' ö játssza 
a primet. Az ön álláspontja helyes. »Ha egy 
dal már kiment a divatból, hiába próbálja 
azt az egye® ember fölszínen tartani — a kö-
vetkező dalok elsöprik!« Ez így Is van. Csak 
egy valamire nem gondolt fin. Arra, hogy ő>n 
is ú j kedvenc nótát válasszon! Nekem is (azér* 
írom, minthogy e felöl kérdést intézett hoz-
zám), neikem is volt éveken, át egy kedves 
melódiám. Aztán — Leszoktam róla. És most, 
nem is hiszd. mennyim meg vágyók elégedve 
az ú j nótámmal, és mennyire tetszik nekem 
úgy a szövege, mint a zenéje. — »Pál a vá-
laszúton*. Most nem tudom uram, mi ez? No-
vella-é, avagy életprobléma? Ha novella; ke-
vés. Ha életprobléma; sok. ön afféle modern 
Don Juan, aiki sajátmagát nevezi ki Dom 
Jüannak . . . azaz hogy: pardon, nem ön, ha-
nem a novella hőse. Három nő, három »ilyen« 
nő úgy véljük, sók egy kicsit, még az ön ét-
vágyának is. Bár az Írásmű arról győz meg 
bennünket, hogy az önt — azaz hogy a Pál 
urat imádó nők nagyszerű individuumok, ajkik 

nem szeretik, azok »jelentéktelenek« . . .! Az 
a gyanúink Pál úr, hogy ezek szerint csupa 
jelentéktelen nő van a világon és minthogy 
az önitmádat sohasem érdekes, hagyjuk önt a 
válaszúton, sőt annyival is inkább, miért Pál. 
a novellahős igen gondosan vigyáz a saját 
anyagi érdekeire. Egy bizonyos: akármerre 
halad a válaszúton, sose lesz "belőle — Pa'li! 
— Madridi képek. Lazán összefüggő hevenyé-
szett írások! A régi szép békés Spanyolor-
szágról úgy hallatszanak ezek a dolgok, mint 
valami mese . . . a mese, pedig aajnos, akkor, 
amikor ott dübörög a háttérben a kegyetlen 
valóság — nem túlságosan érdekes. — VáJó-
pör. Jogi eset. Férje és ügyvédje fogja ezt 
eldönteni. — I. Irma. Hogyne emlékeznék a 
maga kedves nevére? A mamára igen jól em-
lélkszein, remélem, maga is olyan szép kis 
lány, amilyen ő volt E z e r . . . . ! J a j , nem is 
merem a dátumot leirai. — Debrecen, Csalk 
nyugodtan! Nem kell semmitől sem tartani, 
í r jon egész bátran, várom a levelét. — D. L. 
Azt ir ja: »ön úgy tetszik nekem az írásai 
utón!« Ezekután — megnyugtatóan — nem 
fogunk az életben sosem találkozni. Magas 
vagyak, szőke, karcsú, tengerkék szemű és 
whyskytől mámoros. Rózsalugasban szoktam 
reggelizni ambróziát föllel. Tessék csak to-
vább így elképzelni! 

S Z Í N H Á Z . »Vörös rózsám.« Keressem olyan 
közös ismerőst, aki megfelelő formák között 
bemutatja. — »Szeretnék színésznő lenni.« Az 
Akadémián csak szeptemberben van beírás. Év-
közben nem veszneJc fel növemdlékeit, csak a 
magániskolákban, A tandíjmentességet csak a 
megállapított tehetsége 'szerint nyerheti el. — 

4 í a fott&LJc 
e&észs&gáoel 

használja az O D O L-t mint szajapolo szert és 
f e r t ő z é s e k e l l e n , tehát nátha, torokbajok, 
influenza és más efféle betegségek esetében. 
Áx O D O L fertőtlenítő i • baktériumölő hatású. 
Az O D 0 L több mint négy évtized óta kipróbált 
szájapolo szer. Az O D O L megvédi egészségét 

S 2 Á 3 V I I F O G P É P 

o tökéletesített O O O l jelzése, melynek fertőtlenítő hatásét nagy mértékben fokoztuk. Az O D O L-nak 
ezt a kiváló baktériumölő hatását bakteriológiai és klinikai kísérletek tudományosan bebizonyították. 
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»Van egy szőke asszony.« Lekőzlése a szerzői 
jogiba ütközne, szíveskedjék a kiadóihoz (Ná-
dor Kálmán, Rákóczd-út 28.) fordumi. — »Egy 
á. o. h.« A film úgy megbukott, hogy a kö-
zönség igazgolta az illető kritikust. — »Érdek-
lődő.« M. N. címe: 300 West 57-th. 8tr. New 
York, City. — »tij év.« Küldjön pontos eítmimel 
és bélyeggel ellátott válaszborítékot, hogy né-
hányat ajánlhassunk. 

K É Z I R A T . »öt vers.« nagyon kedves nép-
dalutánérzések, van néhány sikerült részlete 
is. — »Szolt&n.« Nagyon zavaros történet, no-
vellának nem ás tekinthető. Ebből még azt 
sem lát juk, hogy fejlödésképes-e? — »Nyu-
gat.« Jól formált, llgyeshangú írások. Vam 
veraérzéke, de még 'Csiszolódnia (kell. — »Ha-
vas falu.« Finomgondolatú, kellameshangú 
verseik. Még nem «hibátlanok. — »F. Imre, 
Baross-tér.« Attakon felüli, intelligens, 8ok 
formaérzékről ég rímelési készségről tanús-
kodó Írások. A leközíés mértékét még egyik 
sem ÍM meg. — K. István, Tbököly-út. A vers 
szembeötlő hibákon kívül néhány valóban köl-
tői részletet is tartalmaz. Reméljük, hogy küld 
még sikerültebbet is. 

KOZMETIKA. Arcránctalanitásra vágyom! 
1. A szemalatti ráncos od ásnak konzervatív 
kezelésié'ben folytatott kísérletek végleg«® és 
nagyjelentőségű eredményhez értek el; a dia-
termiás arcmaszk bevezetésével. 2. A diater-
miás arcmaszkkal való kezelésinek eredménye 
független a kortól és a ráncok mélységétől, de 
az egyénileg változó, hogy mennyi ideig és 
hogyan ismételve érhető el és tartható fenni a 
kiviint eredmény. Ezen eljárás ési a bőr termé-
szetének megfelelő háziápoJás mellett a szem-
körüli. börrészlet rugalmassága, illetve sima-
sága elérhető és fenntartható. — Kell-e mell* 
tartó? Akinek serdülő korában szép a melle, 
az ne viseljen melltartót, hanean sportoljon 
vagy sétáljon sokat, amikor is a karok moz-
gásával megfelelő gimnasztikát végeznek a 
mellizmok s ússzon és evezzen. Semanii körfll»-
mények között a tmellek f elkötésével ne fossza 
meg a melliamokat a magukra utaltságtól, 
hogy azok sorvadni kezdjenek és a mell1 elve-
szítse szépségét. Melltartó viselet® nagy és 
laza melleknél «züksiéiges, ment célja nem. le-
het egyéb, mint a melleknek esztétikusabbá 
tétele. — Vidéki vásárló. A szőrszálak vég eges 
kiirtását, bármennyire sürgő® is aa, nem lebeit 
gyorsítani. Azokat véglegesen kipusztítani dia-
tienmlás eljárással lehet, szakorvosi kezeléssel. 
— Fiatalasszony. K ü ö n levélben válaszoltunk. 
— Körmendi asszony. 1. Ne mossa meg. asak 
kéthetenként egyszer ugyanazzal a szappannak, 
amit eddig használt. 2. Akkor is azit a kúráit 
végezze, amelyet a mattkor ajánlottunk, — 
Q. I.-nó. 1. Meg kell szakorvosnak mutotnl. 2. 
Az a kérdés, hogy szárán, vagy zsíros' termé-
szettt-e a bőre. 8. Ha megfelelői szerre!' és meg-
felelő szaktudással végzi, feltétlenül hasznuáí. 4. 
Látatlanban íieim lehet eirre a sipeciáis esetre 

Plasztikai sebészet 
a Park Szanatóriumban! 
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Arc (ránc) felvarrás, emlőplasz-
tika, fül-, orr-, heg korrekciók stb. 

' Prospektus az i g a z g a t ó s á g n á l 

tanácsot adni. Ez a fa j ta hajmegbetegedés 
tökéletesen gyógyítható. — Családi? A mitesz-
szer a legveszedelmesebb ellensége az arcbőr-
nek. Előfordulhat tízéves kortól as aggkorig 
minden arcon. Kedvenc helye az orr téö kör-
nyéke, az áll, homlok és a váfll. Ez nem 
egyéb, mint egy ki® faggyúcsap, nem' pedig 
egy kis állatka, mint azt igen sokan' hiszik. 
Leggyakrabban a zsíros arcbőrön keletkezik, 
de éppúgy előfordulhat normális vagy száraz 
arcbőrön is, csak neon oil yarn tömegesen. Nem 
szabad sem nyomkodná, sem babrálná, hameim 
aszerint, hogy milyen természetű a bőre, lehet 
azokat kipusztítani. 

F I L M . Allotria. Adolph Woblbrtiök néhány 
hét előtt áthajózott Aimerikába. Cíirne még is-
meretlen. — Szereposztás. Érdekes ötletével 
foglalkozunk éis ajánlani fogjuk a moziknak. 
— S. T. C. A k lub elme: Twentieth Century 
Pox Film. Budapest, VIII., Rák6czi-út 7. Szí-
vesen küldenek minden ki&Lámynak fényképes 
tagsági igazolványt. — Magyar név. Duna 
Steffi magyar nő. Cime: RKO Radio Pictu-
res, Hollywood Calíf, 
. KÉZIMUNKA. B. L„ Mosonszentpéter. 
Házii vászonra hímezze egyszínű perlével vagy 
pamutfonállal. Stilizált virágok megfelelnek. 
Kombinálhatja kereszt öltéssel és laposhimzés-
sel. — Sch. K.-né. Rendelje meg a Színházi 
Élet Boltban 681-es száimmal. Bármelyük szo-
bájába jól illik. Horgolás álhoz 8-as gyöngy-
fonál megfelel két rácsavarás- és négy levegő-
szemmel. Szive«en állok rendelkezésére, csak 
írja meg kívánságát. — Oiszráncol'ás. Vegyem 
gyapjúvoált kislánya ruihácskájához, az nem 
túlvastag és ennélfogva könnyen szmokolható. 
A gyapjúvoál elég meleg és különféle színeikben 
kapható. Cimet nem adhatok meg, de pró-
bálja meg kézimunikaivünkőm szereplő bárme-
lyik cégnél. — Klöplitorítö. Sokkal fontosabb 
az, hogy ízléses, komoly darab-e, minit az, 
hogy divatos-e. ö n azt ir ja, hogy régi 
színe» vertosipketeritő, amelyikbe fém-
szálaik is vannak beledolgozva. Látatlanba 
is az a véleményem, hogy fölér az átlagos 
modern teritőkkel. Nyugodtan felteheti aszta-
lára és újabb dolgok beszerzésénél inkább ah-
hoz alkalmazkodjék, mint a kétesízlésű mo-
dern kézimunkáihoz. 

K O N Y H A . Klein I.-né. Házisajt készíté-
sét már többször leközöltük, de kérésére újra 
leirom. Tiszta ruha közepébe jól megsózott 
tejfelt öntünk, a ruhát összefogva összekötjük 
és felakasztva tartjuk két-három napig a hű-
vös kamrában. Kis tálat teszünk alá, amibe«n 
felfogjuk a savót. — Wien, Neumann ö.-né. 
Nem feltétlemül szükséges olajjal készíteni a 
tartiármártást ha nem szereti az olajat: ké-
szítése a kővetkező: 3 tojás sárgájá t , 3 evő-
kamá'l tiszta viz, 8 evőkanál ecetesviz és 8 
kávéskanál iporcukrot jó sűrű krémmé fő-
zünk. Levéve a tűzről, kihűtve, Ízlés szerint 
mustárt, esetleg kevés reszelt hagymát te-
szünk bele és 1 deci jó tejfelt keverünk el 
benne. Ha nagyon silrűn szereti a mártást, 
14 deci teíjfelt adjon csak bele. Megízlelés 
trtáin sóval, ecettel, cukorral Ízesítse. — W e i n 
E.-né, Nyíregyháza. Ha a kisf ia a kockacuk-
rot szereti, bátran adhat neki, az jó csomt-
képző, mert foszfortaTtalmíi. Szalonnát, zsíros-
keinyeret, má ja s dolgokat bőven adjon, pa-
rajt , jó tejjel készítve. — Eta Krausz, 
Amszterdam, Ecudrachtstr. 6. Nagyon kö-
szönjük jó receptjeit. A kért recepteket kül-
döm. — H. D.-né, Toplita. Legközelebb bő-
vebben válaszolok kérdésére, de először utána-
járok kérésének és ha már pontosan informá-
lódtam, fogok válaszolni. 

— - * m m m __ i J C J T K M ^ Í orr-, fül-, mell-, arckorrekciók, heg-Plasztikai sebeszei srajasa-«sa 
D W . G L Ü C K S Z A N A T Ó R I U M ' f iSS . " í ! . m . 
B M H H H H I B H H H H H B M H H H H H H H H H M H B H H H i pektussai az 
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(4. folytatás) 
A pesti saaibónők párizsi különítményéének szakmai szótárában van 

eigy 'kifejezés: »decMáLntL« A fnauicia »decider« ige magyar raggal elcsúfi-
tott formája ez és annyit tesz, hogy határozni, dönteni. A decidálás a 
modellnézés másnapjának műsorán szerepel. A vevő főikéire ti a próbafül-
kébe az,t a tíz-tdzenMt modellt, amelyből kettőt meg fog venni ibár — nem 
kell félni, — laizért a imásiik tíz is szerepel a pesti ibemutatán. Hogy az 
utóbbiak milyen mérteik bien hasonlítanak majd az eredetiekhez, ez már a 
decidáló hölgyek emlékezőtehetségétől függ. Olyasféle intézményesített jog 
ez, mint a régimódi uradalmak fizetési költségvetésében a szabad lopás. 

Vica és Marion deei/dákid .indultaik Sehiapairelilihez, de a mameken már 
is »decidált« életének legegyénibb kérdésében. Most, thogy látta Lászlót és 
ibeszélt vele, halálos ibizonyosságigal tudta, hogy eíz a fejezet az ő (részéiről 
végérvényesen lezárult. Amíg éveiken íkecresztül csalk férje testetlen árnyé-
kával viaskodott, sokszor érez/te magát gyengének és telieibetleninek a régi 
emlékek varázskörében. Ma ez a mitikus köd felszakadt. A ihős, aki 
előtte állott, nem fétetem volt, csak önző, hiú, kicsíkiyes ember. Enyhítő 
körülményeiket nemi italált számára., még aat sem, hogy művész — és miint 
ilyen, jogot forrnál arra, hogy túltegye magát a szokásokon és tör-
vényen. A szökevény katona, aki a könnyebb menekülés kedvéért elhají-
totta a puskáját, ne átkozódjék, ;ha a tulajdon fegyverével terítik le. 
Miért f á j neki, hogy az elhagyott féleség Grandpierrehez csatlakozott, 
vagy a sezép Ginohoz, vagy bárkihez, aki időköziben az útjába került, ö t 
sem érdekli, hogy ki az a hölgy, akinek László tegnap délelőtt a spanyol 
renaissance mestereit magyarázta. A régi függés utolsó cérnaszálai is 
elszakadtak. Vica e pillanatban új, egész és egészséges emibernek érezte 
magát, aki átveheti helyét a saját sorsának kormánykereke mellett. Már 
látja maga előtt az ú j célt és ha eat is elveszti szem elől, megy, amerre 
jónak tartja, A házasság ebben az állapotban már osak formai jog, 
szentségét megcsúfolták, szépsége kifakult. 

— Te Vica, nem a férjedet láttáim az előbb kerosztülrdhannn a halion? 
— kérdezte Wolkembergné, amikor jövendőibeilii társa miig jelent a lépcső 
alján. 

— De igen, ő volt az. 
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A manöken jókedvűen nézett barátnője s zenjébe. 
— Es? Es?! 
Marion majdnem annyira izgatott volt, mintha legalább is saját 

magáról 'lett volna szó. A találkozásnak nem ainnyira a lellkii, mint a 
történés* része érdekelte. Ez a BánátJh pompás fickó, szép, izmos, erősza-
kos és könnyelmű: az ő szemében ez a fajta jelentette a tökéletes férfit. 
No és Vicát szintén húsból és vériből gyúritiáik, bármennyire adja is az 
álszentet. 

— Kiadtam', az útját. 
— Nem igaz . . . 
Ügy mondta, mint a kamasz, akit dajkamesével traktálnak. Inkább 

panaszos volt a hangja, olyasvalakié, aki előtt egy izgalmasan érdekes 
történet részleteit akarják elhiallgatni esupa irigységből., 

— Tudod mit, kérdezd meg M. Blauihornt, aki a kulcslyukon hallga-
tódzott. 

— Ja, ha Blaulhorn hallgatódzott! 
— Hidd el, hogy az ügynök jelenléte teljesen közömbös volt rám-

nézve. Bánáth László úr senkim és semmim e naptól fogva. Ráeszméltem, 
hogy ez az egyetlen helyes út, amelyet követnem kell. Most már kizárólag 
a miagamé vagyok. 

Marion önkéntelenül kiikottyantotit vialiamit abból, ami Párizsiba érke-
zésük óta foglalkoztatta. 

— Pedig — mondta habozva — én már olyan szépen kiszíneztem 
magamban, hogy a férjedet is hazavisszük. így két szabályos pár let-
tünk volna: te és László, én é s . . . T a m á s . . . 

— Ha csak ez a baj, — nevetett Vica — majd fölcsípek valakit. 
Marion its tréfára fordította a dolgot. 
— Csak ne itt kezdd, drágám, mert figyelmeztetlelk, ihogy Jósét, akivel 

föltétlenül ímeg fogsz ismerkedni, nem engedem át még epizódistá-
naik sem. 

— öh, José úrnak nem sok öröme lesz belőlem. Ha véletlenül nem 
tudnád a mai leckét, rögtön elmondom: először decidálunk, azután roha-
nunk rajzolni, miközben gyors ebéd, utána Vionnet, Maggy Rouff és ha 
fu t ja az időből, Francevramant. 

A Sehiaparelli-palota bejárójánál majdnem összeütköztek Bellák Pol-
dival és a Dobay-sisterekkel. A három hölgy jelentősen összehunyorított 
a hátuk mögött. Egyelőre komoly tárgyi alap nélkül az a hír terjengett 
a pesti szabónők között, hogy Wolkenbergné és Vica készülnek valamire. 
Mégis csak feltűnő, hogy a mameiken egy lépést sem tesz Wolkenbergné 
nélkül. Bellák Poldi az éjszaka telefonbeszélgetést folytatott Pesttel, utasí-
tásokat adott Szameknénak és tőle hallotta, hogy Malonyay Tamás hat-
szobás lakást nézett a Váci-utcában. A képviselőről mindenki tudja, hogy 
megrögzött hotel-párti, éves lakása van a Hungáriában. Es lia már be 
akar rendezkedni, átmegy Budára, vagy a Józsefváros valamelyik kis 
főúri palotában bérel egy emeletet. A lakásnézés telhát aligthanem 
Wolkenberg Harryné párizsi útjával kapcsolatos. ̂  Ügy látszik, rövidesen 
ú j versenytárs lép a porondra. Ami magában véve még nem jelentene 
veszélyt, ha nem Bánáth Vica lenne a társ. Szegéy Melanie kígyót melen-
geti a keblén. Figyelmeztethetné valaki a készülő árulásra. 

=» 

Egéeznapi szakadatlan fuitkározás után Vica taxit fogadott és elindult 
meglátogatni a Párkákat. Már az is csoda volt, hogy egyáltalán eszébe 
jutott az íigéret. A jó Isten tudja csak, hogyan kerültök Schiaparelli-
től egy bistróba, ahol három deci érintetlenül hagyott vörösbor ellene-
ben helyet szorítottak maguknak a söntésben, egy sofőr és egy sziesztázó 
köztisztasági alkalmazott szomszédságában. A két nagyvilági föllépésű 
hölgv nem kis mozgalmat keltett az egyszerű emberek között. Különö-

Sz é p s é g á p o l á s H Á M I G K O Z M E T I K A PetöfiSánd<*-"-" 
legmodernebbgépekkel i l V l l l l l I Telefon; 1-899-8? 
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sen, amikor észrevették, hogy az egyik dáma izgatott gyorsasággal raj-
zolni kezd egy kapcsos könyvbe. 

— Biztosan kémek.. . — súgta a sofőr a hatósági embernek. Mind-
ketten közelebb húzódtak a gyanús dámáklhoz és megpróbáltak belepislan-
tani a jegyzőkönyvecskébe, amelynek lapjai apró, rejtelmes ábrákkal tel-
tek meg. Egy gallér elkészült rajza például, veszedelmesen hasonlitott 
valami várövhöz, amely félkörben záródik földalatti kazamaták köré. 
A sofőr és társa apró selyemzászlócskákat is megfigyeltek a rajzok mel-
lett. Mindennek szörnyűséges értelme lehetett, különösen, ha hozzávesszük, 
hogy a két nő valami pattogó hangzású, idegen nyelven felelgetett egy-
másnak. Titkukba bevonták a kocsmárost is és a jó emberek épp abban 
mesterkedtek, hogy rendőrért szalajtanak valakit, amikor az idegen nők 
gyanút fogva, sietős léptekkel távoztak a helyiségből. A köztisztasági 
alkalmazott követte őket a legközelebbi taxiállomásig és följegyezte a 
jármű számát, hogy amennyiben kiderül a hölgyek titka, ő is hozzájárul-
hasson egy fontos adattal a valóság kibogozásához. 

Vionnetnál a szép Ginoval és «ignora Boncompagn i v a 1 dolgoztak 
együtt, majd lóhalálában megebédeltek egy másodrangú étteremben és 
pihenés nélkül folytatták a munkát. A szemük belekáprázott, az agyuk 
beleszédült a sok látnivalóba, az ú j anyagok színébe és nevébe, az ügy-
nökök időközi ostromába, a megjegyezni és elfelejteni valókba, a sok fel-
buikikanó isimerős ési mégis idegen arcba, a ibemutatô-kisasszonyok örök-
mosolyába, a vendeuseök kedveskedéseibe, a pesti ismerősök diplomatikus 
kérdéseibe, utcanevekbe, elragadott óh-okba, udvarias dicséreteikbe, ki-
térő válaszokba, — nem, ezt a mesterséget kötélidegek számára találták 
föl. Boldog az, aki a bemutatók izgalmainak csak a pesti, könnyebbik 
felét kapja. Vica úgy képzelte el, hogy a tizenkétkarú Siva istenség valaha 
indiai divatszalontulajdonosno lehetett, aki minden ősszel Párizsba jött 
kollekciókat nézni. Ám a tizenkét kar megfelelő gyors elhatározóképesség 
nélkül nem sokat jelent. Szerencse, hogy a döntő pillanatokban itt van 
mellette Gino, sőt Marion is, atki a született Leading Lady gyakorlati sze-
mével azonnal meglátja a maradandót a .szélsőségekben is. 

Mindez az autón jutott az eszébe, mialatt a taxi a Hotel de Paris felé 
robogott. Alapjában véve nem fűzték különösebb érzelmi szálak a két 
kiérdemesült szabónőhöz, mégis, a futólagos érintkezésben megkedvelte, 
azt lelhetne mondani, hogy megsajnálta őket. Lehet, hogy önmagát saj-
nálta bennük? Lám, ezek fülégtek és belerozsdásodtak a hivatásukba. Egész 
életüket a női saépség szolgálatára áldozták és mint e falánk és szeszélyes 
istenség alázatos papnői, megfeledkeztek önmagukról. A férfinem jelentő-
ség nélküli fogalom számukra. A férfi csak arra jó, hogy a számlát fizesse, 
elkísérje a hölgyet a szalónba, egy-egy kedveskedő szót váltson Madame 
Szerafinnel és titokban ímegosipkedje a manökeneket. Vájjon ő, Vica, szin-
tén a Párkák sorsára jut valamikor? A szerelemről épp ma mondott le, 
egyszerűen félrelökte a cipője orrával, pedig. . . hogy tud az az ember 
öläni ! Mikor két karjával magához rántotta, olyan volt, mint az áttüzese-
dett harapófogó.. . Nem lehetett iszabadulni az öleléséből. Félelmetes volt, 
de még vonzóbb, mint félelmetes, királyi szerető, csak éppen fér j nem. 
Okosan tette-e, hogy eldobta? Marion biztosan nem csinál magának gondot 
ilyesmiből. Nála a szerelem majdnem ugyanazt jelenti, mint az éhség, 
vagy a szomjúság. Megkívánja, megszerzi. Nem zavarja össze a fogalma-
kat. Mások a lélek szükségletei, mások a testé is. Aki a kettőt együtt 
akarja, ostoiba bonyodalmakba kerül és vagy az egyiik, vaigy a imáisiik olda-
lon rövidséget szenved. 

— Madame Szierafin harmadik emelet, huszonkettő, — mondotta a por-
tás és a keskeny lépcsőre mutatott, amelynek alján bét, hordóban porosodó 
kukoricapálma jelezte a kis szállodák közös fényűzését. 

Felvonó nem volt, Vica gyalog vágott neki a meredek lépcsőnek. 
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Ügy látszik, gyorsan mehetett, mert valaki hármasával vette mögötte a 
lépcsőfokokat, mégis alig tudott tért nyerni. A mameken a harmadik 
emelet homályos világításánál körülnézett. A kétfelé ágazó folyosóéi meg 
kellett keresnie a helyes irányt. Végre megtalálta az ajtót és kesztyűs uj ját 
kopogásra görbítette, amikor egy erőszakos férfikar elkiapta a vállánál 
és hátrarántotta. 

— Végre megcsíptelek! 
A féltékeny és bosszúálló szerelmesek hangját adott pillainatokiban a 

diadal és a káröröm furcsa ötvözete vonja be, mintha valami különös sze-
rencsét jelentene, hogy a gyanú, amely idáig hozta őket, piszkos és jóvá-
tehetetlen valóságra épült. 

— Itt vagyunk hát a szerelmi fészeknél? Gratulálok, asszonyom... 
Megengedd, hogy mély hódolattal aj tót nyússlak? 

A festő azt ihitte, hogy gyorsainölő méregbe mártotta minden szavát, 
legalább is arra számított, hogy Vica rögitön összeomlik és megsemmisül. 
A megvető mosoly, ami aiz asszony szája szélén reszket, csak a 'halálfélel-
met ilteplezi, de majd mindjárt megmutatja aa igazi arcát, csak fel kell 
rántani az ajtót. 

Félretolta Vicát és nekifeszült a kilincsnek. Az ajtó recsegve engedett 
Nem volt kulcsra zárva, a Párkák csak a lazán járó vasreteszt fordították 
az ajtó elé, mert éppen öltözködtek. Matild neglizsében volt. Még ébben a 
helyzetben i-s elég szemérmes látványt nyújtott. Ügynevezett leibchent 
viselt, amely vászonhuzatával szorosan hozzátapadt szétfolyt idomaihoz 
és páncélként ölelte át a dús kebleket. Szerafin a dzsömpert húzta magára 
az egykor valóban értékes, de ma foszlánnyá szakadozott spanyolfal 
mögött. Kiét ka r ja magasan a mennyezet felé állt és úgy is maradt az ijedt-
ségtől, a feje beleszorult a 'blúzba., A hölgyek az öltözködés időtartamára 
lehúzták a szoba egyetlen ablakának rollóját, a villanyt viszont beidegzett 
takarékosságból niem gyújtották meg, bár a világítás' Ibele volt kalkulálva 
a szoba árába. 

Bánáth, aki úgy állt a küszöbön, mint a megsértett világrend ügyésze 
és ítéletvégrehajtója, pislogva igyekezett tájékozódni a félhomályban, de 
egyelőre csak valami határozatlan tömeget látott a mosdó előtt, amely 
formájára nőneműnek látszott. 

— Bocsánat. . . — hebegte és visszahátrált egy lépést. 
De Szerafinnak időközben megjött a hangja. A folyosón álló fiatal-

ember, aki valósággal kitépte az ajtót sarkaiiból, csak gangszter lehet, aki 
valamilyen módon értesült az idős testvérpár vagyoni viszonyairól és azt 
hiszi, hogy a szerény hotelszobában gazdag zsákmányra talál. 

— Au secours! — sipította elfúlt torokkal, de szerenícsére a kellő pilla-
natban megjelent a mentőangyal, Vica személyében. 

— Madame Szerafin, az Istenre kérem, ne üssön lá rmát . . . Ez az úr 
szépen el fog távozni. . . Menjen, kérem, majd én kimagyarázom a félre-
értést! 

Még mosolyra is futotta a lélekjelenlétéből. Behúzta az ajtót és vizet 
adott Szerafinnak. 

— Ha tudtam volna — mondta —, hogy ilyen szörnyű kellemetlenség 
okozója leszek, el se jövök. Ez az úr tudniillik engem üldöz. Tegnap óta 
a sarkamban van. 

— Mért nem hív rendőrt? — kérdezte Matild, aki minden tagjában 
reszketett. 

— Mert a férjem! — vallotta be kertelés nélkül a maneken. 
Pár szóval elmondott annyit, amennyi a helyzet megértéséhez feltétle-

nül kellett. A két öreg kisasszony elképedve hallgatta a tényállást. Ez is 
lehetséges a mai világban? ök már régen minden rosszat a mai világ 
számlájára írtak. Nem, ilyesmi azelőtt nem fordult elő. Ámbár . . . Szera-
fin szája körül fonnyadt mosoly játszadozott, eszébe jutott az a kis tör-
ténet, amit egyik leghűségesebb kliense, Sipos kormányfőtanácsosné 
mesélt el az ékszeres Krauszról. El is mondta rögtön. Krausz ékszer-
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ügynök volt Pesten. Egyszer, ezelőtt huszonhét, vagy (huszonnyolc érve, 
reggel elment hazulról és délben nem jött haza, pedig, mielőtt a hóna 
alá vette volna a táskáját, amelyben a részletre árusított karkötőket és 
óraláncokat őrizte, még azt is megbeszélte az asszonnyal, hogy barát-
füle legyen ebédre, jól megzsírozva és cukrozott prézlivel, mert ez volt' a 
kedvenc tésztája. Az asszony várta délben, várta este, beszaladgálta az 
összes kávéházakat, végül elment a rendőrségre és bejelentette az eltű-
nést. A rendőrség szabályszerűen lefolytatta a nyomozást és bizonyos 

,idő múlva, hivatalosan közölte, hogy az ékszeres Krax«sznak nyoma ve-
szett. Krauszné egy évig törzsvendég volt a Szvetenay-utcai morguéban, 
minden ismeretlen öngyilkost megnézett, de egyikben sem ismerte föl az 
urát. Lassan megnyugodott, fölnevelte a gyerekeit, délután beült a kávé-
házba, elolvasta az esti lapokat, kuglófot evett és ugyanúgy megbeszélte 
a világ eseményeit a barátnőivel, mint a régi, boldog időkben, amikor 
Krausz még itthon volt. De most, valami négy hete déltájban ezzel a 
kérdéssel állít be hozzá a, sógora: »Hermin, tudod-e, ki kártyázik a 
New-York-kávéházban?« »Na kicsoda?« — kérdi Krauszné. »Az urad, a 
Marci. Tegnap jött meg Amerikából.« Krauszné magára kapkodta a 
ruháit és rohant a New-York-ba. Ott megtudta, hogy az ura éppen abba-
hagyta a kártyázást és fölment a helyiségben lévő borbolyhoz. Oda is 
utána ment és mert nem tudta, hogy a, beszappanozott arcok közül melyik 
az uráé, megállt az ajtóban és lelkendezve kiabálni kezdett: »Marci, 
Marci, én vagyok itt, Hermin, a feleséged.« Mire az ékszeres Krausz 
bosszúsan megszólalt: »Mi az? Már nyugodtan meg sem borotválkozhat 
tőled az ember?« 

Ezen persze muszáj volt nevetni. A Párkák különben kifogyhatatla-
nok voltak a kedvességben. Erővel belediktáltak a manökenbe néhány 
szelet hazai szalámit és megmutogatták párizsi kincseiket. 

— Ezt nézze, drágám! 
Szerafin egy öt év előtt divatozott mértaniábrás imprimé-maradékot 

lobogtatott Vica szeme előtt. 
— Mit gondol, mibe került métere? Megmondom, mert úgysem találná 

ki. ö t frank kilencvennyolc centimes! Direkt röhögnivaló... Dreyfuss-
nál hegyekben állnak az olcsó selymek... Figyelje ezt a sálat, úgy-e, bű-
báj? Mi kitanultuk a dörgést, nem tömjlülk a drága pénzt a commission-
naire-ekbe. Mit gondol, hányam keresnek egy ilyen rendelésen? 

Szerafin tömzsi ujjain számolgatni kezdte, hogy hányan illeszked-
nek abba a láncba, amely a lyoni selyemgyártól a pesti Melanie-szalónig 
vezet, ök bezzeg okosabbak, elég tandíjat fizettek régebben. Vica aggo-
dalmasan nézegette a karkötőóráját. A látogatásra engedélyezett idő 
líejáróban volt. A Párkák félreértették a mozdulatot. »Nem gondolja, 
drágám, hogy jó volna, ha elkísérnők? Az. az erőszakos ember esetleg itt 
lesi valahol a szálló előtt.« »Szó sincs róla«, — felelte Vica — »az az úr 
jó leckét kapott. A nevetségesség minden fegyvernél hatékonyabb. Biz-
tosra veszem, hogy jóidéig nem fog a szemem elé kerülni,« 
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Elbúcsúzott. A két Öreg kisasszony a taxiállomásig kísérte. Félóra 
múlva otthon volt. A hallban .szembetalálkozott Bertalannal, aki valami 
jótékony belső izgalomtól sugárzott. Az előbb itt járt ú j párizsi barátja, 
a? elegáns magyar festő. Két szabadjegyet hozott a Folies Bergeres ma 
esti előadására, ö maga, sajnos, másirányú elfoglaltsága miatt nem mehet, 
Bertalan úr annak adhatja a jegy párját, akinek akarja. A szövetkeres-
kedő elfelejtette minden sérelmét. Aztán meg a jegyeket végeredmény-
ben a manekennek köstónheti. 

— Vica kisasszony, — mondta, a színes cédulákat lengetve — nemv 

akar eljönni velem a Folies-ba? 
— Köszönöm, — felelte Vitca elég barátságosan — de igazán annyi a 

dolgom! Azt sem tudom, hol áll a fe jem. . . 
Azért rövidesen gazdája akadt a másik jegynek is. Pilzer Sarolta, 

a masamód vállalkozott rá, hogy Bertalan úr társaságában megnézi a 
Folies Bergeres híres meztelen revűjét. 

A Jóséval való megismerkedést persze lehetetlen volt elkerülni. Már 
csak azért is, mert Marion tavalyi lovagja a hölgyek rendelkezésére 
bocsátotta feltűnőszépségű Pacquard kocsiját. Marion és Vica ettől 
kezdve egy lépést sem tettek gyalog Párizs utcáin. A két pesti szépség 
remekül festett a hófehérbe öltözött, néger soff őrrel, még Gino is más 
respektussal kezelte őket, Grandpierre pedig végleg leszakadt. Lehet, 
hogy elutazott a barátnője után a Riviérára. 

Igaz, hogy Jóséval különben sem állhatta volna a versenyt. A fiatal 
gavallér nemcsak a pénzpocsékoláshoz, de a pénzszerzéshez is kitűnően 
értett, óriási, örökölt vagyonát gyarmati üzletekkel gyarapította. Saigon 
környékén, Indokínában, óriási rizsföldjei voltak, Algírban is volt 
néhány érdekeltsége. A téli szezónban állítólag keményen dolgozott, de a 
nyár késő októberig az övé volt és ilyenkor Juan les Pins-től Monte-
carloig cikázott, mint a fecske. Mast véletlenségből vetődött Párizsiba 
és a Crillon-bárban pillantotta meg régi szerelmét, Wolkenbergnét. A 
Pacquardot könnyűszerrel nélkülözte, kéznél volt a két másik kocsija is, 
egy Delage és egy amerikai márka, Vica a sok gondban meg sem jegyezte 
a nevét. 

És mivel a kocsit már használatba vették, nem térhettek ki egy va-
csora elől sem a Maxim's-nál. A tündéri nyári estén M. Albert, a Maxim's 
igazgatója igazán atyailag gondoskodott róluk. Az övék volt a legjobb 
asztal, még St. Sebastian! hercegnő is kíváncsian megnézte őket, amikor 
bevonultak. José maga volt az i f jú Apollo, kékesfekete hajával és nem&s-
faragású, kis fejével, amely atlétaválíak fölött uralkodott. Kifogástalan 
karcsúsága magasabbnak mutatta a valóságnál. A zene azonnal a »Simulj 
hozzám« kezdetű, fűszerrel és mákonnyal dúsan átitatott mexikói tangót 
kezdte játszani. Párizs és Franciaország minden valamirevaló orkesztere 
tudta, hogy az idén ez a fiatal milliomos kedvenc nótája. 

Vica belekáprázott a fénybe. Bármily természetesen próbálta tartani 
magát, a gondtalan gazdagságnak ebiben a világában olyan érzés© volt, 
mint aki lopni jött és minden pillanatban attól fél, hogy rajtaiosdipik. Két 
nap óta lesipórolta az uzsonnáját, hogy egy kis üveg Ghanellel ajándékoz-
hassa meg Petrinét, a főszabásznét. A lányoknak is kedveskedni kell pár 
aprósággal, Margónak már kinézett egy «ált, Boriskának három zsebken-
dőt, sajátmagának övet Schiaparellinél. Mindez drága pénzbe kerül és José 
azon vitatkozik Albert úrral, hogy hiommard aimericaint tálaljanak-e föl 
előételnek, vagy friss Malasol-kaviárit? 

»Simulj hozzám, tedd a vállamra lüktető, finom, kékeres kezed, — aki 
nem csókolt még ilyen éjszakán, az- a jó Isten ellen vétkezett«... dúdolta 
José és alázattal teli, elragadtatott pillantást küldött Vica felé. Az egész 
csak villanásnyi ideig tartott, de Marion figyelmét nem kerülte el. Azonnal 
eszébe jutott egy kép, amit néhány hónappal ezelőtt az Esquire című ame-
rikai lapban látott ás amin akkor hangosan fölnevetett. A színes karrika-
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túra mozi jeleneteit ábrázolt. Jóképű fiú ül két fiatal lány közöitt »Foglal-
kozz kicsit a vendégünkkel is!« — súgja az egyik lány a fiú fülébe. Ö persze 
nem láthat ja szegény a sötétben, hogy az i f j ú felszólítás nélkül is eleget 
tett a kérésnek. Vájjon úgy jár-e ő iisi a végén, mint az a lány a moziban7 
Vica viselkedésén egyelőre siemmit se lehet látni, de éppen ez a nyngtala-
níitó. Van ebben a lányiban valami, ami mindig kiemeli Öt a többi jelenlévő 
asszony rovására.. Talán nem is a szépsége. Bár szép, azt el kell ismerni. 
Hosszú, árnyékos pillák erdeje szegélyezi a szemét, még vendégpillában 
sem látni ilyen remeiket. Lehet, hogy ezzel fogja a férfiakat. De lehet, ihogy 
az 'ovális arc gyengéd barackvirág-színe teszi, vagy mozgásának és hang-
jának tudatalatti (harmóniája. Társnak bizonyára eszményi, de vetély-
társnak . . . Marion ikiissé megborzongott a gondolatra. Igazán nem akar 
Jósétól semmit, elvégre ott van Malonyay, mint egyetlen, ikomoly életcél, 
de azért semmi kedive sincs a tavalyi lovagot átengedni Vicának. Az egész 
dolgot úgy fogta föl, mint valami erőpróbát. Elhatározta, hogy nagyon 
kedves lesz a fiúhoz. José is megérzett valamit az asszony nyugtalanságá-
ból. »Táncoljunk?« — kérdezte. Marion igent iimtett., 

José kedvenc tangóját járták. 
— Mi van magával? — kérdezte >a fiú tánc iközben.— Itt porosodik Párizs-

ban, ahelyett, hogy veleim jönne a tengerpartra. . . Éjszakára bezárkózük és 
testőrrel őrizteti magá t . . . 

— Hja, drágám, komoly dolgozó nő lettem. Ez a lány pedig nem a test-
öröm, hanem a jövendő t á r s a m . . 

— Komoly kis hölgy, — mondta José — olyan ihűvös, mint iá Gross 
Glöckner. Vájjon mivel lehetne mosolyt csiMandoani az arcára? 

~ Csak ne akarja csiklandozni. Különben nem is lesz r á alkalma, mert 
ez a visszavonhatatlanul utolsó előadás. Három nap múlva visszautazunk 
Pestre. 

A milliomos fiú dühös lett. 
— Még a week-endet sem tölti velem? 
— Mondtam már, ihogy a mi számuníkra nincs week-end és megszűnt 

a szórakozás. A katonát nem lehet hazahívni a lövészárokból, amikor 
éppen sürgős ütközete van. Mor-t vagyunk a pergőtűzben, utána jön 
a szuronyroham a pesti asszonyok ellen. 

— De Deauviliébe csak eljön ve lem. . . Nézze, holnap szombat van, 
úgysem tud mihez kezdeni. Megnézi a lóversenyt, azt mondják, ilyenkor 
lehet látni az őszi kalap fel v o n u l á s t . . Két óra oda, kettő vissza. . . közben 
eltöltünk egy gyönyörű, gondtalan vasárnapot. ígérem, hogy vasárnap 
este sértetlenül leteszem a Grillon előtt. 

Marion megingott. Eszebe jutott a repkénnyel befutott Hotetl Norman-
die, ahol tavaly néhány csodálatosan vidám, napot töltöttek Jóséval, a ten-
ger, az elegáns tömeg. Es végeredményben José mondott valami okosat is. 
A pesti masamódok biztosan mind ott lesznek holnap Deauvilleban. Miért 
ne mehetne ő is? 

— Es Vica? — kérdezte bizonytalanul., 
— Párizsban hagyjuk! — mondta gyorsan José, bár tulajdonképpen a 

maneken miatt izgult. Egész este kereste a módját, hogyan adhatná tud-
tára a lánynak, hogy csak miatta van még itt, különben már rég Európa 
valamelyik szögletében füstölne autójával. 

Mariont ugyan nem győzte meg teljesen Vica feláldozásának szándéka, 
de megmutatta, hogy ő is nagylelkű tud lenni, ha kell. 

— Azt. nem. tehetem — mondta., — Vicát is magunkkal kell vinnünk. 
José úgy tett. mint aki megadja magát az elkerülhetetlenül szükséges 

rossznak. 
— Hát, jó, ha muszáj,..., 
Később Vicát is táncba vitte a fiú. Tánc köziben alig beszéltek pár szót, 

de amikor elsodródtak Marion látóköréből, José szeme perzseLve égette a 
maneken arcát. Ez a szembeszéd többet mondott minden szónál. Vica nem 
lett volna asszony, ha nem érzi ezt. Jól esett neki a néma hódolat, de csak 
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annyiba vette, mint a tav-aszi napsütést, amely a csatakos februári napok 
után megcsiklandozza az ember pórusait. 

* 
A megígért két órából három lett, mert félúton, Lisieux-ben, a templom-

téren megszakították az iramot az uzsonna kedvéért.. A tér már tele volt 
letáborozott párizsi autókkal. Valóságos szépségkiállítást lehetett volna 
rendezni belőlük. Volt itt mindenféle marka és mindem éle rendszám, angol, 
olasz, német, francia kocsik és a helység egész fiatalsága ott hemzsegett 
a téren. José felé mindenünnét üdvözletek röpködtek., Az autó-csárda 
terrasza zsúfolva volt vidám társaságokkal. Marion, mint mindig, élénk 
volt, a tekintete nyugihatatlanul jár t asztalról asztalra. Egyszerre gonosz 
kis mosolygás jelent meg a szája szögletében, de igyekezett elnyomni. 
Súgva odaszólt Vicának: 

— Te, ha jól látom, a férjed is itt van! 
— Már észrevettem, — mondta Vica — de ne nézz oda, kérlek. Majd 

valahogy kivédem ezt az utolsó támadást is, holnapután pedig, remélem, 
végképp magam mögött hagyom. 

Megköszönte José figyelmességét, aki személyesen anient ki a konyhára, 
hogy a rendelésekkel agyonhalinozott pincér munkáját megkönnyítse. Nagy 
tálca hideg felvágottat tett a hölgyek elé és megint elrohant, hogy italról 
gondoskodjék. 

— A végén még romantikus autóüldözésiben lesz részünk — nevetett 
Marion. 

— No. ami azt illeti, niem hiszem, hogy a férjem kocsija utolérheti 
valaha José nyolchengeresét. Láttam, amikor parkírozott. Fordja van. 

— Az is szép, ha az övé. . . 
A félspanyol Apollo jégbehűtött sörrel jött vissza. Nekiláttak az 

uzsonnának, elfogyasztották az utolsó szeletig, aztán elindultak megke-
resni a Delage-kocsit, amely szinte gyógyíthatatlanul belekeveredett a 
később érkezett autók tömegébe. Valahogy mégis kivergődtek és szélsebe-
sen suhantak tovább a széles, tükörsima országúton Deauville felé. 

A Normandie portása bocsánatkérő mosollyal fogadta őket: 
— Sajnos, nem tuditam a hölgyeket egymás mellé helyezni. Főszezon is 

van. hétvég is van és Monsieur csak ma reggel telefonált, így is elég dip-
lomáciai művészetbe került, amíg egy görög és egy skót vendéget rá tud-
tam venni, 'hogy hétfőig kivételesen költözzenek át a dependance'ba. 

— Bosszantó — mormogta José és könnyedén megszorította Marion 
karját, figyelmeztetésül, hogy ez tulajdonképpen az ő műve volt Marion-
nak tetszett is a diolog, meg nem is. A Maxim'^beli pillanatfelvétel óta 
nem bízott túlságosan a lovagban. Lehet, hogy az elválasztás éppen az ő 
megtévesztésére történt. Node annyi ha j . Lesz i t t valaki, aki Vicára 
vigyázzon. 

Marion az első emeleten kapott szobát, Vica a másodikon. Amikor a 
manieken benyitott a tengerre néző, pompás bútorzatú szobába, az asztalon 
lévő ezüst vázában óriási orclhideaiasokrot pillantott meg. A csokor fölért 
egyhavi fizetésével. 

— Istenem! — gondolta — és én két napja nem mertem uzsonnázni, 
hogy ki no fogyjak a költőpénzből... 

Hát így is lehetne élni, ha akarná. Esetleg csak egy beleegyező bólin-
tásba kerülne és az övé lenne minden, amiit megkíván. It t hagyhatná ezt 
az embertelen robotot, Melaniet, Mariont, ruhakívántatóból előléphetne 
rendelővé» Lassan odament az asztallhoiz és mélyen beszívta az orchideák 
illatát, A csokorhoz tűzve, aranyfonálon egy kis cédula lógott és azlon 
versszöveg: 

»Simulj hozzám, tedd a vállamra 
Lüktető, finom, kékeres kezed, 
Aki nem csókolt még ilyen éjszakán, 
Az a jó Isten ellen vétkezett...« 

(Folytatjuk.) 
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E L S Ő F E L V O N Á S 
I. KÉP. 

(Szín.- Belvárosi sörcsarnok (Apostolok). A 
vendégek boxakba-n ülnek, közös asztalok-
nál, A színpadot úgy kell beosztani, hogy 
az a box, amelyben a tulajdonképpeni cse-
lekmény játszódik, erősen exponálva le-
gyen, míg a többi asztál, ahol az epizód-
figurák ülnek, oldalra és háttérbe kerülje-
nek. Fontos azonban, hogy a sörözőhelyiség 
illúziója megmaradjon. A középfolyosón ál-
landóan legyen mozgás, vendégek érkezése, 
távozása, pincérek és fizetőpincérek szalad-
gálása. Időnként a dialógusok közben fel-
hangzik a kiszolgálószemélyzet vezényszó-
szerű kiáltása, ahogyan a rendeléseket a 
konyha és a söntés felé továbbítják: »Korsó 
világos ...« »Tormás ...« »Debreceni .. « 

•s>Kispörkölt...« »Trafik ...« »Kenyeres ...« 
»Fizetni...« stb., stb., stb. A söröző látha-
tatlan bejárata baloldalon van, arról érkez-
nek és onnan távoznak a vendégek. Ahogy 
a függöny felmegy, a középső asztalnál 
Bakos ül, előtte egy korsó sör. A mellette 
lévő boxokban egyik oldalon fiatal szerel-
mes pár, másik oldalon három diák, akik 
sokat isznak, röhögnek és lármáznak. Egy-

egy tréfás szavuk, kurjantdsuk folyton be-
leszól a dialógusokba. A pincérlány felveszi 

a rendelést.) 
Diákok (egyszerre, egymást túlkiabálva): 

Egy ikorsó v i lágos! . . . Egy pohár világos! 
. . . Ringl i t ! . . . Stangl i t ! . . . 

I. diák: Nekem egy Einspeamert! 
Pincérlány: Mit, kérem Î Lgy özvegy 

virstlit, szaftban 1 
I. diák: Persze, te ki« édes. 
Pincérlány (vidáman): Egy korsó vilá-

gos, !két pohár barna, ringli, stangli, fél-
pár sziaiftban... 

II. diák (utánakiált): Sörbombát is hoz-
zon! 

Pincérlány: Igenis. 
(Fiatal újságíró — Vas Tamás — jön be a 
középfolyosón, megáll az exponált box előtt. 
A fizetőpincér hozzáugrik, lesegíti a ka-

bátját.) 
Fizető (Bakos asztala felé mutat): Ide 

tessé/k, szerkesatő úr. 
Bakos (barátságtalanul): Foglalt! 
Újságíró: Bocsánat! (Átül a szerelmes 

párhoz.) 
(Mostt újabb vendégek érkeznek, ezek sta-
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tiszták, akik csak átvonulnak a főpincér 
utasítása mellett. A szokott vendéglői kis 
moraj zümmög, szófoszlányok hallatszanak, 
trafikos megy át, diákok cigarettát vásá-
rolank, aztán balról jönnek Judit, Marcsi, 
Dezső, alezredesi uniformisban és Péter. 
Jobbra-balra nézegetnek, üres helyet keres-
ve. A fizető, aki a másik oldalon jön, meg-

állítja a társaságot.) 
Fizető (Bakos asztalára mutat): Talán ide 

tessék! 
Bakos (dühösen fizetőjnncérhez): Mond-

tam imár, hogy foglalt 1 
Fizető: Társaságot tetszik várni? 
Bakos: Várok valakit. 
Fizető: Bocsánat, minden 'asztal foglalt, 

nem küldhetem eii a vendégeket. (Péterék 
felé, határozottan): Tessék, itt van még 
hely. 

Bakos (dühösen, a foga között mormog). 
(Társaság elhelyezkedik.) 

Pincérlány (Péterékhez): Vacsorát paran-
csolnak? 

Dezső (visszatolja az étlapot): Neun . . . 
Csak éppen v a l a m i t . . . Söröket és ringlit. 
(Ujjával végigszánt a társaságon.) Mát isz-
tok? (Pincérlányhoz): Kiét korsót és ikét po-
harat . . . 

Pincérlány: Világosat? 
Dezső: Világos, ihogy világosat! (Pincér-

lány el.) 
Péter (az asszonyokhoz): Láttak már ilyen 

zsarnokot, mint ez a Dezső? Még itt is ve-
zényel! Meg se kérdezii az embert, cs.aik ren-
del! Én vacsorázni akarok. Ilyenkor, ta-
vasszal, mindiig farfkaséhes vagyok. 

Judi t (gúnyosan, ugratva): Ugyan, ugyan, 
Péter, az agglegények is éhesek tavasszal? 

Dezső (nevetve): Tavasszal azok a leg-
éhesetbbek! 

Péter: Azért is eszem valamit, (Az étla-
pot. vizsgálva.) Mit ajánlasz, Marcsi? 

Marcsi: Hadd már, idő sincs hozzá, húsz 
perc múlva Ikezdődik a mozi. Előadás után 
majd eszünk valamit. 

Péter: Nincs az a mozi a világon, amiért 
én éhezzek! 

Judi t : Es a társaság, az semmi? 
Marcsi: Vigyázz, Judit , aihiogy én a fivé-

remet ismerem, azt találja felelni, nincs az 
a társaság a világon, amiért ő egy falatról 
is lemondana. 

Péter: Ezt nem mondom. 
Judit (gúnyosan): (Szóval, lemond, a va-

csoráról, főmérnök úr és velünk jön! 
Péter: Ezt se mondtam! Nézzétek, gyere-

kek, olyan jól ülök itt. 
II. diák (a szomszéd asztalnál): Mondha-

tom, remek nők járnak ide. Múltkor ás itt 
ismerkedtem meg egy bájos vidéki asz-
szonykával. Bevásárolni jött fel Pestre és... 

III. diák: Veled ugyan bevásárolt! 
Bakos (odafordul, majd idegesen nézi az 

óráját). 
Judit (Péterhez): De ha szépen megké-

rem, jöjjön velünk. 
(Közben a pincér ihozza a söröket.) 

Péter: Nézze, Judit, egész nap dolgoztam, 
gyalog jöttem be a gyáiiból a varosba, most 
vegye itt ülőik, előttem egy korsó s ö r . . . 
Mi &ell mas a boldogsághoz* (tLatra a pin-
cérlányhoz): Étlapot kérek! 

Marcsi (Judithoz): Hát neon szörnyű egy 
ilyen agglegény? 

Jud i t : Szörnyű. (Péterhez.) Mondja, ma-
gának igazán nem kell más a boldogsághoz, 
•mint egy kocsmai vacsora? 

Péter (kajánul): Olyan kisigényű va-
gyok . . . 

Judi t : Nem érdekli se Chaplin, se Greta 
Garbo? 

Péter: Nem. (A pincérlány átadja az ét-
lapot, Péter belemélyed.) 

Marcsi: Nem érdekli ezit semmi a vilá-
gon, csak a saját kis jól ápolt egoizmusa. 

Judi t : És megelégedett ágy? Soha nem 
vágyódik semmire? 

Péter (tulajdonképpen az étlapon felso-
rolt ételek után vágyódik, de szórakozottan 
megkérdezi): Például? 

Judi t : O t thonra . . . asszonyra . . . 
Péter (nevetve): Ezt v á r t a m . . . Az asszo-

nyok képtelenek megérteni, hogy egy férf i 
boldog lehet anélkül is, hogy házasságba 
keveredjék. (Gúnyosan.) Házasság, mint a 
boldogság teteje! 

Marcsi: A tapasztalat ezt mutat ja . 
II. diák (a szomszéd boxban): Es tudod 

mit hajtogatott folyton; Laci, iha maga 
tudná, mennyire imádom az uramat! (A 
fiúk nevetnek.) 

Péter: A tapasztalat egészen mást mutat . 
Bakos (cuki ideges váratktozá$át itt a há-

zasságkérdésnél már nem bírja titkolni, 
felugrik). 

Fizető (rögtön mellette terem, blokkal, 
jegyzésre készen): Csalk telefonálni akarok. 
Merre van a fülke? 

Fizető: Erre tessék. (BaJcos, fizető el.) 
Judi t : Ki ez az ember? 
Marcsi: Fogalmam sincs róla. 
Judi t : Én ezt láttam már valahol. 
Péter: Ronda fráter, az bizonyos. Láttá-

tok az arcát, milyen dÜJhös lett egyszerre, 
amikor házasságról beszéltünk? Bizonyára 
fé r j szegény és szomorú tapasztalatai van-
nak. 

Dezső: Tipkusan olcsó agglegényt meg-
jegyzés. 

Péter: Nézd Dezsőkém, a ti boldog házas-
ságtok nem jelent semmit. Te fér jnek szü-
lettél. Mi a res i pedig egy angyal. Az én béke-
tűrő vérem . . . Talán éppen ti vagytok a 
hibásak, hogy agglegény maradok. Sokkal 
jobban érzem magam köztetek, mint egy 
idegen asszony mellett. 

Judi t (csodálkozva): A feleséget röviden 
idegen asszonynak nevezi? 

Péter: Tudja mit mondott a házasságról 
egy bölcs: »Az ember hazamegv és egy vad-
idegen nőt talál az ágyában. És mindennap 
ugvanazt*. 

Dezső: Oinikus f rá ter vagy! 
Péter: Bölcs vagyok Dezsőkém. Kerülöm 

a csalódást. Na, mit egyek? 

Beretvás pasztilla fejfájás ellen 
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Marcsi (Judithoz): Pedig lia tudnád, mama 
mennyire szeretné, hogy Péter megnő-
süljön. Egyetlen vágya szegénynek, ihogy 
egy helyes kis úrileányt hozzon a ház/hoz. 

Péter (pincérleányhoz): Idei libát, uborlka-
salátával. (Nevetve Marcsihoz.) Köszönöan a 
tippet! 

Judi t : Rettenetes emlber! 
Péter: Miért! Vegyek el vaktában egy kis 

vidéki fruskáit, akinek fogalma sincs az 
életről! 

Marcsi: Talán agyonflörtölt, korzózó pesti 
lány kellene? 

Péter: Isten ments! 
(Bakos dühösen visszajön, leül és rögtön 
odafigyel a társalgásra, mintha az ő ügyé-

ről volna szó.) 
Judi t : És ne felejtse el Péter, hogy tisz-

tességes asszonyok is vannak. Hibájukon 
kívül özvegyek és elváltak. 

Péter: Nem kérek belőlük. Nem szeretem 
a reminiszcenciákat. 

Judi t (gúnyosan): Szóval nincs asszony a 
világon, aki méltó volna magához! 

Péter: Nincs bizony. 
(Most a szomszéd asztalnál a szerelmespár 

dialógja hallatsziki) 
Leány: Szeretsz! 
Fiú: Imádiák. 
Leány: Elveszel! 
Fiú (aki éppen issza a sört, némán bólo-

gat. Péter hátrafordul és mosolyogva oda-
néz). 

Jud i t : Ennyire megvet bennünket, nőket? 
Péter: Ellenkezőleg. Ennyire szeretem ma-

inkáit* 
Dezső: Valld be, öregem, félsz a nőktől és 

a házasságtól. 
Marcsi: Péter fél mindentől, ami az agg-

legényi kényelmébe kerülhet. 
Péter: Lehet, talán féléik. 
Judi t : Mondja, há t igazán nem érdekli 

magát a n ő ! . . . a női l é l e k ! . . . 

Minden nap 
fiatalabb lesz! 

MA ESTE 
Használjuk a rószaszínü, bőrtápláló 

Tokaion krémet, amelynek fontos alkat-
része a Biocel, a Bécsi Egyetem nagy-
nevű professzorának, dr. Stejskalnak a 
csodálatos találmánya. A sejtek eme él-
tető elemét gondosan kiválasztott fiatal 
állatokból nyerik. Számos tudós szerint 
ennek a természetes tápanyagnak a 
hiánya okozza a ráncokat. A bőrtáp-
láló Tokaion krémben foglalt Biocel 
megif j í t ja a bőrt álmunk idején és visz-
szaadja neki szilárd, f iatal és bársonyos 
voltát. 

HOLNAP REGGEL 
Már az első használat után megálla-

pítható, 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 
mitesszerek eltűnése, a bőr üde, bárso-
nyos és fehér volta. Még 50 éves asszo-
nyok is olyan varázslatosan szép arc-
bőrt nyerhetnek, amelyre minden fiatal 
lány büszke lehetne. Visszakapja pénzét, 
ha az utasítás szerinti használat nem 
hozná meg a joggal várható eredményt. 
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Péter: Mi érdekeljen r a j t a : lelkeim neikem 
is van. (Nevetnek.) 
(Mialatt most a másik boxban a diákok 
ueszélnék, hozzák Péternek a libát és Bakos-

nak a sört.) 
II. diák: Tündér, ha mondom. C&aik eg y 

baja van: sohasem lehet tudni, miikor top-
pan be a férje. Az a trükkje, hogy talál-
kozásunk iidejeve randevút beszél meg a 
férjével agy távoleső kávéházban. Bs hogy 
biztonságban legyünk, félóránként felhívja 
telefonon a kis öreget. Azt dumálja be meiki, 
hogy a fodrászától beszél. 

Bakos (mintiut a saját esetéről volna szó, 
dühösen levágja a söröskorsót és odanéz). 

Judit; Hol marad az a Pistát Még lekés-
sük a mozit. 

Dezső: En azt mondom, induljunk. Fizetni! 
Marcsi: Majd Péter megvárja és utánunk 

küldi. (Indulnak.) 
Péter: A moziba magukért jövök. Aztán 

kiülünik a Dunapartra, egy csésze feketére, 
jó? 

Judi t (gúnyosan): Gyönyörű magától! 
Marcsi: Pistának mondd meg, siessen, a 

pénztárban hagyjuk a ijegyét. 
Dezső (aki már előbb körülnézett, hogy 

fizessen): Fizetni! (A fizető nem jön, Pé-
terhez.) 'Különben fizesd ki öreg a cechün-
ket, majd elszámolunk! (Péter segít az asz-
szonyckknák az öltözködésnél.) 

Marcsi és Dezső: Szervusz! 
Péter: Szervusztok! (Judithoz.) Kezét csó-

kolom! 
Judit (affektáltan); Pá, kedves! 

(Péter visszaül, Marcsi, Judit, Dezső indul-
nak a kijárat felé. Fele úton találkoznak 
Macával, aki jobbra-balra nézeget, keresi a 

férjét. Judit megszólítja.) 
Judit (élénken): M a c a ! . . . Ezer éve nean 

láttaílak! 
Maca: Szervusz drágáim! 
Judit; Hogy vagy? Mit csinálsz! Feldug-

hatnád egyszer az orroesMdat. 
Maca: Tudod, mi sehova sem járunlk. 

Olyan . . . (zavartan) nehézkes az uram. 
Judit: J ézusom! . . . Persze, hogy az urad 

volt. Most jövök r á . . . I t t ültünk az előbb 
egy boxban a férjeddel. Folyton az óráját 
nézegette. Siess, mert kikapsz! Pá szívem! 
(Az ajtónál vissza Macához.) Telefonálj, mi-
kor jössz? (A többiek után siet.) 

Maca (a középső boxig megy, meglátja c 
fériét, Kázmért, rámosolyog): Régen vár? 

Bakos (nem felel, dühös arccal nézi, nem 
segít a kabátját levenni. Maca mielőtt le-
ülne, illedelmesen visszabiccent Péternek, 
aki kissé felemelkedik és köszön, de közben 
észreveszi Judit ottfelejtett ernyőjét, utána 
siet). 

Bakos (durván Macához): Ki ez az ember? 
Maca: Mit tudom én! 
Bakos; Maga, úgylátszik, egész Pestet is-

meri! 
Maca: Viszonoztam a köszöntését . . . 
Bakos: Rámosolygott! 
Maca: Megőrült? 

TRILYSIN 
hajhullás és korpa ellen 

Bakos: Akkor őrülteim meg, amikor fele-
ségül vettem! 

Fiú (a szomszéd boxban): Ha neon leszel 
a feleségem, megörülök drágáim! 
(Egyik oldalon Péter jön vissza ernyő nél-
tcul, tehát bizonyára átadta Juditnak, má-
sik oldalon a pincérleány jön, Péter leül, 

a pincerleany megáll Bakosék előtt.) 
Pincérleány (tíakoséknak): Parancsolnak ! 
Bakos (elutasítón): Nem kell semmi! 
maca: Várjon csak. En ennék valamit. 

Valami hideget. Halat t a l á n . . . Milyen ha-
luk van? 

Pincérleány (darálja): Kocsonyázott ponty, 
hideg kecsege, t o k . . . 

Maca: Hozzon egy kecsegét ós egy pohár 
vörösbort. 

Pincérleány (indul): Igenis. 
Péter (utána szól): Feketét! 
Bakos (feleségéhez): Jó étvágya van, 

-mondhatom! 
Maca: Miért ne volna? 
Bakos: Nekem ugyan alaposan elment az 

étvágyam. 
Maca: Már megint mi baja van? Azért 

olyan dühös, mert ellkéstem egy kicsit? 
Bakos (utátiozza): Elkéstem egy k i c s i t . . . 

Teljes félórát vártam magára, ö t helyre 
telefonáltam, seholaem volt. Kíváncsi va-
gyok, micsoda mesékkel fog megint elő-
állni. 

Maca: Nem szoktam semmiféle mesékkel 
előállni. 

Bakos (gorombán): Tudni akaroon, miért 
késett! 

Maca (idegesen): Ha ilyen hangon kérdez, 
nean felelek. 

Bakos: Olyan hangon beszélek magával, 
amilyen hangon akarok. Lesz szives felelni: 
hol csavargott délután? 
(Szerencsére a pincérleány jön az étellel és 

a sörrel.) 
Pincérleány: Tessék. . .(Pincérleány el.) 
Bakos (kis szünet után); Lesz szíves fe-

lelni? 
Maca (hallgat). . 
Bakos (hangosabban): Hall ja! Ne inge-

reljen! 
Maca (súgva): Mlndenlki idefigyel. 
Bakos Bánom is én! Figyeljenek, ha 

akarnak. Felel, vagy nem felel? 
Maca: Nem bízik bennem? 
Fiú (a szomszéd boxban): Én bízom ben-

ned, drágám! Ügy-e te sohasem tudnál ne-
lern hazudni! 

Bakos: Nekem maga nem fog hazudni! 
Tudni akarom, mit csinált délután? 
(Most Pista érikezik, meglátja Pétert, egye-

nesen hozzásiet.) 
Pista: Szervusz öregem. 
Péter; Szervusz Pista! 
Pista: Kicsit elkéstem. Hol vannak az asz-

8Zonyok? 
Péter: Előrementek, ide a szomszéd mo-

ziba. Siess utánuik, a pénztárban van a 
jegyed. 
(Pista észreveszi Bakosékat, köszön nekik, 
Balázs mogorván biccent, Maca kedvesen 

fogadja.) 
Péter (felkel az asztaltól, Pistához hal-

kan): Ismered őket? 
Pista: Kiket? 
Péter : Ezeket itt az asztalnál. 
Pista (mint akinek nem fontos): Ismerem. 
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i smerem. . . No, fizess gyorsan. Gyerünk! 
Talán a nagy Ilimet még elcsípjük. 

Péter: Menj csak. (Hátranéz Bakosék felé.) 
Én nem megyek. 

Pista: Nem jassz! Miért! 
Péter (kis zavarral): Nimcs kedvem . . . 

Szaladj! 
Pista (ravasz pofét vág, ránéz Bakosékra? 

majd Péterre): J a vagy úgy! Hát maradd 
csak fiam, jó múlatást. Nem zavarlak. (Ne-
vetve elrohan!) 
(A szomszéd boxban ülő újságíró, aiki eddig 
a lapokat böngészte, a másik boxban ülő 
diákokkal együtt mindjobban figyeli Ba-

kosék egyre hangosodó veszekedését.) 
Péter (visszaül a helyére). 
Bakos (folytatva):... mert a (fodrásznál 

nem volt, azt tudcxml 
Maca (könyörögve) : K á z m é r . . . 
Bakos: Ne vágjon ilyen mártír-arcot! 
Maca: Nem vágok semmiféle arcot. 
Bakos: Utoljára kérdezem: Mondja meg, 

hol volt! 
Maca: Jé, hát megmondom. . . Elemérnél 

voltam. Megnéztem az ú j lalkását. Kicsit ott-
feiedlkeztem nála. 

Bakos (gúnyosan): Elemérnél! Kicsit ott-
feledkezett . . . 

Maca: Hal l ja! Ne gyanúsítson! 
Bakos: Még csak nem is tagadja! 
Maca; Kázmér, én nem türöon. . . 
Bakos: Ne tűrje, ha nem tetszik. 
Maca (halkan): Megszabadulhat tőlem, ha 

akar. 
Bakos: Nem ijeszt meg, drágám 1 
Maca: Most aztán menjünk. Fizessen ké-

rem! 
Bakos; Nem megyek! 
Maca: Hát maradjon, ha akar! Én me-

gyek! 
Bakos: Majd ha én megengedem! Most itt 

marad! 
Maca: Ne beszéljen így velem! 
II. diák: SzaJbályos háromszög! Férj, fe-

leség és a titokzatos harmadik. 
I. diák: A harmadik nem tartozik ihozzá-

juík. 
III . diák: Deihogy nem! Együtt érikezett a 

nőivel. 
I. diák: Nézd, hogy néz a fér j ! Csuda bősz 

egy pofa! 
III . diák: Még összerverelkszenek. 
I. diák: Bemek muri volna! 
II . diák (röhögve): Éljen a házasság! 

(ö88zenevetnek és koccintanak.) 
Bakos (észreveszi, hogy Péter, látva az 

asszony vergődését, egyre nagyobb érdeklő-
déssel figyeli őket. Macáihoz): Mit nézi azt 
az emlbert! 

Maca (súgva): Hallgasson! Meghallhatja! 
Bakos: Hát aztán! Legalább nem fogja 

bámuáni magiát! 
Maca: Ne csapjon botrányt. Mindenneik 

van határa. 
Bakos: Az én türelmemnek is. Engem ne 

bolondítson. 
Maca; Szégyelje magát! 
Bakos: Maga miatt szégyellhetném is ma-

gamat. M a g a . . . M a g a . , . 
Maca (felugrik, felkapja a kesztyűjét, tás-

káját). 
Bakos: I t t marad! 
Maca: Nefeetm elég v o l t ! . . . (Indulni akar.) 
Bakos (elkapja a csuklóját): Üljön le 

azonna l ! . . . Üljön le, a mindenit! 

Maca: Eresszen el! 
Bakos: Bestia! ' 
Péter (feláll, egy lépést tesz Bakos felé): 

Nem szégyeli magát, így bánni egy asz-
szonnyal ! . . . 

Bakos: Mi köze hozzá!! Szemtelen f rá te r ! 
(Péter azonnal, szinte reflexszerüen pofon-
üti. Bakos, akit váratlanul ért az ütés, pil-
lanatig habozik, majd neki akar ugrani 
Péternek, de a pincérek lefogják. A vendé-
gek felugrálnak az asztalok mellől és a 
pincérekkel együtt köréjük sereglenek. Fel-
fordulás, zűrzavar. Ilyen hangohk hallatsza-
nak; » Igaza van!« »Megérdemelte/« »Na, 
na, mégis csak a férje!« »Az asszony fele-
selt!« »Jót lekent neki/« -»No, de uram« ... 
stb. Péter, Bakos névjegyet cserélnek. Baikos 
fogja a kalapját, kabátját s a kijárat felé 
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indul. A fizetőpincér utánasiet. Maca ott-
marad Péterrel. Leroskad a padra. A vendé-
gek és a pincérek szétszélednek, Maca és 
Péter egy pillanatra egyedül maradnak a 

boxban.) 
Maca (megsemmisülten); J a j , ilyen bot-

rány! 
Peter (az odasiető főpiticérhez) : Fizetek. 

Két korsó, két pohár világos . . . egy fe-
kete . . . (Idegesen a pincér leányhoz.) Dik-
tálja be a többit. 

l'íncérleány (szemtelenül); A nagyságos 
asszonyét is? 

Maca (rémülten): A férjein nem fizette ki? 
Főpincér: Az úr csak magáért fizetett. 
Maca (idegesen kutat a táskájában, kö-

rülnéz, majd zavartan a főpincérhez): 
Nincs ná'.am pénz. Majd megküldöm hol-
nap. 

ű z e t ő (tiltakozó mozdulatot tesz). 
Péter (hűvös udvariassággal, Macához): 

Ha megengedi . . . (A pincérhez): í r j a az 
enyémhez. 

Pincérlány (diktál a fizctüntk): Egy hi-
deg kecsege, egy pohár v ä r k , egy kenyér. 

fizető (hitszi Péter elé a számolócédu-
lát): Nyolc hatvan, összesen. (Péter fizet.) 

Maca (feláll, pincérlány feladja a kabát-
ját, indul, de aztán visszafordul Péterhez): 
Hova küldhetem a pénzt? 

Péter (kényszeredetten): Bory Péter, E&z-
ter-uea 20. 

Maca: Köszönöm. (El.) 
(Péter visszaül a helyére, kiissza a feketé-
jét. Az egyik boxban az újságíró feljegyez 
pár szót a noteszébe, Péter felé indul. A 

diákok suttogva tárgyalják az eseményt.) 
I. diák: Barátom, láttad azt a pofont? 
II. diák: ö t lóerős pofon volt! 
I, diák: Ki ez az> alak? 
III. diák: Az asszony szeretője. Ez csak 

világos! 
II. diák: És az a melák, hagyta, hogy 

pofozzák! Nem irigylem, mint fér je t ! 
I. diák: Honnan tndod, hoigy a férje? 
II. diák (fölényesen): Na hallod, aki a 

pofonokat kapja! 
III. diák (csendesen): Drága pofon lesz 

a z l . . . 
Újságíró (Péterhez lép): Pardon, egy pil-

lanatra! Vas Tamás, a Pesti Riport mun-
katársa. 

Péter (kurtán): M4 tetszik? 
Újságíró: Néhány kérdést, ha szabadnia1, 

erről a kis incidensről. 
Péter (dühösen felkel): Hagyjon nekem 

békét! (Indul kifelé. Jólöltözött fiatálember 
jön vele szemben, megállítja.) 

Fiatalember: Szervusz, Péter! Mit csi-
nálsz te itt egyedül? 

ÖRÖM 
AZ EMBER ELETE. 
HA RENDES AZ EMESZTESE / O 
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Péter (savanyúan): Megvédtem egy asz-
szonyt. (Tovább megy kifelé, közben): 

(Függöny) 
II. KÉP 

(Szín: Boryék családi házának ízlésesen be-
rendezett hallja. Szemben az ajtó az elő-
szobába nyílik. Az oldalt nyíló ajtók közül 

„az egyik a mama — Klára néni —, a má-
sik Marcsiék szobáiba vezet. Harmadik a 
férfiszoba ajtaja. Falépcső vezet az emelet-
re, ahol Péter lakik. A hall közepén kerek 
asztal, körülötte öt szék. A függöny felgör-
dülése pillanatában János, Péter öreg ina-
sa, segít Bözsinek, a szobalánynak, teríteni 

reggelihez.) 
János: Nézze, Bözsi, maga már két hete 

van itt, igazán tudhatná, hogy vasárnap 
az egész család együtt reggelizik. Tehát a 
terítésnél nemcsak az öreg méltóságához 
és az alezredes úrék'hoz kell igazodnia, ha-
nem a főmérnöki úrihoz» is. Remélem, azt 
már megtanulta, hogy az öreg méltósága 
hogyan szereti a kávét? 

Bözsi: Langyosan. 
János: No már most az én gazdám, Pé-

ter úr, forrón szereti, de nem a kávét, ha-
nem . . . 

Bözsi (szemtelenül vihog): Tudom már 
az ujságofeból. . . 

János: Fenéket: a teát! Most jut eszem-
be: átjöhetnek az ügyvéd úrék is. Tudja, 
azok, akik i t t laknak az emeleten. 

Bözsi: Azolk is rokonok? 
János: Nem, csak barátok, de rokonok-

nak számítanak. 
(Zizi jön be Marcsiék lakásából.) 

János, Bözsi (egyszerre): Jó reggelt, kis-
asszony! 

Zízi: Jó reggelt. Rögtön it t lesznek a ma-
máék. 

János: iMár elkészítettük az alezredes 
úrék kávéját. 

Zizi: És ai nagymama? 
Bözsi: A méltóságos asszony is felkelt 

már. 
Zizi (az asztalra néz; ijedten): Péter báesi 

a szolbájában reggelizik? 
János; Nem. Idelent! (Bözsihez feddőn.) 

Bözsi, Bözs i . . . nem tud vigyázni! 
(Bözsi sietve felteszi az ötödik terítéket.) 
Zizi: János bácsi, hozott tegnap angol 

teát? 
János: Hoztam bizony. Abból az eárl 

•grá j b ó l . . . (Bözsi közben el.) 
Péter (akinek a hangja kívülről hallat-

szik): J á n o s ! . . . Az újságokat! 
János: Na, úgy látszik, kijött már a für-

dőszobából. (Zizihez.) Nem tetszett elvinni 
az újságokat? 

Zizi: Kézben vannak. Mondja Péter 
bácsinak, siessen, együtt vagyunk mind és 
a nagymama türelmetlen. 

János (csodálkozva): Hiszen nincs i t t még 
senki! 

Zizi: Mire leér, itt lesznek. C&ak így 
mondja, (János indul, utánaszól.) János! 
Mondja c s a k . . . nagyon izgatott volt reg-
gel Péter bácsi? 

János: Csöppet sem volt izgatott. 
Zizi: Rosszkedvű? 
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János: Inkább nagyon is jókedvűnek lát-
assák:. 

Zizi (kis zavarral): Mikor jött hiaœa éj-
jeli! 

János (nagyot néz): Nem tudóan én azt, 
kisasszony! 
(Bözsi be a reggelivel, leteszi a tálcát, az-

tán indul Klára néni szobájába.) 
Zizi (aki ezalatt elgondolkozott): Hát jól 

van, J á n o s . . . csak mondja neki, bogy sies-
sen! 
(János el. Ugyanakkor Marcsi és Dezső jön-
nek az oldalajtón. Dezső hóna alatt újsá-
gok. Zizi eléjük szalad, megcsókolja őket.) 

Zizi: Kezüket csókolom! 
Dezső: Szervusz, kislányom, 
Marcsi: Jól aludtál! 
Dezső (megfenyegeti): Mór hajnalban 

hallottalak motozni. Vasárnap te is tovább 
alhatnál! 

Zizi: Hát tudok én aludni! Ilyenkor?!... 
(Megdicsőülten, felkapva az újságokat.) 
Mit szóltok ehhez! 

Marcsi (zavarral): Mindent elolvastál! 
ZIzl (diadalmasan): Mindent! 
Marcsi: No még ez i s ! . . . (Dezsőhöz.) 

Mit gondolsz, mama tud ja ! 
Dezső: Persze, hogy tudja, az újságja nála 

van. 
Marcsi: Képzelem, hogy megrémült. 
Dezső: Ugyan kérlek 1 . . . Nem kell úfiry 

felfújni a dolgot. Péter melgverekezik és 
kész! 

Zizi (boldogan): Péter bácsi párbajozni 
fog! Óriási! 

Marcsi: Hallgasis! Ne üsd bele mindenbe 
az orrodat. Amióta az az Ilus a barátnőd, 
napról-napra szemtelenebb vagy! (Leül-
nek a reggeliző asztalhoz. Rezsőhöz.) Mi 
lesz a párba j u tán! 

.Dezső: Attól függ, elválnak-e azok. 
Marcsi (megdöbbenve): Csak nem akarod 

azt mondani, hogy Péter elveszi azt az 
asszonyt! 

Dezső: Mint úriember, nem* tehet mást. 
Marcsi (kitör): Eígy i l y e n . . . (Ránéz Zi-

zire, ijedten elhallgat.) 
Zbti (kuncogva): Ne zavartasd magad, 

mama, úgyis tudok mindent. {Hévvel.) Pé-
ter" 'bácsi úgy viselkedett, mint egy közép-
kori lovag! 

Marcsi: Téged nem kérdezett senki. Idd 
ki a kávédat és menj a szobádba! 
(Judit és Pista jönnek az előszobaajtó felől. 

Kölcsönös üdvözlés). 
Marcsi: Mit szólsz hozzá Jud i t ! Olvastá-

tok! 
Jud i t : Persze. Azért jöttünk át. 
Pista: Nem zavarunk! 
Marcsi: Dehogy. Éppen üzenni akartunk 

magukért. 
Jud i t : Hát mondjátok, mi van! (Oda-

húzódik Marcsi mellé.) Majd megesz a kí-
váncsiság! 

Marcsi: Mi nem tudunk mást, csak amit 
az újságok írnak. 

Pista: És mit mond Péter! 
Dezső: Még ma nem is láttuk. 
Marcsi (gúnyosan): Az én drágalátos 

fivérem, a főmérnök úr. nyugodtan al-
szik. 

Zizi: Tévedés, már nem alszik! 
Pista: Hát ha olvasta az újságokat, ak-

kor értem, hofey kiment az álom a szemé-
Zizi: Péter bácsi nem látott újságot. Én 

eíd'Ugta/m előle. 

Jud i t : Te kis kígyói De így se rossz. 
iLegalább látni fogjuk a hatást. (Zixihez): 
Tedd csak oda a lapokat a csészéje mellé. 
De nehogy eláruljátok magatokat! 

Marcsi (Zizi felé): Ez biztosan, vihogni 
fog, ahogy én ismerem. 

Dezső: Attól tartok, szegény mama fogja 
elárulni magát. 

Jud i t : Klára néni t ud ja ! 
Marcsi: Biztosan. Reggel első dolga, hogy 

átböngészi a la/pokat. Még a vezércikket 
is elolvassa. 

Dezső: Szegény! 
Jud i t : Miiért! 
Marcsi (indulatosan): Na hallod! Nem 

valami nagy öröm, ha az ember fiia pisz-
kos botrányba keveredik egy ilyen asszony 
miatt! 

Jud i t (csodálkozva): Te ismered Bakos-
nét? 

Marcsi (megvetéssel): Nem, de el tudom 
képzelni! Férjes asszony, akinek viszonya 
v a n . . . 

Jud i t (nevetve): Előfordul manapság. De 
ami Macát i l l e t i . . . 

Marcsi: Maca! 
Judi t : Már tudniillik Bakosné . . . Jó ba-

rátnőm. 
Marcsi: Barátnőd? 
Zizi (mohón): J a j , mesélj róla, Judi t! 

Ugy-e nagyvilági nő! 
Marcsi: No most már elég volt! Kifelé! 

(Zizi hátrahúzódik.) 
Jud i t : Macia elbűvölő asszony. 
Marcsi (gúnyosan): Képzelem! 
Judi t : Megértem Pétert. 
Marcsi: Mit akarsz ezzel mondani!Tudsz 

valamit ? (Súgva Zizi miatt): Ugy-e viszo-
nya volt Péterrel? 

Jud i t : Azt se tudtam, hogy ismerik egy-
mást. 

Marcsi: Nálad nem találkoztak? 
Jud i t : Soha! Maca kulönbeoi is elmaradt 

tőlünk. 
Marcsi: Persze. Kerül t i t e k e t . . . 
Jud i t : Talián a férjét is röstelte. 
Marcsi: Tisztességes asszony nem rösteli 

a fér jét! Miért ment akikor hozzá? 
Jud i t : A családja unszo l t a . . . Na, meg-

értem, hogy kiábrándult belőle. Nem va-
lami vonzó e m b e r . . . Hiszen emlékezhet-
tek rá, tegnap ott ült velünk egy asztal-
inál. 

Dezső: Az a morgó medve! 
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Pis ta : Az. Utálaitos f rá te r . Pénze van. 
Parvenü. Tavaly egy pört nyertem ellene. 
Azóta nem nagyon Imád. 

Marcsi: És az asszonyi 
Jud i t : Maca? Egyszer elszólta magát , 

hogy féltékeny a fér je . 
Marcsi: Bizonyára joggal. Ahogy a példa 

muta t ja . 
J u d i t : A h l . . . Von egy (unokaöccse, Ha-

jós Elemér, fesa fiú. Azzal kompromit tá l ták 
össze . . . 

Marcsi: SN«, látodl 
J u d i t : Tud j Isten, igaz-e. Maca különös 

asszony. Nehéz kiismerni. É n csak azt érez-
tem, valahányszor találkoztunk, hogy nem 
valami boldoig. . . 

Dezső: Legalább dzsentri lány ? 
Jud i t (nevetve): Nézd. csak, a család ér-

deklődik! 
Marcsi (indulattal): H a főhercegnő volna 

Is, akkor se egyezhetnénk bele soha, hogy 
Péter feleségül vegye. 

Jud i t : Ez kicsit Péterre is tartozik, nem 
gondolod? , 

P is ta : Miért ne vehetné feleségül? 
Marcsi (szigorúan, dölyfösen) : Mert a mi 

családunkban csak úriasszonyok vannak, 
akik nem okoznak nyilvános botrányokat. 
Nem mennek hármasban s ö r ö z n i . . . 

Dezső: . . . h o g y sörözés közbon megpo-
foztassák az urukat . 

Marcsi: Már mama miatt sem veszi el 
Péter. Megverekszik érte, ha kell, aztán 
kiadja az ú t j á t . , , 

Pis ta : Feltéve, ha nem lesz válás a bot-
rányból. 

Dezső: Ezt mondtam lén is. 
Marcsi: Hát lehet kényszeríteni ögy fér-

f i t , hogy elvegyen valakit , aki t nem akar 
elvenni! 

Pis ta : De mennyire lehet! 
Jud i t : Nekem csak az volt gyanús, hogy 

Péter semmi áron nem akar t velünk jönni 
a moziba. Bizonyára Macára vár t , a f é r j 
megsejtett valamit és ők játszották előtte 
az ismeretlent. 

P is ta : í gy lehetett valahogy. Mikor én 
odaértem, Péter szörnyű zavarban volt. 
Nem is hallotta, mit beszélek. És tuszkolt, 
hoíry menjelj utánatok. 

Jud i t : Majd kiveszem én M a c á b ó l . . . 
Képzeljétek, már korán reggel telefonált. 
Pistával akar t beszélni. És én idehívtam 
hozzánk. így legalább látni fogom, hánya-
dán van P é t e r r e l . . . 
(Klára néni, a nagymama jelenik meg iz-

gatottan as egyik oldalajtóban), 
Zizi (észreveszi, súgva): Vigyázat, a 

nagymama 1 (Felugrik, eléje szalad,) Jó 
reggelt, nagymamuska! 

(Mindnyájan felállnak, üdvözlik), 
Klára néni (rájuk néz): Csak folytassá-

tok. Ülgyis tudok mindent! (Zizihez, aki 
betölti a kávéját,) Ne f á r a d j szívecském, 
nincs nekem étvágyam. 

Marcsi: De mama d r á g a . . . Csacsiság az 
egész. 

Svájci Lábápolási MOlntezst 
Greppmayr J. 

Budapest, IV., Petfffi Sáodor-u. 5. ü. 7. 
Előjegyzés : Telefon 1-870-33 

Elektro-Pedikür, Lábkozmetika. Manikür 

Klára néni (Dezsőhöz, síri hangon): 
Dezső, mikor lesz a pá rba j? 

Dezső: P á r b a j t 
Klára néni: Ne tetesd magad! Az újság-

ban Álll Hoi ée mikor lesz a p á r b a j ! Tudni 
akarom! 

Dezső; Esküszöm, m a m a . . . még ma uem 
is lá t tam Pétert . 

Klá ra néni: Jó, jó, há t csak annyi t mon-
dok neked, ha te leszel a segéd, pisztoly-
pá rba j t követelj! 

Dezső: Hiszen az súlyosabb, mint a 
kard! 

Klára néni: Nekem ne beszélj! Én job-
ban ér tek a dologhoz. Szegény jó u ram 
elég p á r b a j t v e z e t e t t . . . Ragaszkodom »a 
pisztolyhoz, Legyen harminc lépés távol-
ság, öt-öt lépés ávansz, háromszori golyó-
váltás, nem bánom. Csak szabadban le-
gyen! 

Dezső; I g e n . . . Nem értem. 
Klára néni: De nehéz fejű vagy! Sza-

badban nincs nyoma a g o l y ó k n a k . . . A 
pisztolyok durranak egyet és ezzel k é s z ! . . . 
Érted már? 

Dezső (elhűlve): Marna azt a k a r j a . . . 
Klá ra néni (határozottan): Azt! És ebből 

nem engedek! 
Dezsőt Én katona v a g y o k . . . 
Klára néni: A katona legyen hős a sa-

já t számlájára . I t t a f iamról van szó! Én 
mindent meggondoltam • . , 

Marcsi (hevesen): Péter gondolta volna 
meg, amikor kikezdett azzal a nővel, 

Dezső . . . és megverte a fé r j é t ! 
Jud i t (leinti őket): Nyuígodt lehet, Klá ra 

nőni. Pis ta lesz a másik segéd, ma jd ő 
vigyáz Péterre. 

Klára néni: Köstzönöm, Pis ta! Mert 
Dezső galamblelkü ember, amíg fegyvert 
nem lát . de attól rögtön megvadul. 
(Péter jön a lépcsőn lefelé, frissen, vidá-
man. Mindnyájan közömbös, elfogulatlan 

arcot vágnak.) 
Péter : Szervusztok! J ó reggel t ! (Zizi-

hez.) Hogy vagy béka? 
Zizi (nem bír magán uralkodni, Péter 

nyakába ugrik): Péter b á c s i ! . . . Én olyan 
boldc(g vagyok! 

Marcsi (leinti): Zizi! 
Péter (tréfásan): Mitől vagy te boldog, 

bogaram? Csak nem vagy menyasszony? 
Zizi: Nem. De a Péter b á c s i ! . . , 
Jud i t (gyorsan közbevág, gúnyosan): 

Hctgy aludt, kedves Péter, remélem jól? 
Péter : Remekül. Ügy aludtam, mint egy 

agglegény, 
Jud i t : Csak meg ne zavar ja valaki szen-

de aglglegényi álmát. (Péter pillantására,) 
Jó, jó, nem bántom, pedig megérdemelné: 
tegnap nem jött ér tünk a moziba. 

P i s ta : Pedig, hogy Ígérted! 
Marcsi: Bizonyára okosabb dolga akadt . 
Jud i t (ugratva): Az agglegényeknek is 

megvannak a maguk kis t i tkai . Ügy-e, 
dróixa Péter? 

Péter (gyanútlanul): Egyszerűen fá rad t 
voltam. Nem tudtam bevárni a mozi vé-
gét. Elbágyasztott a sör. 

Jud i t (álnokul): Inkább a tavasa. Nem? 
Péter (Zizihez, aki betölti a teáját): 

Hagyd még egy kicsit. Tudod, sötéten sze-
retem. I 

Zizi: A sötét tea nem tesz jót a szívnek! 
J u d i t : Elég erős lehet m á r a tea. Sokáig 

vár t magára ! 
Péter (Zizihez, fenyegetve): Én pedig az 

ujságofcnai vá r t am odafenn! 
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Zizi (mohón, egy mozdulattal az újságok 
felé) : Tessék ! Parancsolj 1 

Péter: Tanuld meg- .kislányom, » ma-
gamfajta agglegény csak ágyban olvas 
újságot. 

Judi t f f é l re Péterhez, gilnyosmi): És 
csak újságot olvas ágyban! 

Zizi (unszolva nyújtja az újságokat): 
Tessék esak átlapozni. 

Péter: Vau bennük valami érdekes 1 (La-
pozni kezd, majd észreveszi, hogy figye-
lik.) Mi van. veletek? 

Marcsi: Csak olvass nyugodtan. Ne za-
vartasd magad. 

Péter (rosszat sejtve lapoz, majd felfe-
dezi a cikket, átfutja, felháborodva): 
Hallatlan! JjLyen p imaszság! . , . Szóval ól-
vast átok ? 

Valamennyien kórusban: Olvastuk! 
(János bejön névjegyekkel.) 

János: Két úr keresi a főmérnök urat. 
Péter: Máris? Vezesd őket az úriszobába. 

Megyek azonnal. 
Judit (gonoszkodva): Egy kis sonkát 

még. Péter! 
Péter: Legyen nyugodt, Judit , az étvá-

gyaim ; kifogástalan. Csak nem a/karom meg-
váratni az urakat. Rögtön visszajövök. 

Klára néni (aggódva utánaszól): Aztán 
okosan fiam! Nem kell mindjár t vere-
kedni. (Péter el.) 

Marcsi: Láttátok, milyen izgatott volt? 
Judi t : Inkább dühös. 
Marcsi: Nem tudom elhinni, hogy sze-

reti azt az asszonyt! 
Judi t : En el tudom hinni. 
Klára néni: Még csak az kelletne! 
Marcsi: Párbajozik érte! 
Zizi: Mondd papa, biztos? 
Dezső: Mi biztos? ' 
Zizi: A párbaj. 
Dezső: Az ibiztos. 
Zizi: J a j , de boldog vagyok! 
Marcsi: Akkor légy szíves és kotródj 

boldogan a szobádba. Utoljára mondom! 
Zizi (nyafogva): De m a m i k á m ! . . . A szo-

bámat t a k a r í t j á k . - . A dolgozószobáiban 
Péter bácsi tárgyal la® ellenséggel. . . 

Marcsi (Judithoz): Megengeded drágám, 
hogy addig; átmenjen iho7 átok? 

Judi t : Hogyne. Szíves n. 
Zi'/l (szemrehányó /). Judi t! Már te is 

elküldesz? Most, amikor Péter bácsi jövő-
jéről döntünk. (El.) 

Péter (megjelenik az úriszoba ajtajában, 
int Dezsőnek és Pistának): Kérlek csak 
egy szóra. (Halkan, félrevonva őket.) Ugye 
tudjátok, miről van szó? 

Pista: Pontosan. 
Péter: Ami m újságokban van, szemen-

szedett hazugság! 
Dezső: Ér te lek . . . igazad van. nőügyek-

ben! legyen diszkrét az ember. Én is így 
tennék a helyec"ben. 

A Foncière AI alános Biztosító Intézet — 
amely január Ív tel működésének 73-ik évébe 
lép — a Münföiener Rückversicherunigs-
Gesellschaft-tól ofcegszerezte .a régi és kitűnő 
hírnevű Magyar- 'rancia Biztosító Rt. rész-
vényeinek túlnyomó többségét és 1937 január 
1-től kezdődőleg ejnek a társaságnak legfel-
sőbb irányítását 1« a, Foncière ügyvezető-
igazgatói, Janovitz József és Kun Károly 
veszik át. A »Magyir-Francia« élén megma-
rad Bálabán György igazgató. 

Péter (dühösen): Ha mondom! . . . Becsü-
letszavamra! 

Dezső: A becsületszó ilyenkor nem szá-
mit! 

Péter: Csaik nem tagadnám, előttetek?! 
Dezső: De mennyire t agadnád . . . Éppen 

az a gyanús, hogy annyira tagadod. 
Péter: Csak annyi igaz belőle, hogy po-

fonütöttem egy e m b e r t . . . 
Dezső: Éppen elég! 
Pétor: Megpofoztam, mert megsértett 

egy asszonyt! 
Pis ta : A feleségét. 
Péter: Az mindegy. 
Dezső: Nem egészen! 
Péter: A pá rba j szempontjából mindegy. 

Provokáltak)tt, i t t vannaiki «i segédei, tón 
titeket neveztelek meg. Vállaljátok? 

Dezső (fanyalogva): Ha kívánod . . . 
Pista: Kérlek. 
Péter: Köszönöm. Fogadjátok el a felté-

teleiket. 
Dezső: Légy nyugodt. Nem tudnak olyan 

súlyos feltételt szabni, amit mi el nem fo-
gadnánk. Ilyen esetben háromszori golyó-
váltást, nehéz lovassági kardokat ír elő 
a kódex. Bandázs nincs, szúrás megen-
g e d v e . . . Jó? 

Pétetr (ironikusan): Remek! 
(Dezső és Pista, bemennek az úriszobába, 

Péter a szobája felé tart.) 
Judi t (gúnyosan): Péter . . . elfelejtette 

befejezni a reggelijiét! 
Marcsi (nyersen): Talán anyáddal és nő-

véreddel is közölhetnél valamit, nem? 
Péter: Mi bajotok velem? 
Marcsi (visszafojtott dühvel): Nézd . . . 

miattam csinálhatsz, amit akarsz, a te dol-
god. De Ina Dezsőt is belekevered a botrá-
nyaidba . . . 

Péter: Micsoda botrányba? 
Marcsi: Amivel tele vannak az újságok. 

Szégyelhetuéd magad! 
Péter (kitör): Ez már mégis osiak sok! 
Klára néni (csítitóan): Gyerekek! . . . Mar-

csi, marad j békén. Es te, f iam, ü l j le ide 
mellém és meséld el, mi történt. 

Péter: Ugyan, a n y á m . . . Nem történt más, 
mint hogy megvédtem egy asszonyt. 

Marcsi: Csak úgy passzióból? 
Péter: Kényszerből. 
Jud i t : Min vesztek össze? 
Péter: Nem mi vesztünk össze. Ok! A 

férfi féltékenykedett, durva volt, szemtelen 
és éqj. megleckéztettem. 

Jud i t : Értem. Szóval Bakos féltékeny lett 
magára. 

Péter: Dehogy! Nem rám volt féltékeny. 
Valami Elemért emlegetett. 

Judi t (diadalmasan Marcsihoz): Ugy-e 
megmondtam: Hajós Elemér! 

Péter: Maga tudja, ki ez az ember? 
Judi t : Hát persze. Maca unokafivére, 
Péter: Maca? 

Feh 
és derékfájás, émelygés, ide-
gesség, tisztátalan teínt gyak-
ran csak az emésztési zava-
rok következménye. Ilyenkor 
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Judit (gúnyosan): Bakosné, ha így jobban 
tetszik, 

Péter: Maga kimeri Bakosnét? 
Judit: Nem tudta? 
Péter: Honnan tudtam volna? (Az asszo-

nyok összenéznek.) Mondom nektek, teg-
nap láttam életeimben először,. Nem hiszi-
tek ? 

Judit (mókásan): Én e lhiszem, , . Én va-
gyok Budapesten az egyetlen ember, aki ezt 
elhiszi magának! Csak meg ne verjen, ked-
ve®! 

Péter: Te csak elhisaed, m a m a ? . . . 
Klára néni (nem felel). 
Marosi (felugrik)-. Nézd, lehet, hoigy a 

mamával el tudod hitetni, de velünk nem. 
Gyere Judit, elég volt ebből! 

Judit (miközben kifelé megy Marcsival, 
mókásan): No ne légy olyan szigorú sze-
gény jó Pé te rhez . . . De Iha csakugyan nem 
i smor i . . . én bemutatom Macának. Jó? 
(Mindketten el.) 

Klára néni (tragikusan): Most aztán 
mondd el nekem az igazat. 

Péter: Anyám, azt hiszed, hazudok? 
Klára néni; Defhogy hiszem. Én tudom, 

hogy hazudsz. Egy anyát nem lehet félre-
vezetni! 

Péter: Értsd meg, nincs semmiféle tit-
kom! 

Klára néni: Konoik vagy, fiam. (Hirtelen 
hévvel.) Csak nem teszed kockára az élete-
det azért a perszonáért? 

Péter: Miféle perszonáért? 
Klára néni (megvetéssel): Azért a . . . Ma-

cáért . . . Tudod te már . . . Hát ón ezt nem 
értem! Hogy nem szégyelte az ura előtt a 
szemérmetlen!. . . H® már mindenáron ta-
lálkozni akart veled és az ura véletlenül 
ra j ta cs'pte, legalább tagadott volna. Ezt 
teszi minden tisztességes a s szony . . . fFejé i 

M Á S O D I K 
n i . k é p 

(Szín: Judit szalonja. Modern női budoár: 
rengeteg szőnyeg, törpe kis pamlag selyem-
párnákkal, állólámpák. Hordozható telefon. 
A két oldalajtó a lakószobákba, a nézőtér-
rel szembewyiló az előszobába vezet. A 
függöny felhördülésekor Zizi egyedül van 

a színpadon és telefonál.) 
Zizi: H a l l ó ! . . . te vagy az, I l u s ? . . . 

Itgen, é n . . . Innen beszélek Judittól. Lát-
tad az ujiságokat? Tudod már? . . . No, mit 
szólsz hozzá? . , , Micsoda szenzáció! . . . 
(Diadalmasan. hencegve.) A nagybátyám... 
a P é t e r . . . hiszen i smered . . . Űgy-e klassz 
fiú? Az én nevelésem!. . . (Hallgat, majd 
felháborodva, erélyesen.) Mi? Nem igaz! 
öt nem ütötték meg. (Hallgat, majd ké-
retve magát.) Nem, drágám, nem mondha-
tom el, t i t o k . . . Megesküdtem neki! (Fölé-
nyesen.) Hogs'- én nem tudok semmit!! 
Mindent tudok fiam, minden t ! . . . Pétertől 
közvetlenül . . . Én vagyok a bizalmasa! 
(Nagylelkűen.) Ha éppen tudni akarod, az 
apám lesz az efgyik s e g ^ d . . . Rettenetes 
párbaj lesz: kard, utána pisztoly vég -

csóválja.) Ehelyett ellened uszítja, hogy az 
tán a nyakadba, va r r j a magát! 

Péter: Hogy beszélhetsz így egy idegen-
r ő l ! . . . egy úriasszonyról, akit nem is is-
mersz! 

Klára néni (megvetéssel): Úriasszony!. . , 
Csak védd azt a . . . így bedőlni egy nőnek. 

Péter (bosszúsan): Dehogy dőltem én be, 
anyám. 

Klára néni: Valósággal anegőroitett! 
Péter: Engem? 
Klára néni: Mindig gyanítottam, hogy 

van valakid, de hogy szerelmes vagy beié!,,. 
Hogy szereted! . . . (Péter gesztusára.) Ne 
f á r a d j ! . . . Én csak rád nézek és látok min-
dentl 

(Pista és Dezső megjelennek az ajtóban.) 
Dezső: Gyere c s a k . . . 
Klára néni: Mi van? Tudni akarom! 
Pista (megnyugtatón): Semmi, kedves 

néni! (Odasúgja.) Két durrariás és kész! 
AShogy megígértük! (Bözsi jön be.) 

Bözsi: Méltóságos asszony, i t t az autó. Le 
tetszik késni a miséről. 

Klára néni: Megyeik már! De, Pista, he 
ne csapjanak, vigyázzon Péterre! (Klári 
néni el Bözsivel.) 

Péter: Nos? 
Dezső: Hát kérlek, az urak azt akarják, 

hoigy holnap reggel legyen a párbaj) a 
Maretti-féle vívótoremiben. Elfogadtuk a 
feltételeket. (Undorodva.) Középnehéz kar-
dofk, egész bandázs, szúrás kizárva, hiarc-
képtelenségig. 

Péter: Hát a pisztoly? 
Dezső (dühösen) : Nem: értein ezeket a mai 

f é r j e k e t ! . . . Elcsábítják a feleségüket, rá-
adásul meg is pofozzák őket és nem mer-
nek pisztolyra kiállni! Még hogy efész 
bandázs!! . . . És szúrni se szabad! P fú j ! 

(Függöny) 

F E L V O N Á S 
kimerülésig! . - . Meg fogja ö l n i . . . meglá-
tod, megöl i ! . . . Hű, hogy tud az vívni és 
hogy céloz pisztollyal: az Angolparkban 
a szökőkútról lelövi a tojást! (Eleméi be-
lép. Zizi nem veszi észre. Lelkesen.) Imád-
ják egymás t ! . . . Rettenetesén szerelme-
s e k l . . . Hát a családunk még ellenzi a 
házasságot, de én majcl e l in tézem. . . (Ra-
jongva.) Te, ha látnád azt az asszonyt, 
milyen cuki t e remtés . . . Nagyvilági 
hö lgy ! . . . (Sértődötten.) Na ha l lod! . . . 
Persze, hoigy ismerem! örül t jóban va-
gyunk . . . (Észreveszi Elemért, ijedten le-
csapja a pamlagra a lkagylót,) 

Elemér (bemutatkozik) : Hajós Elemér . . , 
Zizi (rémülten): Maga a Bakoanénik 

az , . . 
Elemér: . . . unokafivére. 
Zizi (firtatva): Mikor jött be? 
Elemér: Most, ebben a pillanatban. 
Zizi (megnyugodva): Szólhatott volna . . . 

(Észbekap): Horváth Zizi vagyok. (Ke-
zet fognak.) Foglaljon kérem helyet. 

Elemér: Bakosné még nem volt itt? 
Zizi (mohón): Idejön? 
Elemér: I t t adtunk találkát. 
Zizi (gyerekes örömmel): J a j , de jó! Leg-

alább megismerem. 
Elemér (gúnyosan): Hiszen maga ismeri! 

(A telefon felé mutat): örül t jóban van-
nak . . . 

Zizi (zavartan): Nem. Nom ismerem. 

A BIHARI k o z m e t i k á b a n 
kezelteti bőrét a legnagyobb eredménnyel. 
Próbálja meg l-es vagy 5-ös számú krémkülönlegességót 
Szőrszálak, szemölcsök nyomtalan eltávolítása. 

Külföldi tanítványok gyors, elsőrangú kiképzése. 
Petőfi Sándor-utca 10, I I . 16. Telefoni 1-885-25 



(Felkapja a kagylót és a tenyerével be-
fogja, súgva): Csak a barátnőmet húztam. 
(A telefonba): Itt vagy még, Ilus? Ven-
déig j ö t t . . . Később felhívlak. Szervusz! 

Elemér: Miutha szerelemről, (názasság-
rél mondott volna valamit . Honnan veszi 
ezt? 

Zlzi (büszkén): Én ugyanis Bory Péter 
Tjnokahuga vagyok, ha nem tudná. 

EJemér (bizonytalan mozdulatot tesz). 
Zlzl (hencegve): Mit szól a nagybátyám-

hoz? Ügy-e remek ember? 
Elemér (hidegen): Nem ismerem a nagy-

bá ty já t . 
Zizi (szemtelenül): Mondja, maga nem 

olvas újságot? Nem tudja , ini tör tént teg-
nap? 

Elemérj Sajnos, tudom. 
Zlzl; S a j n o a ï . . . Hogy érti? 
Elemér (lekicsinylőn): Nézze, kislány, 

vannak dolgok, amik csak a felnőttekre 
tartoznak. 

Zlzl (kihívón): Vannak viszont dolgok, 
amikhez az úgynevezett kislányok jobban 
értenek, mint a legkifejlettebb fér f i példá-
nyok. (A telefont visszateszi.) 

Elemér (tréfás gúnnyal): Például a 
pletyka. 

Zizi (dühösen): Hal l ja , f iatalember, ne 
ingerel jen! (Megvetéssel.) Nem tudtam, 
hogy maga is a f é r j p á r t j á n van. 

Elemér: A f é r j pá r t j án? Nem. Igazán 
nem. Csak nem tudom megérteni, miért 
kollett a rnaiga nagybáty jának beleavat-
kozni a másök ügyébe. 

Zizi: Maga talán nem védte volna meg 
Bakosnét? 

Elemér: Én igen . . . az más . *. 
Zizi: Mért volna más? Van olyan fé r f i 

Péter bácsi is . . . 
Elemér: Én rokona vagyok Macának. 

Rokona és . . . ba rá t j a . 
Zizi (gúnyosan, jelentőséggel): H á t az 

igaz: Péter bácsi nem rokona a hölgynek. 
Elemér (irritáitan): Mit akar eatsel mon-

dám? 
Zizi: SemmAt. Mi nőik tudunk t i tkot tar-

tani. 
(Maca lép be a hátsó ajtón, kalapban, ka-

bátban.) 
Maca (kedves igyekezettel): Bocsáss meg 

Elemér, kicsit elkéstem. Haragszol? 
Zizi (Elemérhez): Mutasson be kérem. 
Elemér: Horváth Z i z i . . . 
Zizi (jelentősé gesen): Bory Péter unoka-

húga. 
Maca (kedvesen): Jud i t k is barátnője, 

úgy-e? (Kezét nyújtja.) Pá kedves, hallot-
tam m á r rólad. 

Zizi (átszellemülten): E n is hal'lottaro 
m á r a néniről. De hogy ilyen s z é p . . . ! 

Maca (megcirógatja, Elemérhez): Hol 
vannak a háziak? 

Zizi (készségesen): Lent tanácskoznak 
nálunk . . . Rögtön lerohancfo értük. Jó? 
(hidulna, de tétován megáll Maca előtt.) 
Még csak azt szeretném mondani, hogy 
é n . . . én úgy szeretem a Péter b á c s i t . . . 
és úgy szeretem a nénit is! 

Maca (nevet): Hiszen most látsz életed-
ben először! 

Zizi (lelkesen): Mégis s ze re t em! . . . Es 
olyan boldog vagyok. Maca n é n i . . . 
Maca . . . Ugy-e mondhatom í g y ? . . . És 
tegezhe t tek? . . . Megengeded? 

Maca: Tegeœz csak bátran. 
Zizi (Elemérhez, fölényesen): Na lá t ja . 

milyeu jóban vagyunk! (Macához.) Szala-
dok. Küldöm Péter b á c s i t . . . 

Maca (ijedten): Kit? 
Zizi: Mit is mondok: Pista bácsit. (El.) 
Maca (utánanéz): Eleven kis f ruska . 
Elemér: Kotjnyeil.es; csitri. (Bizonytala-

nul): T e . . . tudod, mit fecsegett ez ossze-
visszia? Hogy az a Bory Péter, aki bot-
rányt csapott miat tad , párbajozik érted. 

Maca (idegesen): Furcsa 'kifejezéseid 
vannak! Nem mia t t am csapott botrányt 
és nem értem párbajozik. Egyszerűen bot-
rányt csapott és párbajozik. Ez különb-
ség. Egyébként várható volt, hogy Kázmér 
provökáitatni fogja . 

Elemér: De ez a kislány azt is tudja , 
hogy Bory féleségül aka r venni. 

Maca (ámulva): K i t akar feleségül ven-
ni? Engem? . . . Elment az eszed') 

Elemér: A család ugyan e l l e n z i . . . 
Maca (felfortyan): Mi k i fogása van elUe-

nem a családinak? Szeretném tudni! 
Elemér (gyanakodva): Te Maca, miért 

bájnt ennek a vadidegein családnak a véle-
ménye? 

Maca (erélyesen): Nézd E l e m é r . . . na-
gyon szépen Ikiérlek, ne avatkozz az 
ügyeimbe. 

Elemér (hévvel)-. H a rám hal lgatsz két 
év előtt, ima nem t a r t anánk itt, óva intet-
teleik Kázmértól. Nem tudtam megérteni, 
mi t szerethetsz r a j t a . 

Maca: H a sej tet tem vo lna , . . . 
E lemér : Én sejtet tem. Megmondtam ne-

ked előre, hogy szenvedni fogsz .mellette. 
Maca (idegesen): A d j egy c igare t tá t ! 

(Elemér megkínálja, Maca rágyújt.) 
Elemér (zavartan, akadozva): Csak azt 

akarom neked m o n d a n i . . . ha nagyon ma-
gányosan éreznéd magad . . . (Elharapja a 
szót, mert Judit é» Pista jönnek be a hátsó 
ajtón.) 

J u d i t (Macához szalad. Miközben megcsó-
kolja): M a c a ! . . . Csakhogy i t t vagy! 

Pis ta : Kezeit csókolom. 
Maca (egy mozdulattal Elemér felé): 

Ugy-e ismeritek az uttioíkafi véremet? 
P i s ta : Hogyne. Szervusz. (Kezetfog Ele-

mérrel.) ' 
Elemér: Szervusz. (Kezetcsókol Judit-

nak.) 
Jud i t (torkosán, Macához): Mi az, «zi-

vecském? Mi tör tént veled? 
Maca: Az uradhoz Jöttem. Tanácsért . 
J u d i t : Ne ijesztegess! Olyan komoly a 

dolog? Ül j le drágám! (Maca leül Judit 

Elegáns báli 
és estélyi ruhákra 

gyönyörű selymek tüllök, művirágok, strasz-
szok, gombok, díszek, keztyűk, harisnyák, 
továbbá külön osztályon feltűnően szép 
naqy- és klsestélyi ruhák, »kazak«-ok és 
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mellé.) Halljuk, mit követtél el, te ha-
szontalan 1 

Maca: Semmi különöset. (Pistához.) El 
akarok válni a férjemtől. 

Judi t : M a c a ! . . . 
Pista (csodálkozva,) : Maga alkar e lvá ln i . . . 

tőleí 
Elemér (hévvel): Mór régen ott kellett 

volna hagynia azt a brutális frátert . 
Pista CMacához) : fiaóval válni akar a fér-

jétől? 
Maca (határozottan): Igen. 
Pista: Milyen címen? 
Maca (idegesen): Milyen címen, Iste-

nem •. • Durva v o l t , , , megalázott • . . ne-
vetségessé tett! Nem elég ez magának? 

Pis ta: Nekem elég. Csaik a bíróságnak 
nem. 

Maca (szenvedélyesen): Hát egy asszony 
minden hitvány&ágot tűrni tartozik? Nem 
védi a törvény? 

Pista (caitítóan) : [Bocsásson m e g . . . én 
csak jotglászi szemmel nézem a dolgokat. 

, Bántalmazta magát a férje? 
Elemér: Még csak az (hiányzott volna! 
Pista. Elhagyta magát? 
Maca (hevesen): Én hagytam el otl 
Judi t (meglepetten): Elhagytad az ura-

dat?l 
Maca: Gsiak nem mehettem haza a tegnapi 

botrány után! 
Elemér: Még a vacsoráját se fizette fei a 

b l J u d H (mohó kíváncsisággal): Hol töltöt-
ted az éjszakát, szivem? 

Maca: Szállodába mentem, latod, nem 
is tudtam átöltözni. ^ „ n 

Pista: Beszélt már azóta a fér je vjel? 
Maca (határozottan): N e m . . . Nem is 

aikarok vele beszélni. 
Pista: Akarja, hogy én beszéljeík vele? 
Maca: Minek? , , , . 
Pista: Hogy kibékítsem magukat, ha 

^Elemér : Kibékülésről szó sincs! 
Maca (elszántan): Ein el akarok tőle 

V Pista: Ez kicsit nehéz lesz. Legfeljebb a 
fér je válhat el magától. Hisz maga meg 
se kísérelte, hogy az otthonába vassza-
térjen. , „ , . 

Maca: Képes lett volna elkergetni. 
Pista: Ez lett vcAna jó nekünk. 
Maca (gúnyosan): Köszönöm! 
Pista: Nem egészen mindegy, kinek a 

hibájából mondják ki a válást. Például 
8) tartásdíj! , , , , 

Maca (hevesen): Nekem nem kell tartás-
díj! 

Pista: Miből akar élni? 
Elemér (önérzettel): I t t vagyok é n ! . , . 
Maca (leinti): Ugyan memj! 
Elemér (sértődötten): Csak a javadat 

akarom. , , 
Judi t (maliciával): Tudjuk, kedves: min-

den férfi a nő javát ' a k a r j a . . . a legjavát. 
Pista (Macához): Higyte el, nem árt egy 

kis t a r t á s d í j . . . A legtöbb válás féltékeny-
séggel kezdődik és tartásdíj jal végződik. 

Maca: Nem. Majd csak megélek valahogy. 
A szüleim után is maradt v a l a m i . . . 
D l S Z T O L L M Ü V I R Á G 
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Pista: De más szempontból sem éppen 
kellemes, ha a muaga hibájából mondják ki 
a válást. 

Maca (megütközve): Az én hibámból? Ho-
gyan? 

Pista: Hogy a bíróság magát mondja ki 
vétkesnek. 

Maca (kifakad): Hát mát vétettem én? 
Hogy nem tűrtem tovább a komiszkodá-
sait? 

Elemér (hévvel): En mindig mondtam 
neki, hagy ja Kázmért falképnél. 

Judi t (maliciával): Ehhez maga nem é r t 
Egy asszony csak akkor hagy el egy fér-
fit, ha egy másik már vár ja . 

Maca: Elhagytam, mert nem bírtam to-
vább. 

Pista: Igen: ezt hűtlen elhagyásnak hívja 
a törvény. 

Jud i t : Látszik, hogy férfiak csinálták. 
Pista: Az csaik nem mindegy m/aigának, 

mit fog szólni ehhez Pest? Mit fognak be-
szélni magáró l? . . . (Gyámkodón): Kerülni 
kell a botrányt. Nem szabtad könnyelműen 
felborítani mindent. Válni akar a férjétől: 
rendben van. Megértem. De ha rám hall-
gat, beszél Kázmérral és megpróbálja rá-
venni . . . 

Maca (közbevág, szenvedélyesem): Én 
nem beszélek vele. Soha többé az életben! 

Judi t : Ennyire gyűlölöd? 
Pista: Én megpróbálnám rábeszélni, hogy 

közös megegyezéssel váljanak • • • hogy ma-
gára vállalja . . . 

Elemér: Ezt ő nem fogja megtenni, ahogy 
én Kázmér ura t ismerem! 

Pista: Mindenesetre megpróbáljuk . . . 
Maca: N e ! . . . 
Pista: Imkább legyen, botrány? 
Judi t (maliciával) : Egy kis botrány már 

úgyis van. Az a tegnap esti jelenet, amit az 
újságoík is m e g í r t a k . . . 

Maca: Mit tehetek én arról, hogy & fér-
jem összeveszett egy idegen férfival. 

Judi t (gúnyosan, színészkedve): Idegen aa 
a férfi, drágám, akiről nem tud a v i l á g . . . 

Elemér: Bizonyára megint rá jö t t Káz-
mérra a féltéikienység. 

Judi t (érdeklődve, iróniával): U g y a n ! . . . 
Kázmér f é l t ékeny t . . . Igazán? 

Maca (megvetéssel): Nem féltékeny az: 
goromba. 

Judi t : Igen, ezt így hívják a férjeknél. 
Maca (idegesen Pistához): Pista, mondja 

már, hát mit t egyek? . . . Mit tanácsol? 
Pista (bosszúsan): Ha maga beismeri a 

hűtlen e l h a g y á s t . . . 
Maca (kitör): En nem ismerek be sem-

mit ' 
Judi t (Pistához): Láttál már asszonyt, 

aki ilyesmit beismer? Különösein férfiak 
e lő t t ? . . . Na menjetek. Hagyjatok kicsit 
egyedül. Két asszony jobban megérti egy-
mást. ilyenekben. Ugy-e. szívem? 

Pista (Elemérhez): Gyere, öregem, ne za-
var juk őket. Átmegyünk az irodába. Kap-
tam egy üveg pálinkát. Megnézzük, mit 
tud. (Oldalajtón El&mérrel el.) 

Judit (maga mellé húzza Macát a pam-
lagra. Torkosán, kedvesen): Gyere ide mel-
lém. És mesélj, te kis bűnös 

Maca (ártatlanul): Igazán nincs mit me-
sélnem. 

Jud i t : Te csúnya! Ez a barátság? (Mó-
kás szigorral): Na ki vele, egy-kettő! 
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Maca (naivan): Hi-szen úgyis tudsz min-
dent. 

Judi t : Te persze azt liiszed, Péter elme-
sélte, Akkor nem ismered Pétert. Egy 
szót se 'Lehet belőle kivenni. Utálatosan kor-
rekt. (Maca egy mozdulatára); No ne ha-
ragudj I Nem akartam bántani őt. 

Maca: M i a t t a m . . . 
Judi t (ijedten): Mi az? összevesztetek? 
Maca: Ugyani 
Judi t (a szavába vág): Látod, ennek örü-

lök. Nem szabad rá haragudnod, ha kissé 
neveletlen is. Ti vagytok az okai; elké-
nyeztettétek! 

Maca (idegesen): De hiszen ó n . . . 
Judi t (nem hagyja szóhoz jutni): Az a 

tegnapi botrány szamárság volt tőle. De 
valld be, hogy szép v o l t ! . . . Képzelem, 
hogy feszengett a helyén és milyen dühös 
arcot vágott. Mondd, hogy jött r á a fér-
j e d ? . . . 

Maca (hevesen): Tisztára bolond vagy, 
Judi t ! En nem ismertem Bory Pétert, soha 
nem ia láttam. 

Jud i t (neheztelőn): Hagyjuk: ezt a mókát, 
angyalom . . . Elég csúnya volt tőled, hogy 
eddig elhallgattad előttem. Féltél, hogy fe-
csegek? 

Maca: Semmi sem volt közöttünk, eskü-
szöm! 

Judi t (diadalmasan): No látod: annyit 
már beviallasz, hogy ismerted . . . 

Maca (ingerülten felugrik). 
Judi t (folytatva): . . . c s a k éppen nem volt 

köztetek semmi. Ez i s valami. 
Maca (megfogja- Judit kezét, komolyan, 

könyör&ön); Nézd, szívem, beszéljünk ko-
molyan. 

Judi t (fölényesen): Azonnal, de ha neta-
lán mentegetőzni akarnál, ne fáraszd ma-
gad, drág'ám. Én megértelek! Ismerem Pé-
tert. Sőt bevallom, hogy magam is majd-
n e m . . . (Maca egy pillantására): Nő nem 
kell megijedni. Csak úgy elméletben... Ne-
ked hagyom, nyugodt lehetsz , . . 
(Péter lép a szobába a hátsó ajtón keresz-

tül.) 
Péter (Judithoz): Parancsol? 
Judi t (affektáltan): Nini, P é t e r i . . . Ked-

ves, hogy feljött. 
Péter: Zizi azt moindta, hogy m a g a — 
Judi t (szavába vág, kijavítja): . . . hogy 

Maca van it t nálam. 
Péter (észreveszi Macát, majdnem dühö-

sen): Bocs&nat. . . Nem tudtam. (Egy moz-
dulatot tesz az ajtó felé, mintha el akarna 
menni.) 

Judi t (súgva Péterhez, szigorúan): De 
P é t e r ! . . . Viselkedjélk rendesen. (Hangosan, 
affektált bájjal, maliciózusan Macához): 
Azt hiszem, t i már ismeritek egymást ? . . . 
(Némán kezet fognak, Judit fürkészve nézi 

őket.) 
Judi t (Péterhez, ugratva): Üljön le ide 

közénk. És meséljen valami érdekeset. 
Péter (aki állva marad, kimérten): Nem 

tudok én semmit, ami a nagyságos asz-
szonyt érdekelné. 

Jud i t : Dehogy nem. Mi van például a 
párbajjal? 

Péter: De k é r e m . . . 
Maca (tartózkodón, zavartan): Röstel-

lem, hogy annyi b a j t okozo-k magfának. 
(Elemér nyit be az oldalajtón.) 

Elemér (a küszöbről Maca felé): Maca, 
nekem mennem kellene. Fél ikettőre várnak. 

Judi t (Elemérhez): Jöjjön csak, Elemér! 
Hadd mutatom be a barátunknak. (Péter 
felé.) Hajós E l e m é r . . . az unoíkaöccs, 

Péter (hidegen): Bory P é t e r . . . 
Elemér (feszesen): Köszönöm, amit a hú-

gomért tettél. Jog szerint ugyan nekem 
kellene megverekednem érte . . . 

Péter (félreértve, gúnnyal): Jog szerint?... 
az l e h e t . . . De az Apostolokban mégis én 
védtem' meg helyetted. 

Elemér (élesen, r{posztként) : Kár volt 
olyan kínos (helyzetbe hoznod. 

Péter: Szemrehányás? 
Elemér: Nem éppen. De a botrányt elke-

rülhetted volna. Egy férjnek több joga van 
megsérteni a feleségét, mint egy idegennek 
meigvédenie. 

Péter (fagyosan): Köszönöm a kioktatást. 
Máskor nem Védem meg, biztosítalak. 

Judi t (malíciával): Csák még holnap reg-
gel karddal a kezében. 

Péter (fanyarul): Mit tegyek? Kötelesség. 
Maca (sértett önérzetei, éllel): Nekem 

is kellemesebb volna, ha Elemér párba-
joznék értem, az bizonyos. 

Péter (Maca felé fordul és keményen, fo-
kozódó hévvel): Nézze, asszonyom, én meg-
tettem, ami a köte'ességem volt, de ennél 
többet ne várjon tőlem. 

Maca (hevesen felugrik, tiltakozva): Én 
nem Várok magától semmit! 

Péter: Ne i s ! . . . Mert nem tartozom ma-
gánaJk semmivel. Ezt le akarom szögezni. 
Legfeljebb maga tartozik n e k e m , . . 

Maca (gúnyosan a szavába vág): Persze... 
Jó, hogy f igyelmeztet . . . (Miközben a reti-
killjében turkál.) Mennyivel is1 tartozom ma-
gának azért a vacsoráért? . . . Három pengő 
hússza l . . . úgy-e? 

(Függöny) 
IV. KÉP 

(Szín: Maretti vívóterme. A színpad Icét 
részre oszlik. Jobbra-balra két hajszálra 
egj/formán berendezett fülke, a vívóterem 
két öltözője, melyeket ajtó kiit össze egy-
mással. A hátsó kulisszán, a bejárat, 
vagyis a vívóterem felé is van egy-egy 
ajtó. Az öltöző berendezése: kerek asztal, 
két székkel, rengeteg fogas a falakon, vivó-
karikaturák, falra felszerelt mosdótál, víz-
csap, a sarokban fehér lepedővel letakart 
nyugágy, akárcsak a klinikákon. Minden 
fehér. Középen fényerős, homályos körte 
lóg le a mennyezetről. Amikor a függöny 
felgördül, csak az egyik fülke van meg-
világítva. Maretti vívómester és a segédje 

vannak a színen.) 
Maretti (olaszos külsejű, ha'Cias mozdu-

latú öregember; feketére festett hosszú 
bajusz, vívóplasztrón): Rendben lenni 
minden? 

Segédvívómester: Minden elő vam ké-
• sait ve, maestro. 

Maretti: Bandázsoik? 
Segédvívómester: I t t vannak. 
Maretti: Kardok éle neki tomnn? 
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Segédvívómester: Mint ia bot! Ezekkel 
ugyan nem fogják megölni egymást. 

Maretti: így van az r endes ! . . . Félteni 
az a kövér. Mozog, mint lomha medve. 

Segéd vívómester: Az, akit tegnap be-
paukqHtunkí 

Matetti : Az. Mondom neki, en garde, — 
erre fejbevágta engem. Mondom neki, pá-
rád, — erre e l fu t ja magát! 

Segédvívómester: Mondom neki, pauko 
lás húsz pengő, — erre két pengőt ad ösz-
szesen. 

Maretti: Ajaj , garasverte ember! Előre 
kémi t e rembér , . . Örölkösök fütyülni pár-
baj költség! 

Segédvívómester: Majd arra a másikra 
fiökszpm rá Az majd fizet kettő helyett. 

Mafotti: Ki lenni másik? Ismerni őt et? 
Segédvívómester: Ismerni, nem ismerem, 

de tudom, hogy a szerető . . . Már pedig régi 
tapasztalat, a szerető megvágja a férjet, 
a vívómester viszont a szeretőt vágja meg. 

MajettJ: 0 divina Oiustizia! 
Segédvívómester: Tessék vigyázni, jön-

nek. (Péter, Pista, Dezső és az orvos: Béla, 
lépnek a fűikébe, Béla cvikkeres, köpcös 
kis ember, erősen izzad, folyton a homlo-
kát törölgeti hatalmas zsebkendőjével. Or-
vosi táska van nála, melyet azonnal kinyit 
és telerakja az asztalt sebészeti szerekkel, 
mintha műtétre készülne.) 

Maretti: A, urak, hozta I s ten! . . . Jól 
jönni nekem éppen, már várni őket na-
gyon! (Érkezők üdvözlik Marettit.) Minden 
már előkészült, egy-kettő kezdihetni!.. . 
(Segédjéhez.) Avanti, a v a n t i . . . Vetkőztet 
le Cavalieret derékig pucér. 

Pista: Itt van m'ár az ellenfelünk? 
Maretti: Még késni szegény áldoziat. . . de 

rögtön be l e fu t ! . . . 
Segéd vívómester (miközben bandazsíroz): 

J ó kabala ez kérem: mindig az vágja meg 
a másikat, aki előbb érkezik! 

Maretti: Kábálá, kábáid. 
Dezső; Láthatnám a kardokat? 
Maretti: Jóska hozni őket pillanat, 

(Segédvivómester el.) 
Béla (törölgeti a homlokát): Ez a disznó 

hőség! . . . (Péterhez, aki rá akar gyújtani.) 
Hadd már 'azt a dohányzást. Izgatja a szí-
vedet! (Orvul megfogja Péter csuklóját, akit 
Morettí bandazsirozni kezd.) 

Péter (dühösen): Mit tapogatod a csukló-
mat? 

Béla: A pulzusodat nézem. 
Pétpr: Menj a fenébe! Csak nem képze-

l e d . . . 
Pista (ugratva): Na, kicsit sápadtnak lát-

szol. 
Pétpr: tfn? 
Béla: Nincs meleged? Nem vagy rosszul? 
Pétpr: Sohase éreztem jobban magam! 
Maretti: Nyugodt lehet asz úr. (A ban-

dázsra mutatva.) Olyan ez bandázs, mint 
krokodilbőr . . . balta se átvágja. 

Péter (miközben Maretti vattát gyömö-
szöl a bandázs alá.) Ugyan, hagyja már! 
Mozdulni se tudori 
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Dezső (aki csipöre tett kézzel nézi a ban-
dazsírozást, gúnyosan): Ezt maguknál így 
szokás? 

Maretti: A maestro szeretni, ha kliensek 
visszajönnek! (Közben a segédvivómester 
visszajön, nádszálvékonyságú kardokkal) : 
I t t vanni, kardok! 

Maretti: Közepén nehéz, irgalmas nehéz... 
Dezső (végighúzza ujját): Tompa az éle... 

Nem is penge ez 
Maretti (sértődötten): Nem penge? O Dió! 

Zsilettpenge! Kil'enegetni őket köszörús! 
Dezső: Na cserélje csak ki. Nehezebbeket 

és élesebbeket kérek! 
Maretti (segédhez): Hozni éles kardokat! 

Fürge, szaladja! (Péterhez.) 0, moszkli gyö-
nyörű! . . . (Megtapogatja.) Izomok mint 
díjbirkózó, a r énában! . . . Hallgat Ide, Ca-
va l i e r e . . . Ne mindjárt beleszakadná kard... 
hogy felnyársal, mint spék , . . (Mozdula-
tokkal ilhmtrálja.) Vár j a szépen, támadja 
m'ásik! . . . Kivéd neki vágás, aztán ugorja, 
mint p á r d u c , . . püfif n e k i . . . fless a fejére 
és kész! Megértette engem?! 

Péter (bosszankodva): Tudok én vívni, 
Maestro! Bízza csak rám! 

Segédvívómester (jön új kardokkal, De-
zsőhöz): Megfelelnek ezek, alezredes úr? 

Dezső (dünnyög): No, megjár ja! 
(A másik fülkében is meggyullad a villany. 
Bakos Kázmér lép be két segédjével, az 
egyik Vas Tamás, a fiatal riporter, akivel 
az Apostolokban találkoztunk, a másik Ba-
kos ügyvédje. Velük van egy orvos is, aki 
ugyanazt a szertartást végzi a műszerekkel, 

mint előbb Béla.) 
Segédvivómester (Marettihez): I t t vannak 

m'ár az urak a másiki öltözőben, tessék 
menni! 

Bakos (idegesen, miközben felakasztja a 
kábát ját): Micsoda disznóság, így megvá-
ratni az embert! Fogadni mernék, hogy aa 
a vén betyá,T az ellenfelemet l á t j a el taná-
csokkal , . . Pedig 20 pengőt akar t kivasalni 
belőlem, tegnap a paukolásé r t . , . 

Bakos ügyvédje (folyton a szemüvegéi 
babrálja* ideges, hadaró ember, aki kap-
kodja és ismétli a szavakat): Legalább jól 
bep&ukolt, legalább? 

Bakos: Remekül: olyan izomlázat kap-
tam, hogy mozdulni se birok! 

Maretti (indul át, miközben odasúg a se-
gédnek): Te maradni itt és bekasszálni 
pénz! (Hátraszól Péternek): Hát csak vi-
gyázat, hallgatni öreg m a e s t r o . . . Megvár, 
hogy támadja, aztán hajrá , villám, püff 
neki, fless a fejére! (Átmegy a más hi boxba 
Bakosékhoz.) Hozta Isten, u r ak ! . . . Kicsit 
e lkésn i . . . Szegény áldozat már tűrhetet-
l e n . . . Igaz, mindig az vág meg másik, aki 
ké s ik . . . Kábálá, k á b á l á . . . (Kezetfognak 
vele.) 

Bakos (észreveszi az orvos működését): 
Csak nincs erre a sok vacakra mind szük-
ség, doktor úr? 

Orvos: Sajnos, nem. Nekem nincs ilyen 
szerencsém.. . Tízszer voltam már párbaj-
orvos és csak egyetlenegyszer vágtak meg 
úgy valakit, hogy fél óráig varrtam . . . 

Maretti (a vetkőző Bakost bíztatja): Tes-
sék csak derékig pucér! Aztán nem elfe-
lejtse. amit tegnap t a n u l t a ! , . . Megvárni 
hidegvér, másik t á m a d j a . . . kivéd neki Vá-
g á s . . . aztán ugorja, mint k e n g u r u . . . puff 
reiki, fless a fejére és kés®! 



Bakos»: F l e s s ! . . , De ha ő kivédi és 
visszavág1? 

Marettl: Akkor kapni lapos v á g á s . . . Jó 
doktor beragasztja tapasz. Moszkli gyö-
györú! Izomok . . . (Kijavítja.) ... hasizo-
mok . . , mint díjbirkózó arénában . . . 

Újságíró: Fő, hogy nyugodt legyeni (Mi-
alatt Maretti bandazsírozni kezdi Bakost, 
a másik boxbun folyik tovább a dialógus.) 

Dezső: Fő, hogy nyugodt legyél! 
Pis ta: Legalább a párba j idejére fojtsd 

el a dühödet. 
Béla (aki közben bemosakodott, fehér or-

vosi köpenyt és gumikesztyűt húzott): Nem 
leszi itt semmi b a j i . . . Legfeljebb megvág-
nak! . . . ®gy-két öltés, nem is érzed. A 
múltkor iaj fülét varrtam fel va lak inek . . . 

Péter: Meg vagytok őrülve? Csak nem 
képzelitek, hogy izgat ez a komédia? 

Segédvívómester (aki befejezte a banda-
zsírozást, alázatosan): Bocsánat, méltóságos 
u i ram. . . ha szabadna, a t e r emér t . . . 

Péter: Mennyi az? 
Segédvívómester: Dupla erős vasbandázs 

tizenöt, kardok kífenése tíz, a terem maga 
huszonöt . . . 

Péter: Sztóval? 
Segédvívómester: összesen ötven és amit 

még nekem mél tóz ta t ik . . . egy kis szerencse-
pénzt. 

Péter (Pistához): Adj neki hatvanat. 
Segédvívómester (miközben átveszi Pistá-

tól a pénzt): Ô, köszönjük, méltóságos 
uram! (Hajlongva átmegy a másik fülkébe 
és ott): Alázatos szolgája, méltóságos 
uram!. . . (Átveszi a bandazsirozást Maret-
titől, aki a következő dialógus alatt ide-
oda Jár, hátra szalad a Vívóterembe és hol 
az egyik, hol a másik öltözőben bukkan 
fel újra.) 

Bakos: Hallja, itt egészen csupasz vagyok 
még! 

Segédvívómester: Tessék csak nyugodt 
l e n n i . . . Olyan lesz ez, mint a krokodilbőr. 
Nem marad it t semmi szabadon, csak a fej. 

Bakos: Éppen elég az nekem! 
Újságíró: Ugyan. Nem lesz semmi baj. 

És a párbajtól függetlenül, úgy kiterít jük 
Bory u r a t ! . . . 

Bakos: A bíróság előtt nehéz lesz bizo-
nyítani. 

Ügyvéd: Ne félj. Én gondoskodom róla!... 
Én leszek az ügyvéded, én leszek. I t t van-
nak a tanuk, ne fiélj, öregem, ne félj! 

Bakos (Újságíróhoz): Még az volt a sze-
rencse, hogy szerkesztő úr a botrány után 
rögtön felkeresett. 

Ügyvéd: Bizony, mert ő volt az egyetlen 
komoly szemtanú, az egye t len . . . 

Bakos: Ha nem ajánl ja fel a szolgálatait, 
most igazán nem tudnám . . . 

Újságíró (álszerénységgel): iSzóra sem ér-
demes. (A bandázst nézi.) Ez igen! Ez ban-
dázs! 

Bakos; Sokszor segédkezik párbajnál? 
Újságíró: Passzióm. Egész cigarettatárca-

gyűjteményem van már, 49 darabból áll. 
Most jön az ö tvenedik . , . Kis jubileum! 

Bakos (savanyún): Gratulálok! 
Újságíró: Valamennyi a r a n y . . . (Hanyag 

mozdulattál elővesz egy ezüst cigarettatár-
cát, rá akar gyújtani, zavartan) : Ennek az 
egynek a k ivéte lével . . . Valami wmucig frá-
ter a d t a . . . 

Maretti; Rendben lenni minden? 
Bakos (a belépő Marettihez): Mondja, tud 

az ellenfelem viivni? 
Maretti: Ah! Fogni se tudja k a r d . . . Nem 

nálam paukolta . . . csenevészke emibei*... Ez 
moszkli! 

Segédvívómester: Készen is vagyunk, 
méltóságos uram. 

Maretti; Még kis vatta ide n e k i . . ; (Nyúl 
a vattáért.) 

Segédvívómester: Ha szabadna k é r n i . . . a 
t e r emér t . . . 

Bakos: Majd aztán. 
Maretti (ledobja a vattát): Nem kell több 

vatta. (At a másik boxba.) Ide Kiég kis 
vatta. Rögtön megindulni ellenfél. Tessék 
menni előre. 

Pista; Csak hidegvér, öregem. (El.) 
Újságíró: Mehetünk. 
Bakos (leül): Várjunk kicsit. Ugy kime-

rültem ebbe a vacakolásba . . . Hadd fújom 
ki magam. 

Orvos (vizsgálja a pulzusát): Akár máris 
beszüntethetjük a párba j t Ez a pulzus 
életveszélyes. 

Bakos: Ugy-e mondtam ?! 
Ügyvéd: Szedd össze magad, Öregem. Gye-

rekség az egész, gyerekség . . . 
Bakos: Nem vág meg, gondolod? 
Ügyvéd: Te vágod meg őt, te vágod! 
Újságíró (hallja, hogy Pistáék indulnak): 

Na gyerünk! 
Bakos: De sürgős magárnak. . . 
Maretti (Bakosékhoz a box ajtajában, ahol 

indulnak kifelé): Ellenfél, már helyszínen* 
Rohanja gyorsan. , 

Ügyvéd: Csak hidegvér, öregem. (Mind a 
két társaság kivonul a boxokból, amelyek-
ben csak az orvosok maradnak, akik 
ugyanazzal a mozdulattal a mosdótalhoa 
lépnek és szappanozni kezdik a kezüket. 
A háttérből, a vívóteremből, Dezső pat-
togó hangja hallatszik ki.) 

Dezső: Figyelmeztetem örtiöfoet, hogy tor-
vényeink t i l t ják és büntetik a párbaj t . 
Felszólítom tehát a® uraikat, béküljenek kii 
(Kis szünet.) Nem hajlandók. En garde!... 
R a j t a ! . . . 

(Függöny) 

V. KÉP 
(Szin: Judit szalonja. A függöny fetgördü-
lésekor csak Judit van színen. Virágokat 

rakosgat a vázákba.) 
Zizi (bekukkan): Szabad? 
Judi t : Gyere csak, gyere. Segíthetsz a 

terítésnél. (Jobban megnéziJ Tyű, de szép 
valaki! 

Zizi* Tetszik? 
Judi t : Milyen nagylányos a kisláng! 
Zizi (miközben segít): Éppen ez a ba j : 

se nem kislány, so nein nagylány! Rette-
netes állapot! Eddig megjátszottam a kis-
lányt, aki voltam és most nem tudom, mit 
es i Ti'ál jiflik • 

Judit (nevetve): Pedig nagylánynak 
könnyebb kitalálni, mit c s iná l jon . . . 

Zizi: Csakhogy én még nem próbáltam. 
Mondd, férfiak 'is leszmek? 

Judi t : Pista bácsi, apád . . . 
Zizi (fitymálón): A c s a l á d i . . . afc nem 

számít, 
LÉGY SZÉP! MARADJ F I A t A L ! 
A tartós szépítés, végleges szőr- és szemölcsírtás, ránc-
kezelés specialistája : Lorándné Kosmetika, Andrássy-
út 51. Telefon: 1-204-63. Tanfolyamok külföldiek részére. 
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J u d i t : Es Péter bácsi! 
Zizi {durcásan): Az is férf i? 
Jud i t : E j n y e ! . . . H á t a nagy ra jongás? 

(Utánozva Zizit): »Péter bácsi, én olyan 
boldog vágyóik!« 

Zizit Hol van az már l Szégyelem, hogy 
» nagybátyám! 

Jud i t ; Te, meghal l ja! I t t tá rgyal a 
szomszéd szobában! 

Zizi: Hadd hiaillja! Bánom is é n ! . . . Éle-
tem legnagyobb csalódása. Azt hit tem, 
úriember, g a v a l l é r . . . E h e l y e t t . . . Na! 
Megérdemli, hogy kigolyóznák a Kaszinó-
ból! 

J u d i t : Kigolyóznák? . . . Ne mondd! 
Zizi: Papa mesélte, hogy a jövő héten 

tá rgyal ják a kizárási indítványt. Hát igaz 
is: elcsavarni egy asszony fejlét, nyilváno-
sam megverni a fér je t , ráadásul fejbe-
vágni (karddal, feldúlni a házasságát , aztán 
a r m a kényelmes ál láspontra helyezkedni, 
hogy: »Pardon, ón nem nősülök elvből« . . . 
Csak lemnék én Maoa helyében! 

J u d i t : Ugyan mit csinálnál? 
Zizi: Eléje állnék és azt mondanám: 

Hal l ja maga, Péter! Ha jó voltam szere-
tőnek . . . 

J u d i t : Kirflány! 
Zizi: Ez m á r a nagylány v o l t . . . Szóval: 

ha jó voltam magának úgy. most legyek 
jó igy is. Tessék engem feleségül venni! 

J u d i t : Ez amyádék véleménye is? 
Zizi: Most már igen. Különösen papáé. 

Csak a válópert v á r j a meg. aztán a sar-
ká ra áll! 

J u d i t : És anyád? 
Zizi: ö is lenyeli a békát, ha nem is lel-

kesedik Macáért. Baf f iná l t teremtésnek 
tairtja, aki behálózta Péter bácsit. Nagy-
mama pedig unokát szeretne és nem bí-
zik M a c á b a n . . . De m á r rendet akar ő is... 
Persze, ha ők tudmák. ami t én tudok Ele-
mértől . . . 

J u d i t : Eleimórtői? 
Zizi: Tőle h á t . . . 
J u d i t : Ti találkoztok Elemérrel? 
Zizi: R i t k á n . . . úgy másnaponként. Vé-

letlenül ő is i t t teniszezik a rózsadombi pá-
lyán. Remekül játszik, sokat tanul tam tőle. 

J u d i t : Csak ne légy tú l szorga lmas ! . . . 
Anyád t u d j a ezt? 

Zizi (affektált fölényessé g gel): Egyelőre 
nem ta r to t tam fontosnak közölni vele. Kü-
lönben is I lus gardíroz, aki hal lgat , mint a 
sír, mer t ő is tanul va lak i tő l 

Jud i t h : Szorgalmas generáció! 
(Zaj hallatszik ki a férfiszobából: Péter 
hangja. Zizi az ajtóhoz megy és hallgatózik.) 

Ztzi (súgva): Miről tárgyalnak? 
J u d i t : A válópörről. Holnap lesz a tár-

Zizi: ' P s z t ! . . . Hallod, hogy kiabál? (Utá-
nozva Pétert.) »Az igazat mondom, az eb-
adtát , akár hiszed, aücár nem«! 

BRATISLAVA-POZSONY 
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J u d i t : Hogy egy fér f i így megtanul ja a 
hazudoziást a nőiktől! . . . 

Zizi (végignéz a teritett asztalokon): Ki-
lenc teríték? H á t hányan leszünk ezen a 
kis családi nyavalyán? 

J u d i t : Hogy ne unatkozz túlságosan, hív-
t am neked valakit. 

Zizi (felélénkülve): Csak nem? . . . Judi t , 
ne húzzál. Igazán? 

J u d i t : Egy ki tűnő t á n c o s t . . . 
Zizi: Ismerem? 
J u d i t : Ismered. J ó l táncol é» teniszezik. 
Zizi (felkiált): E l e m é r ! . . . (Hirtelen kö-

\zönyt színlelve, blazirtan): Na, nem is 
táncol olyan jól. Már kipróbál tam a 
teniszoályán. 

(Péter jön be a szomszédszobából.) 
Jud i t (Péterhez): Végeztek? 
Péter (bosszúsan): Mindig azt hit tem, 

hogy a fér je reális ember. Most kiderül 
róla, hogy fantaszta . 

J u d i t : De m i l y e n ! . . . Egy szavamat sem 
hiszi el soha. 

Pé te r : Szervusz, Zizi! (Kitárja a karját, 
mint aki várja, hogy a nyakába ugorjon.) 
Na, mi lesz? . . . 

Zizi (hűvösen): Szervusz. (A homlokát 
ríyuHja.) 

Péte r : Ez aa egész? 
Zizi: Neked ez i® elég. 
Pé te r : No megál l j ! (Judithoz.) Megkér-

ném valamire . . . Beszélni szeretnék a ba-
rátnőjével. 

J u d i t (álnokul): Melyikkel? Annyi van... 
Pé te r : Ne t réfál jon, kérem. Tudja) maga 

j ó l . . . 
J u d i t : Csak nem Macával aka r beszélni? 
Pé te r : De! Még a holnapi tárgyalás előtt. 
Zizi (élénken): Végre! 
J u d i t : Megadihatom a t e l e f ó n j á t . . . Be-

szélje meg v e l e . . . 
Pé te r : Inkább miaga h ív ja fel. Indiffe-

rens helyen szeretnék vele találkozni. 
Lehetne it t magánál? Zizi (dünnyögve): A főmérnök u r óvatos! 

Pé ter : Zizi, nyakon ütlek! 
J u d i t : Sajnos, nálam lehetetlen. Uzson-

ná ra várom Klá ra néniéket. 

A jól ápolt amberböl öröm és vidámság árad, 
mert tetőtől talpig tiszta és nem utolsó sorban 
törődik fogai ápolásával. Az ilyen ember tudja, 
hogy & jól ápolt fogsor jó megjelenést kölcsönöz 
é® azt is tudja, hogy nyugodtan mutogathatja fo-
gait ; nyugodtan nevethet. Az ápolatlan fogak 
ar ra kényszerítenek, hogy a szájat csukva tart-
suk és ezze,l a haragvó ember benyomását kel t -
jük. De nemcsak a fogak szépsége függ azok 
egészségétől, hanem rendkívüli kihatással van az 
általános közérzetre Is. A rossz fogak nemcsak az 
emésztést akadályozzák, hanem a legújabb ku-
tatások tanúsága szerint, az odvas fogakon ke-
resztül a szervezetbe különféle mérgek jutnak, 
mint a reuma, vese'bántalmak, stb. károkozói. 
Fogainak legveszedelmesebb ellensége a fogkö. 
Meglazítja a fogakat, úgy hogy azok végül ki-
hullanak. Előidézhetnek foggyökérgenyesedést Is, 
amely nemcsak íájdalmas operaitiv beavatkozást 
tesz szükségessé, hanem az egész szervezetet meg 
Is mérgezheti. A fogak ezen betegségeit ég az 
abból eredő bántalmakat könnyen megszüntethet-
jük, ha fogainkat naponta rendszeresen ápoljuk 
SOLVOLITH-fogp éppel. A SOLVOLITH-fogpép 
kellemesen csipős, üdítő izü, a SOLVOLITH-fog-
pépben nfaics szappan, a SOLVOLITH-fogpép 
fogiköoldó és már 35 év óta kipróbált szer Orvo-
sok a ján l ják! 



Szobalány (jön előszobából): Bakosné 
őnagysága. 

Jud i t : Péter, magát üldözi a szerençse! 
Péter (savanyúan): Üldöz, csakugyan. 
Judi t (a szobalánynak): Bocsássa be a 

nagyságos asszonyt. 
(Szobalány el; Judit a belépő Maca elé 

megy.) 
Judit: Macám! Éppen jókor! 
Maca (elegáns, egyszerű trottőrben van, 

kicsit zavartan): Egy pillanatra jöttem. 
Éppen csaifc hogy elbúcsúzzam. 

Zizi (duzzogva): Engem észre se veszel? 
Maca: Zizikém, drágia! (Megcsókolja; Pé-

terhez, aki meghajlik előtte, hűvösen.) Jó-
estét. 

Judit: Azt mondtad: búcsúzni? 
Maca: Falura m e g y e k . . . már holnap dél-

után . . . H a addig vége lesz a tárgyalásnak. 
Judi t (mókásan): Felejteni akarsz, sze-

génykém? 
Maca: Csak pihenni. 
Judit: Éppen telefonálni akartunk érted. 
Maca: Az urad akart beszélni velem? 
Zizi (kotnyelesen): Áh, Péter bácsi 1 
Maca (csodálkozva): Maga? 
Péter: Igen, é n . . . Szeretnék őszintén be-

szélni m a g á v a l . . . 
Judit (szemtelenül): Péternek mániája az 

őszinteség. . . Mi talán kimegyünk addig. 
Maca: Ne, n e . . . maradjatok! (Péter-

hez.) Szükség van erre? 
iPéter (nyomatékkal): Szükség van rá, 

Ikérem. (Int Juditnak és Zizinek, akik in-
dulnak a másik szobába.) 

Judi t (gúnyos fintorral Péter és Maca 
felé): Jó munkát! (Judit, Zizi el.) 

Maea (amint egyedül maradnak): Nőst 
Péter (zavartan): Amióta a z . . . az inci-

dens történt az Apostolokban . . . a« dolgok 
ostoba fordulatot vettek. Fantasztikus 
p l e t y k á k . . . a maguk házas sága . . . a váló-
p ö r ü k . . a ' bo t rány . . . szóval én vagyok 
nyakig a botrányban! Az a bizonyos pesti 
közvélemény, amelyre különben f ü t y ü l ö k . . . 

Maca: Én is . . . 
Péter: . . . arra akar kényszeríteni, hogy 

vállaljam a következményeit olyan dolgok-
nak, amelyeket nem követtem e l . . . Job-
ban mondva: nem én követtem el. 

Maca (feláll): Hogyan? . . . 
Péter (közbevág); Bocsána t . . . a leg-

bóketürőíbb ember is elveszítené a türelmét 
a helyemiben! Alhová csak megyek, ferde 
szemmel néznek rám. Becstelennek tarta-
nak! Már a családom i s . . . A látszat elle-
nem s z ó l . . . a pofon, a párbaj , a váló-
p ö r . . . következtetések, és ha csak én cá-
folok egyedü l . . . 

Maca: Engem mer vádoln i? ! . . . 
Péter: Én nem vádolok senkit. De Pista, 

az ügyvédje, nem hiszi el egy szavamat 
sem. Judit, a bizalmasa, a szemeimbe nevet. 
Zizi, a legújabb barátnője pedig, aki bálvá-
nyozott azelőtt, olyan szemtelen l e t t . . . 

Maca: Dehát mi közöm nekem ehhez?! 
Péter: Mondja, miért kellett engem a váló-

pőrére tanúként megidéztetnie? 
Maca (pillanatnyi megdöbbenés után): 

Pista ragaszkodott hozzá. Dé (ha nem akar, 
ne jöjjön el. 
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Péter: Eljövök én! de mennyire eljövök!.. . 
El akarom mondani az i g a z a t . . . a nyilvá-
nosság előtt. Eskü alatt fogom vallani, hogy 
semmi közöm magához. 

Maca (hevesen): Nyugodt lehet: ezt fo-
gam tenni én is! 

Péter: Nahát akkor! De ezzel aztán vége! 
Nem akarom ugyanis, hogy hamis illú-
ziókba ringassa m a g á t . . . 

Maca (lesújtón); Nekem sohasem voltak 
Illúzióim magáról! 

Péters Kérem, asszonyom. Vegye tudomá-
sul: sdha, de soha, fecsegjenek bármit, kény-
szerítsenek akárhogyan, én magát feleségül 
nem veszem! (Kis szünet után.) Csaík ezt 
akartaim mondani! 

Maca (felháborodva, levegő után kap-
kodva): Hogy maga . . . engem! . . . Én se len-
nék a félesége semmiért a világon! 

Péter (hitetlenül): Ugyan! 
Maca: Ha térdenállva könyörögne, akikor 

se! 
Péter (felvidulva): Ne m o n d j a ! . . . Nem is 

gondolt e r r e ? . . . A pletykák után sem? 
Maca: Eszembe se jutott! 
Péter (gyanakodva): Na, néha talán még-

is . . . 
Maca (erélyesen, öhérzetesm): Mit képzel 

maga rólam? Hogy csak úgy. hozzámegyek 
akárkihez, aki éppen elém kerül? 

Péter: Engem nevez akárkinek? Ez egy 
kicsit e r ő s . . . Nem gondolja, kértei? 

Maca: Es amit maga mondott, az talán 
nem erős? 

Péter (csendesebben, mentegetődzve); Ki-
csit talán elragadtattam m a g a m . . . Ne 
vegye rossznéven . . . Tiszta helyzetet akar-
tam. 

Maca: Azt lehetett volna máskép i s ! . . . 
nem ilyen sértőn, ennyi gyűlölettel!. . . Miért 
gyűlöl, (mondja? 

Péter: Ne túlozzon, kérem. Gyűlöletről 
szó sincs! Ellenkezőleg!. . . Maga már ott 
az Apostoloknál, amikor olyan önérzetesen 
szembeszállt a f é r j é v e l . . . kicsit imponált 
nekem, akár tetszik, akár nem. 

Maca (gúnyosan a szavába vág)! Az Is-
tenért, csak nem akar most bókokat mon-
dani?! 

Péter Különben nem is védtem volna meg. 
Ha nincs az a sok herce-hurca . . . 

Maca (ridegen); Fejezze 'be, kérem. Sietek. 
Péter: Most siet, amikor tisztáztuk a fél-

reértéseket és tökéletesen egyetértünk? 
Maca (közbevág): . . . m o s t elbúcsúzunk 

egymástól. 
Péter ' Miért? Ezt nem látom be. 
Maca (hevesen, egyre jobban belemele-

gedve); Mert eleget tűrtem már a leckézte-
téseit, a fölényeskedését . . . És most egy-
szerre ez a nyájaskodó hang, amikor szaba-
dult a veszélytől . . . amikor megtudta, hogy 
nem pályázom m a g á r a . . . De ha i g e n ? ! . . . 
ha igenis követelném, hogy mentsen ki a 
botrányból, amelybe kéretlenül belesodort?... 
mi volna a k k o r ? . . . Hát mért ne lehetne 
engem feleségül venni? Mi a kifogása elle-
nem? Es mi olyat tettem, amit bárki a 
szememre vethetne? . . . Erre f e l e l j en ! . . . 
Vaíryok olyan asszony, amilyen férfi maga! 
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Mindenesetre «bátrabb, ha nem is olyan 
önző . , . 

Péter (kicsit megilletődve): Lehet, hogy 
kicsit önző vagyok, de legalátbb őszinte. Ta-
lán túlságosan is. És tudok jóbarát is lenni, 
higyje el. A nőikről ugyan megvan a véle-
ményem és az emberekről általában. Értse 
meg, kérem: nem szeretem, ha játszanak 
ve l em. . . ha r á n g a t n a k . . . ha dirigálnak. 
Magáról is azt hittem, h o g y . . . Dehát hagy-
ju* ezt. Ha jobban megismerne, maga is De-
látná, hogy egész rendes ember vagyok. 
Nézze, ne haragudjon rám. Még barátok is 
lehetünk, ha a k a r j a . . . 

(Pista nyit be az irodából) 
Pista: Zavarok? 
Maca: Dehogy zavar. Jöjjön, Pista. A 

holnapi tárgyalásról beszélgetünk éppen. 
Pis ta : Megállapodtak, hogy mit fognak 

vallani? 
Péter, Maca (egyszerre): Az igazat. 
Pis ta: No, ennek örülök! 
Maca (Pistához): Búcsúzni szeretnék a fe-

leségétől. 
Pista (beszól a másik ajtón): Judi t 1. ». 

Maca menni akar. 
Judit (bejön): Végeztetek? 
Maca (hangsúllyal): Végeztünk. Csókol-

l a k . . . 
Judi t : Csak neon akarsz elrohanni? 
Maca: Mennem kell már, drágám. 
Judi t : Nem képzeled, hogy eleresztelek? 

Kedves vendégeket várok, Elemér is itt 
van. 

Maca (örömmel): Elemér? 
Péter (savanyún): Hajós úr? 
Jud i t : Zizi vei. diskurál a szomszéd szo-

bában. De a többiek is rögtön itt lesznek. 
Csupa, kedves ember. 

Pista': Alkik bizonyára örülnének, ha meg-
ismernék magát. 

Judi t (Maca kérdő tekintetére): Péter 
családját vár juk. 

Maca (ijedten): Szervusztok. . . s i e t ek . . . 
Judi t (feddőn): Maca! Csak nem ijedsz 

meg t ő l ü k ? . . . Ha elszaladsz, még azt hi-
hetnék, rossz a lelkiismereted. 

Maca (habozva): N e m . . . Nem maradha-
tok. 

Judit: Péter, szóljon n e k i ! . . . Magára 
talán hallgat. 

Péter; Maradjon, kérem. Nem árt , ha 
megismeri őket. Magának talán elhiszi a 
családom, amit nekem nem alkar elhimni. 

Judi t (Maca tétova mozdulatára): Remek! 
Tehát maradsz! (A nyíló előszobaajtóban 
megjelenik Klára néni, Marcsi és Dezső. 
Judit eléjük siet.) 

Jud i t : Hozta Isten, Klára néni. Kezét 
csókolom.. . Engedje meg, hogy bemutas-
sam barátnőmet : Bakosné t . . . Macát. 

Klára néni (mint aki botot nyelt): ör -
vendek, Jónapot Pista. (Marcsi és Maca 
némán kezetfognak.) 

Judi t (bemutat): Horvátlh Dezső. 
Dezső (kezet csókol): Sokat hallottunk 

már a nagyságos asszonyról. 
Marcsi: Zizi hol van! 
Judit (mutatja): I t t . . . (Beszól az ajtón.) 

Gyerekek, gyertek! Zizi! (Zizi, Elemér be-
jönnek és köszönnek.) 

Marcsi (Zizihez súgva): Ki ez a fiú? 
Zizi (ártatlan képpel): Nem tudom . . . 

Judi t h í v t a . . . 
Marcsi (foga közt): Szedd rendbe a ha-

jad! Egészen borzias vagy. 

. m 

Elemér (bemutatkozik): Hajós Elemér. 
Zizi {Macához): Kezét csókolom . . . Hor-

váth Zizi vagyok. 
Judi t (hátbavágja Zizit): Csibész! (Szo-

balány behozza a fagylaltot és a feketét.) 
Judi t : Foglaljatok helyet. (Macához): Te 

talán ide. 
Maca (zavartan Klára néni felé): Nekem 

mennem kell már, sajnos. Éppen indulóban 
v o l t a m . . . 

Klára néni (fagyos gúnnyal): Talán 'mi 
riasztjuk el? 

Maca: O, d e h o g y ! . . . 
Judi t ; No maradj néhány percig. Ülj le 

a néni me l l é . . . Dezső kérem, ide. Gyere-
kek, ti oda a macskaasztalhoz . . . (A szoba-
lányhoz.) Kínáljon, fiam! Tessék paaian-
csoiínd. (Dezsőhöz.) Maguk feketét kapnak, 
de azért szabad ebből is. (Az elhelyezke-
dés három csoportban történik. A legna-
gyobb asztalnál ül Klára néni, Marcsi, 
Dezső és Pista. közéjük ékelve Maca. A 
háttérben. egy másik asztalnál, Zizi és 
Elemér, míg valamivel arrébb. de jobban 
az előtérben Péter és Judit, aki azonban 
minduntalan felugrál. hogy gondoskodjék 
a vendégeiről.) 

Péter (Judithoz): Nem irigylem a barát-
nőjét. Nyakig iil a családban! 

Judi t : Nem féltem én Macát. Ügyes kis 
asszony az! 

Pista (kínál): Kis teijszínt, kedves néni. 
(Macához): Kérem, okvetlenül jöjjön fel az 
irodámba, mielőtt elutazik. 

Klára néni (nehezen kezdi a társalgást): 
Elutazük?. . . hosszabb időre? 

Maca: Hosszabb időre, igen. 
Marcsi: Külföldre? 
Maca: Nem, f a l u r a . . . Ivánkára. Egyik 

barátnőm b i r t o k á r a . . . 
Marcsi (enyhe gúnnyal): Nehezen fogja 

megszokni falun . . . Pesti asszony. 
Maca: Falusi lány voltam. 
Elemér (átszól): Maca szüleinek ott volt 

birtokuk a környéken. 
Maca (folytatva): Inkább Pestet volt ne-

héz megszoknom. Most úgy megyek, mintha 
haza mennék. 

Dezső: Nem fog unatkozni . . . h o g y is 
mondjam: egyedül? 

Maca: Nem leszek egyedü l . . . Három kis 
pajtásom lesz, a barátnőm gyermekei. Há-
rom kicsi angyal! 

Klára néni: Szereti a gyerekeket? 
Maca: Imádom őket. 
Marcsi (éllel): Az ember igazíán csak a 

saját gyerekét szereti. 
Maca: Sajnos, nem mindjenki olyan bol-

dog, h o g y . . . (Melegen.) Mit nem adnék 
egy olyan bűbájos kis teremtésért, mint a 
k ta l ányuk . . . 

Dezső: Büszkék is vagyunk rá ! 
Zizi (Elemérhez súgva): Hallja, imicsoda 

ázsióm van?! 
l i lá ra néni (sóhajt): Sajnos, ez egyetlen 

u n o k á m . . . 
Maca (Marcsihoz): Gyönyörű a kislány 

ruhája . . . H*intp> lehelletszerű . . . 
Marcsi: Tetszik? 
Maca: Elragadóan kedves! 
Marcsi (Kezd puhulni): Ez az első ruhája 

szalonból. Persze, csak amolyan szerény kis 
szaWból. (Gúnyos mosollyal.) Nem úgy, 
mint a tied. 



Maca (ruhájára mutat): O, egyszerű kis 
ruha &al 

Dezső (bókolva): Szép asszonynak minden 
jól áll. 

Judit (aki odajött hozzájuk): Macának re-
mek az ízlése. Megkereshetné vele a kenye-
rét. 

Maca (kesernyésen): Még sor kerülhet rá, 
Zizi (súgva Elemérhez): Nézze, hogy Ösz-

szemelegedtek! Mama már tegez! . . . Látja 
a nagymamát î . . . Akkor van ilyen kedves 
mac&kaarca, amikor nagyon megelégedett. 

Elemér: A maga családja nagyon kedves 
(halkabban Péter felé sandítva) & nagy-
bátyja kivételével. * 

Zizi: Na, na. Egyik férfi olyan, mint a 
másik: önzö, öntelt. És ráadásul ostoba. 

Elemér: De szigorúi 
Jüdit (Péterhez): Na, mit szól Macához?... 

Nem ülne maiga is köze'ebb hozzájuk? 
Péter (mogorván): Nagyon jól ülök én 

itt* 
Jüdit (átmegy a föasztalhoz): Kis süte-

ményt, Klára néni . . . Dezső, még egy feke-
t é t ! . . . Pista, hol a cigaretta? 

Pista (megkínálja Macát): Parancsoljon! 
Maca (nemet int). 
Klára néni: Bizony én rágyújtok. Vén 

asszonyinak szabad, fia a szerelem elmegy, 
jön a cigaretta! 

Dezső: Mi férfiak együtt élvezzük a 'ket-
tőt! 

Pista: És egyszerre hagyjuk abba. 
Klára néni: Az már nem isi élvezet, amit 

ti csináltok. Eszitek a cigarettát! (1Macá-
hoz.) Péternek is mennyit mondom, de be-
szélhetek én neki. Tudod, milyen makacs! 

Maca (zavartan): É n . . . én igazán nem 
t u d o m . . . 

Marcsi (nyomatékkal): Talán rád jobban 
fog hallgatni. 

Maca (fojtottan, zavartan): Kedves néni... 
mielőtt elmennék, mondani szeretnék vala-
mit. A fiát akkor este láttam először. . . 
Rettenetesen röstelem, ami t ö r t én t . . . Ma-
guk kedvesek és jók hozzám . . . pedig tu-
dom, mát gondolnak r ó l a m . . . Tessék ne-
kem e lh inn i . . . é n . . . én nem akarok sem-
mit a f i á t ó l . . . I g a z á n . . . Sajnálom, hogy 
annyi kellemetlenséget okoztam. . . De nem 
tehetek r ó l a . . . (Egyre zavartabb és kap-
kodóbb lesz, az utolsó szónál kibuggyan a 
könnye.) 

Klára néni (szeretettel): Hadd csókollak 
m e g ! . . . (Megcsókolja.) Hát te azt hiszed, te 
csacs i . . . hogy egy anya/ haragszik, ha a 
f i a . . . az egyetlen fia . . . tetszik valakinek? 
(Súgva): . . . v a g y szeret va lak i t? . . . Külö-
nösen, ha az a valaki olyan rendes kis asz-
szony, amilyen te vagy! 

Maca (a legszörnyűbb zavarban): De 
n é n i . . . 

Klára néni: Szót s e ! . . . Egy anyát nem 
lehet félrevezetni. Csak rád nézek és min-
dent l á t o k . . . 

Dezső (átmegy Péterhez): Miért vonulsz 
el? Egyenesen feltűnő és nem is nagyon il-
l i k . . . 

Péter (dühösen): Ti nagyon jól meg 
vagytok ott nélkülem. Majdnem zavarnék. 

Dezső: Na gyere! Ne mókázz! 
Maca (amint Péter az asztalukhoz ér, 

azonnal feláll. Klára nénihez): Meg tet-
szik bocsátani . . . igazán mennem kell 
már. 

Klára néni (jóságosan): Hát csak menj, 
fiaim, ha muszáj. De ha majd visszajössz 
faluról, látogass meg bennünket. Nem va-
gyunk má olyan harapósak . . . 

Maca (kezet csókol. Meghatottan): Köszö-
nöm . . . Nem is tudják, milyen jól e s i k . . . 
(Sorra köszön Marcsinak, Dezsőnek, Pistá-
nak.) . . . A viszontlátásra. . . Jóes té t . . . 

Marcsi (ahogy kezet fog vele): Mondd: 
tényleg jó a Zizi ruhája? 

Maca: Bemek! 
Zizi (hozzá szalad, koldulva): Macám. . . 

ne menj még! 
Marcsi (rászól): Zizi, hogy mered te-

gezni? î 
Maca: Hadd tegezzen. így kedvesebb. 
Zizi: Nézd, Maca, maradj még egy csep-

p e t . . . i' ! í i * 
Maca: Nem lehet, kis boga ram. . . (Meg-

csókolja.) 1 ii 
Klára néni: Csak nem akarsz ebben a sö-

tétben egyedül elmenni? Péter majd elkí-
sér. • ! 1 

Péter (kimért udvariassággal): Ha meg-
engedi . . . 

Maca: Köszönöm, majd E l e m é r . . . (Ele-
mérhez.) Elemér, jössz? 

Elemér: Jövök. (Kezetcsókol a háziaknak.) 
Péter (bosszúsan elfordul, dörmögve Ju-

dithoz): Kezdek torkig lenni ezzel a fickó-
val! 

Judit (gúnyosan) Na, ne m o n d j a ! . . . Iga-
zán? . . . (Maca felé): Szervusz! 

Maca {hátra): Pá, drágtám! 
Zizi (Elemérhez az ajtóban, súgva): Hol-

nap . . . Ki lenc . . . Tenisz . . . Rendben? 
(Elemér bólint és Macával el. Pista utánuk.) 

Dezső: Aranyos asszony! 
Zizi: TTgy-e, milyen gyönyörű? 
Klára néni: Bűbájos teremtés. Közvet-

len, egyszerű . . . Igazi úriasszony. Még fes-
ték sincs r a j t a . . . 

Marcsi: Az van r a j t a . . . Maimta ehhez nem 
ért. De azért Tendes nőnetk látszik. 

Judi t : És mennyi' esze v a n . . . ha tud-
nátok! , 

Péter (fanyarul): Esze, az vau neki . . . 
tudom. 

Judit (Péterhez): Kérem, állapítsa meg 
végre ötezer év után: mit kiv&nnak tőlünk, 
nőktől, buták legyünk vagy okosak? 

Péter: Velünk szemben buták, másokkal 
szemben okosak. Ne pedig megfordítva. 

Pista (aki visszajön): Félek, hogy ez az 
asszony valami csacsiságot követ el a hol-
napi tárgyaláson. 

Judi t : A nők csak akkor követnek el csa-
csiságot, ha nagyon meggondolták! 

Pista: Ha látták volna, milyen izgatott... 
Marcsi (szemrehányón): Nem csoda, ha 

i zga to t t . . . Piéter úgy viselkedett vele, 
m i n t . . . 

Péter (felpattan): É n ? . . . Hát hogy vi-
selkedtem volna? Inkább ti viselkedtetek 
különösen'. 
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Marcsi: Nem hogy megköszönnéd! Nem 
tudom, más család milyen arcot vágott 
volna! 

Péter: Az már túlsók volt, amit ti vág-
tatok. Majdnem tüntetés volt. 

Marcsi : Ugyan 'kérlek,! Kedveseik vol-
tunk csak. Legfeljebb mamja vitte kicsit 
túlzásba a dolgot azzal a csókkal. 

Klára néni: Mit akarsz? Te kezd ted . . . 
én csak folytattam, 

Zizi (hízelegve): Édes voltál, nagymama! 
Klára néni (ellágyulva): En bevallom, 

hogy megszerettem. És te ennek nem örüls-z, 
Péter? 

Péter {gúnyosan): Boldog vagyok, mond-
hatom. 

Dezső (eléje lép, leckéztetőn): Példát ve-
hetnél rólunk. Mi tudjuk, mi a kötelesség-
kinek mivel tartozunk. Nem úgy, mint te. 
Ez ta szegény asszony igazán megérdemelné, 
hogy rendesen viselkedj vele. 

Péter (felpattan): Most aztán elég volt... 
Fecsegték, a nélkül, hogy tudnátok, miről 
\ an szó . . . En félév óta tűröm már mind-
ezt a zagyvaságot . . . hát ti is legyetek tü-
relemmel . . . egyetlenegy napig. Holnap... 
a tárgyaláson úgyis minden kiderül. 
Aztán beszéljetek (Péter el.) 

Függöny 
VI. KEP 

(Szín: Judit szalonja. Amikor a függöny 
felmegy, Elemér és Zizi vontnak a színen: 
egymást átölelve állnak, egy hosszú csók-
ban összeforrva. Csak akkor rebbennek szét, 
atnikor pár pülanat múlva Judit lép be az 

oldalajtón.) 
Judit (Zizihez gúnyosan): Még mindig 

tanulsz Elemiértől? 
Zizi (szemtelenül): Éppen befejeztem. 
Judi t : Szerencse, mert rögtön itt lesz-

nek iá szülLpid. Már útban vannak felfelé. 
Elemér (mentegetődzve): Egy ú j tánc-

f igurát gyakoroltunk, kérem. 
Judi t (nevetve): O, én ezt a f igurát már 

régóta ismerem! 
Zizi: Jöjjön, Elemér. Siessünk. Ne vár-

juk be a mamáékat. Még zavarnék szegéi 
nyeket. (Miközben Elemért maga után 
húzva, kifelé indul, hátra Judithoz.) Nem 
árulkodni, Judit! (A küszöbről.) A kertben 
vagyunk, ha keresnének! 

Elemér: Kezeit csókolom. (Zizi, Elemér 
el. Judit pár pillanatig egyedül marad, me el-
igazítja a pamlagon az összegyűrt párná-
kat, majd a tükör előtt rúzst tesz az aj-
kára. Marcsi és Dezső jönnek be a hátsó 
ajtón.) 

Marcsi: Még nem jött meg Pista? 
Judi t : Nem. De minden pillanatban i t t 

lehet. 
Dezső (miközben kezet csókol): Nem is 

telefonált? 
Judi t : Dehogy telefonált. Pista boldog, ha 

kicsit f e lhúzha t . . . És Péter? 
Marcsi: ö se jött még h a z a . . . Mondd, 

mit gondolsz, mi történt a tárgyaláson? 
Dezső: Hát mi történt volna? Péter és 

Bakosné persze kitartottak amellett, 
hogy nem látták egymást sohia az életben. 

Judi t : Akadhattak tanuk, akik látták, 
am'kor látták egy mist . 

Dezső: Ugyan kérem! Bakosnak sem ér-
deke tovább kavarná a botrányt. Hiszen' az 
asszony is válni akar és még tartásdijat 
se követel. Fogadni mernék, nem fog ki-
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derülni semmi. 
Judi t : Szóval Péter megússza a dolgot 

szárazon? 
Marcsi: T e . . . én már magam se tudom, 

miit gondoljunk. Ez a Maca kissé megza-
var t tegnap. Egyetlen gyanús pillantása, 
mozdulata sem volt,'pedig ugyancsak figyel-
te111* » M ^ 

Judit: De ő tudta, hogy figyeled. 
Marcsi: Jó, j ó . . . de Péter! Maijdnem rí-

deg volt hozzá. 
Judit: Látod, éppen ez a gyanús! 
Dezső: Mit vártok egy civiltől. 
Marcsi: Es velünik milyen fölényes volt! 

Ügy beszélt, mint aki biztos a dolgában. 
Judit (felfigyel): Mintha csengettek 

vo lna ! . . . (Ihdul az ajtó felé.) Talán már 
Pista! (Pétét lép be az ajtón.) 

Péter (gúnyosan): Sajnos, csalfc én va-
gyok. Pistára még váraiok kell. 

Marcsi: A tárgyalásról jössz? 
Péter (miközben kezet csókol): A tár-

gyalásról, egyenesen. 
Judit (izgatottan): Nia é s ? . . . 
Péter (ártatlan képpel, mint aki nem 

érti): Parancsolsz? 
Marcsi: Mondhatnál v a l a m i t . . . 
Péter (Ugratva): Amint látjátok, egy-

előre még szabadlábon vagyok. 
Judi t : Csak aztán a keze is maradjon 

szabadon. 
Marcsi: Komolyan! . . . meséld e l . . . 
Péter (fölényesen): En ? . . . nek t ek? . . . 

Van eszemben! Hogy megint azt higyjétek, 
hazudok?. . . Legyetek türelemmel: majd 
Pista elmond mindent. 

Dezső: Ne gyerekeskedj, kérlek. EHvégre 
bennünket is é M e k e l . . . 

Péter: Csak benneteket érdekel: egyedül 
csak benneteket. Mert engem már nem. Én 
ma végleg befejeztem ezt a vidám (kis 
ügyet. Lezártam. Értitek? 

Marcsi: Egyáltalában nem értem. 
Péter: Elmondtam a mondanivalómat az 

egyetlen helyén a világnak, hol becsülettel 
meghallgattak: a bíróság előtt. 

Judi t : És Maca? 
Péter: Rá még nem került sor. Én fog-

tam ia kalapomat és egyenesen hazajöttem. 
(Marcsihoz.) Mi van az ebéddel? 

Marcsi: Mégis, mit mondtál? 
Péter: Hogy mit mondtam? (Színészked-

ve, gúnnyal.) Töredelmes vallomást tettem. 
Megtörtem a bizonyítékok súlya alat t és 
tört lélekkel bevallottam mindent: hogy el-
csábítottam Bakos Kázmérnét, hogy a gyű-
lölettől elvakultan megvertem <&• férjét és 
hogy meg akartam ölni p á r b a j b a n . . . (Ne-
vetve.) No, meg vagytok velem elégedve? 

Judi t : Milyen tréfás maga ma, Péter! 
Péter: Eddig maguk voltak tréfásak. Most 

ra j tam a sor. Tartozom egy kis revánssal! 
Dezső: Miféle revánssal? Mi sosô akartunk 

bántani. 
Péter: Nem akartatok? U g y í . . . Persze, 

nem volt bántás az sem, hogy feltettétek 
rólam, képes volnék megfutamodni a köte-
lességeim elől, ha csakugyan viszonyom lett 
volna azzal az asszonnyal! Hát ilyennek is-
mertek ti? Akikkel együtt éltem le a fele 
életemet? Hát csirkefogó vagyok én?! Aki 
nem tudja, mi a becsület, mivel tartozik 
egv asszonynak, akinek feldúlta az életét? 

Judit (gúnyosan): Ha maga minden nőt 
elvett volna, akit f e l d ú l t . . . 



.Péter: Tessék, még mindig kételkedtek. 
Judi t : Szóval elvette volna Macát fele-

ségül, ha maga miatt vált volna el? 
Péter: El én! Persze, hogy elvettem volna. 
Judi t : Feltéve, Iha szeretné. 
Péter: Ha nem szeretném, akkor is. 
Judi t (fejcsóválva, mókásan): Az ember 

minőig tanul. 
Péter (ünnepélyesen): I t t jelentem ki ma-

guk előtt: ha bármi is kiderült volna, ami 
terhelő rám nézve, feleségül vettem volna 
a maga barátnőjét! 

Dezső: Brávó! így beszél egy gentleman. 
Judi t : Kár, (hogy Maca nem hallotta. 
Péter: Megmondhatja neki. Es ő el is 

fogja hinni. Többre becsül, mint maguk. 
Marcsi: Az lehet. 
Judi t (gúnyosan); Talán mert jobban is-

meri? 
Péter: Megismerhetett, ami azt illeti. És 

én is megismertem öt. Mondhatom, ő volt 
az egyetlen valamennyiük közül, aki reu-
des«n viselkedett, Rokonszenves teremtés. 

Judi t : TJgy-e, rögtön mondtam magának? 
Péter (önkéntelen hévvel): Az a megnyerő 

raj ta , (hogy önérzetes és őszinte. Nincs 
benne annyi móka és kacérság, mint a nők-
ben általában. Más, mint a többi asszony! 

Judi t (gúnyosan): Klasszikus férfimondat. 

HARMADIK 
VII. KEP» 

(Szín: Maca lakása. Egyszerűen, de ízlése-
sen berendezett női szalon, régi rokoikó-
bútorok. Secretaire, tükör, antik óra, sok 
virág. Az egyetlen ajtó az előszobába ve-
zet. A hátsó falon ablak. — Maca és Péter 
vannak a színen. Maca felhevült en és ide-
gesen magyaráz Péternek, aki közönyösen, 

fagyosan hallgatja és cigarettázik.) 
Maca (akadozva, hebegve): Es én ott álltam 

védtelenül, kiszolgáltatva neki... tűrnöm kel-
lett mindent... Es kimondott egy szót, egy ret-
tenetes szót. Elvesztettem ia, fejemet. Kerestem 
valamit, ami neki is fájna, ami sérti a hiúsá-
gát . . . Mert 'hiu volt mindig . . . és féltékeny 
. . . ha nem is sze re te t t . . . Nem tudom, 
honnan vettem . «. az elkeseredés . . . a 
szégyen . . . szinte kirobbant belőlem . . . 
az arcába vágtam, hogy igenis megcsal-
tam . . . Bs megneveztem m a g á t . . » 

Péter: Igen! És ha szabadna kérdeznem, 
miért éppen engem nevezett ki a szeretőjé-
nek? 

Maca (nem felel). 
Péter (nyomatékkal) : Meggondolta, mi en-

neik a következménye? 
Maca: N e m . . . Hiszen momdom.. . a rá-

galmai elvették, az eszemet.... Azt se ttid-
tam, mit beszélek! 

Péter: De remélem, most már tudja? 
Maca; Rettenetesen röstellem, hogy bele-

kevertem magát... Ha jóvá tudnám tenni... 
Péter (ridegen*): Eltalálta. Ezért jöttem. 

Hogy jóvá tegye. 
Maca: Én- mindenre kiész vagyok. Higyje 

el, hogy... 
Péter (közbevág): Az itt teljesen mellé-

kes, hogy én mit hiszek. Magának is mind-
egy leíhet. 

Maca: Dehogy mindegy! Én... 
Péter: Sose mentegesse magát. Ami meg-

történt. megtörtént, azon már úgysean le-
het változtatni... En nem kutatok... nem 

Mintha Ismerném az értelmét. Vigyázzon, 
Péter! 

Péter: Egyáltalán nem titkolom, hogy ne-
kem tetszik Bakosné. 

Marcsi: Eddig mintha titkoltad volna. 
Péter: Ha nincs az az ostolba inc idens . . . 

Kár, hogy nem Ismertem e lőbb . . . mielőtt 
megvertem a fér jét . így, sajnos, szétválnak 
az ú t j a i n k . . . 

Dezső: Nem látom be, miért. 
Péter (dühösen): Mia t ta tok! . . . a pletyka 

miatt, amit a mai nappal Jlieigölök és nem 
hagyok ú j ra feltámadni. 

(Pista ront be izgatottan.) 
Pista (megáll Péter előtti dühösen, meg-

vetően): Szép dolog, mondhatom! Egy ko-
moly, tisztességes ügyvédet ilyen helyzetbe 
sodorni! 

Péter: Nem értelek. 
Pista ; Kellett neked ez a botrány?! Nem 

lett volna okosabb beavatni engem, hogy 
legalább egyformán vall jatok! 

Jud i t : Beszélj már, az istenért, mi történt? 
Pista (lesújtva): Maca bevallotta a bíróság 

e l ő t t . . . 
Péter, Judit , Marcsi, Dezső (egyszerre): 

Mit? 
Pista: Hogy Péter a szeretője volt! 

(Függöny) 

F E L V O N Á S 
rekriminálok. őszintén szólva nem is na-
gyon érdekel, miért tisztelt meg azzal a 
bíróság előtt, hogy kinevezett a szeretőjé-
nek. Akár számításból tette» akár meggon-
dolatlanságból... vagy a férje iránti bosszú-
ból, vagy azért esetleg, hogy másvalakiről 
vonja el a figyelmet, az nekem tökéletesen t 
mindegy. 

Maca (hevesen): De nekem nem! 
Péter: Sajnálom, ez nem változtat azon, 

hogy én az egész világ szemében a maga 
szeretője lettem. Ami eddi£ csak pletyka 
volt, most már bizonyosság. Ha még cáfolni 
próbálnék, a szemembe nevetnének. Én te-
hát nem cáfolok többé. Megadom magamat : 
beismerem, hogy a szeretője vagyok. 

Maca (elképedve): Megőrült? 
Péter (nyugodtan)t Nem. Csak éppen nem 

tehetek egyebet. 
Maca: Dehát én...?! Velem nem gondol...? 

Én tiltakozom...! 
Péter; Bocsánatot kérek, magának aztán 

a legkevesebb joga van tiltakozni. Maga 
már előbb beismerte, mint éli. Szóval a sze-
retője vagyok. Vagy legalább is az voltam 
a válópöre előtt. Miattnm választotta el a 
bíróság a férjétől és magát, vagyis engem 
mondtak ki vétkesnek. 

Maca: Cáfolni fogom... minden erőmmel! 
Péter: Késő. Inkább számoljon a tények-

kel, Én ma mindenki szemében az vagyok, 
aki feldúltam a házasságát vagy hogy ro-
mantikusabban fejezzem ki magam, nki 
megrontottam az életét. (Keserű hévvel.) 
Mert a bamba feözhit szerint mindig a férf i 
rontrá meg a nő életét... a nő szegény, az 
mindig áldozat! A férfi a csábító, ő követi 
el a gaztettet egyedül és a felelősséget is 
ő viseli... ö tartozik jóvátétellel. 

Maca (nagyon idegesen): Dehát... mit akar 
eb h 31 kihozni? 

Péter (folytatva): Tehát a mi esetünk-
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ben én is gazember volnék mindenki szemé-
ben, ha nem vállalnám cselekedetem követ-
kezményeit... ha nem venném magát felesé-
ffül. 

Maca (elképedve): Feleségül?... Engem!?... 
Péter: Feleségül... magát! 
Maca (felháborodva); Csak nem képzeli, 

hogy é n . . . hogy én igy . . . 
Péter (szigorúan): De képzelem, sőt elvá-

rom magától! Maga tartozik nekem ezzel! 
(Maca tiltakozó mozdulatára egyre heveseb-
ben.) Hát azt ihiszi, hogy csak maguknak 
van becsületük?... Hogy csak a maguk jó-
hírét kell respektálni?... Hogy jövök én 
ahhoz, hogy engem maga miatt kiközösítse-
nek a társadalomból, mint valami bélpok.-
lost!? GondoH ta volna meg ott a tör-
vényszéken! 

Maca (határozottan): Sajnálom, nem le-
Bzek a felesége! 

Péter (elhűlve, hebegve, dühösen): Ho-
g y a n ? . . . M i t ! ! . . . Maga nem a k a r . . . hoz-
zámjönni . . . azok után . . . Ezzel tartozik 
nekem. . . 

Maca: Ezzel nem tartozom magának. 
Péter: De mennyire tartozik! . . . Gon-

dolja meg, k é r e m ! . . . Maga sodort bele 
ebbe a lehetetlen helyzetbe . . . Elvárom ma-
gától! 

Maca (keményen, határozottan): Úgy! Már 
pedig én . . . fecsegjenek b á r m i t . . . kénysze-
rítsenek aká rhogyan . . . én a felesége nem 
leszekl Csak ezt akarom mondani! 

Péter: Én ezt mondhattam aíkkor. . . az-
óta azonban kissé változott a helyzet. 
Nézze, én félévvel ezelőtt mint 'vadidegen 
ember, puszta lovaggias&ágból megvédtem 
magát. Most magán a sor: védjen meg en-
gem! 

Maca: Erre nem lehet valakit kényszerí-
• t e n i . . . A maga férfihiúsága miatt nem ál-

dozhatom fel az életemet! 
Péter (keserű dühvel): Hát az én életem 

semmi?! . . . Én nem bánom Pestet, a kaszi-
nót, a hivatalt, azt a sok sanda barmot, aki 
j á ra t ja ai s z á j á t . . . de van néhány ember, 
akinek a becsülésére adok . . . ezeket nem 
veszíthetem el maga m i a t t . . . 

Maca (izgatottan): Megteszek mindent, 
amit csak a k a r . . . Nyilatkozatot teszek az 
újságba, hogv hamisan vallottam . . . elme-
gyek mindenkihez egyenként, akihez csak 
kívánja . . . elutazom külföldre, hogy út jában 
ne l egyek . . . de a felesége nem leszek! 

Péter: Megtagadja? 
Maca: Meg. 
Péter (keserűen): Hát mit vétettem én 

maga ellen, hogy tönkre akar tenni?! 
Maca: Csak nem képzeli, hogy én egy 

idegen emberhez . . . 
Péter (gúnyosan a szavába vág): Ha sze-

retőnek nem voltam idegen, miért volnék 
idegen férjnek? 

Maca: . . . valakihez, akit nem is szere-
t e k ! . . . 

Péter (kicsit bosszúsan): Ezt felesleges 
volt mondania. Tudom úgyis. De azt hit-
tem, legalább becsül egy kicsit. Különben 
megnyugtathatom: nem erről van itt szó... 
nem várok szerelmet. Ugyanannyira leszek 
a férje, amennyire a szeretője voltam. Ép-
pen csak a világ előtt, arra a rövid kis 
időre, amíg el nem válunk. 

Maca (felfigyel): Hogy érti? 
Péter: Megesküszünk és elválunk. Buda-

pest kedvéért. 
Maca (gúnyosan): A becsülete kedvéért. 
Péteir: Igen, a becsületem1 kedvéért. Nos? 
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Maca: Nem t u d o m . . . Ez mindenesetre 
más. Ha rögtön benyujt juk a válókerese-
t e t . . . Mert ezt. kikötöm! 

Péter: Bögtön. Nyugodt lehet. 
Maca: . . . Es nem is lát juk egymás t ! , . . 
Péter: N e m . . . ha nem akarja . 
Maca: Teljesen szabad leszek . . . 
Péter: Ügy érti, h o g y . . . Nem; amíg a 

nevemet visfeli, nem. 
Maca: Miért viselném a nevét? 
Péter: No h a l l j a ! . . . mitnt törvényes fele-

ségem . . . 
Maca: Igäz! Pe r sze ! . . . 
Péter: Addig úgy kell élnie* mintha va-

lóban a feleségem volna. 
Maca: Mit akar ezzel mondan i? . . . 
Péter: Höffy ne adjon okot semmiféle 

p l e t y k á r a . . . 
Maca: Mái1 megint sérteget?! 
Péter (csendesebben): Csak kérem. 
Maca: Van valami o k a ? . . . 
Péter: Hát ha fiatalembereket fogadna 

m a g á n á l . . . 
Maca: Fiatalembereket? 
Péter (küszködve): Például Hajós Ele-

m é r t . . . ! JÜ 
Maca (önérzetesen, erélyesen): Vegye tu-

domásul: éil azt fogadom, akit akarok, És 
úgy élek, ahogy jónak l á t o m . . . És magá-
nak semmi joga sincs, hogy beleszóljon a 
do lga imba . . . Elvenni elvehet» de nem kö-
töm le magamat magához. Ez több, mint 
amennyivel tartozom. Az életem az enyém 
m a r a d . . . a r ra a pár hónapra is. Magától 
viszont elvárom, hogy udvarias legyed, ud-
variasabb, mint az igazi fér jek; . . . Meg-
értett? . . . Mert csak i g y . . . egyediül csak 
í g y . . . (Leül) 

Péter: Feltételeket szab? 
Maca: Igen. Mivel maga akar engem fe-

leségül venni, nem pedig én alkarok hozzá-
menni magához. 

Péter: És ha nem fogadom el a feltéte-
leit? 

Maca: Akkor nem leszek a felesége. 
Péter: Sarokba szorít? 
Maca (nem felel, farkasszemet néz véle). 
Péter: Jó, hát nem bánom. (Dühösen,) El-

veszem igy is. Hajós úr dacára. Mit tehe-
tek egyebet? Torkomon a k é s . . . (Maca 
felugrik és az ablak felé fordul úgy, hogy 
háttal áll a nézőtérnek és Péternek. Kezét 
arcához emeli, mintha a szemét tprölgetné 
zsebkendőjével, kicsit a Válla is reszket Pé-
ter tétován, tanácstalanul nézi, látszik, 
hogy segíteni szeretne rajta.) 

Péter (melegebben, őszintén): N a . . . ne 
s í r j o n ! . . . Legyen kérem a fe leségem. . . 

Maca (nem mozdul). 
Péter (majdnem könyörgőn): Nézze... nem 

akartam bátttami... Hálás volnék... igazán... 
Maca (megfordul és kezét nyújtja). 
Péter (kezet csókol): Köszönöm. (Kis 

szünet, zavarban vannak, mint akik nem 
tudnak mit mondani egymásnak. Mittdket-
ten cigarettára gyújtanak.) 

Péter (miközben tüzet ad): Haragszik 
rám? 

Maca (neniet int). 
Péter (kis szünet után): Azért, hogy fele-

ségül veszem, nem kell, hogy ellenségek 
legyünk. 

Maca: Különösek maguk férf iak: szét-
törnek valamit, aztán dühösek, hogy s®ét-
törtéik.» 

Péter: Maguk pedig azzal is játszani 
akarnak, akivel nem lehet. 



Maca: Mennyi ideig fog tartani ez a 
komédia? 

Péter: Félévig... azt hiszem. 
Maca: De a válókeresetet rögtön bead-

juk! 
Péter: Előbb meg keU esküdnünk... nem 

gondolja? 
Maca : Igaz . . . Erről mindig megfeledke-

zem. El is utazhatom addig? 
Péter: Azi esküvőig nem. Az iratok be-

szerzése... a kihirdetés... mindez eltart egy 
ideig. Sőt, találkoznunk is kell addig... 
Megbeszélni bizonyosi dolgokat... Megenge-
di, hogy felkeressem néha? 

Maca (bizonytalanul): Ha gondolja... 
Péter (zavartan): Es... ha nagyon kedves 

akarna lenni... megkérném valamire... Elő-
rebocsátom, hogy mágiától függ egészen... 
Tagadja meg, ha nem akarja... Nekem nem 
volna éppen kellemes, ha a családom rög-
tön megtudná, hogy válunk. Anyám miatt 
különösen... ö, szegény, már egészen bele-
élte magát... Szóval, ha azzal rontunk 
rájuk, hogy válunk, ú j r a kezdődik a ko-
média... ebből pedig már elég volt. Vár-
junk legalább addig, amíg megindítjuk a 
válópört. 

Maca: Félrevezessük őket? 
Péter: Megkíméljük őket felesleges iz-

galmaktól. 
Maca: Mit fognak szólni például aihhoz, 

hogy külön élünk? 
Péter: Azt mondhatjuk, hogy még nem 

találtunk megfe1elő lakást. Engem külön-
ben is különcnek tartanak. 

Maca: De találkoznom is kell a rokonai-
val. Meg kell látogatnom őket... Es ők is 
eljönnek majd hozzám... 

Péter: Kellemetlen ez magának? 
Maca: Nem... Egyáltalában nem... De 

hogyan viselkedjem előttük? Rögtön látni 
fogják... 

Péter (kedvesen, szinte kérőn): Olyan 
nehéz volnta egy kis szimpátiát mutatnia 
irántam? . . . Erőt venni az ellenszenvén? 

Maca (habozva): Megpróbálhatom... 
(Függöny.) 
VIII . KÉP 

(Szín: Az Apostolok. Díszlet, mint az első 
felvonás első képben. Ugyanaz a sürgés-
forgás, pincérek jövése-menése, ugyanaz a 
lárma, rendelések hangos továbbítása, stb. 
Ahogy a függöny felmegy, a középső expo-
nált boxban, ugyanazon a helyen, ahol Ba-
kos Kázmér ült az első felvonásban, Péter 
ül; előtte egy korsó sör. A mellette lévő 
boxban, a régi helyükön, az első felvonás-
ból ismert szerelmespár. A másik mellék-
boxban két-három ismeretlen vendég — sta-
tiszta — ül. Péteren látszik, hogy türelmet-
lenül vár valakit, mindúntalan megnézi az 

óráját, ujjaival dobol az asztalon, stb.) 
Vendég: Két korsó világos, két ringli. 
Fizető: . . . é s két pogácsa. 1 pengő 56. 
Lány (dühösen): Hogy így megváltozzék 

valaki! I t t fogadtál nekem örök hűséget, 
Szent Péter alatt! Házasságot ígértél, te 
becsteleni! 

(Elemér jön be a középfolyosón, Péter 
észreveszi.) 

Péter: Hé, E lemér ! . . . 
Elemér (kicsit zavartan): S/ervusz, Péteri 

(Olyan mozdulatot tesz, mint aki tovább 
akar menni.) 

Péter: Társasággal vagy? 
Elemér (vontatottan): Nem. 
Péter: Akkor ü l j le ide hozzám. 
Elemér: Köszönöm. (Leül ugyanarra a 

helyre, ahol Péter ült az első felvonásban.) 
Vársz valakit? 

Péter: A feleségemet várom. 
Elemér: Macát? 
Péter (idegesen): I g e n . . . Mi van ezen 

csodálatos? Megígérte, hogy idejön. 
Elemér (odainti a pincérlányt): Egy tor-

másvirstlit, meg egy pohár világosat. 
Pincérlány: Hozom már. (El.) 
Péter: Tudod talán, hol van? 
Elemér: Kicsoda? 
Péter: M a c a ! . . . Nem tudod véletlenül, 

hol jár t délután? 
Elemér: Honnan tudnám? 
Péter: Gondolom, találkozhattatok? . . . 
Elemér: Fenn voltaim nála*, de nem talál-

tam otthon. 
Péter (megütközve): Fenn voltál nála?! 
Elemér: Igen. El akartam búcsúzni tőle. 
Péter: Elutazol? 
Elemér: Én neon. . . Maca utazik. Ezt ne-

ked jobban kellene tudni. 
Péter (bizonytalanul): Pe r sze . . . Említett 

v a l a m i t . . . Hova utazik? 
Elemér: Vidékre. 
Péter (izgatottan): Vidékre? . . . Honnan 

veszed? 
Elemér: ö maga mondta, hogy amint 

megindítjátok a vá lópör t . . . 
Péter,: Ah, hol van az m é g . . . Egyelőre 

még csak tárgyalunk róla P is táva l 
Pincérlány (hozza az ételt, meg a sört): 

Tesséöc. (El.) 
Elemér: Te nem eszel? 
Péter: Nem. Megvárom Macát. Félórát 

késik már. 
Elemér: Biztos, hogy idejön? 
Péter (megrökönyödve): Miért ne jönne? 
Elemér: Csak >azért, mert kicsit furcsa, 

hogy ti i t t nyilvánosan, kettesben vacso-
ráztok. 

Péter (éllel): Talán van ellene valami ki-
fogásod? 

Elemér (zavartan): Nem. 
Péter: Nahát akkor. 
Elemér: D e . . . nincs sok értelme ú jabb 

pletykákba keverni M a c á t . . . 
Péter: Ezt te mondod? 
Elemér: Igen, én! N é z d . . . én gyerekkora 

óta ismerem, tudom, milyen érzékeny. Nem 
szabad őt újabb megrázkódtatásoknak ki-
tenni. 

Péter: Nem értelek. Megrázkódtatás? 
Elemér: Bocsáss m e g . . . Az a fonák hely-

z e t . . . Megiátszatni vele a komoly felesé-
get a családod előtt, amikor . . . Maca meg-
szerette a családodat és őt is sze re t ik . . . 

P ' ^ r : Hol itt a megrázkódtatás? 
Elemér: Eleinte hetenként, később na-

ponta fe l jár tá l hozzá... 
Péter: Ez egyedül csak rá tartozik. 
Elemér: Maca nem akar t megbántani 

azzal, hogy... 
Péter: Kellemetlen volt neki? 
Elemér: Hát nézd: egy magányos asz-

szonynak nem éppen kellemes, ha egy ide-
gen férfi nap-nap után meglátogatja. 

Péter: ŰgyliHszik elfelejted, hogy egy 
hónap óta a fér je vagyok. 

Elemér: Tudom, ihogy nem vaigy. -Nem 
lett volna szabad kompromittálnod Mncát. 
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Péter (gúnyosan): Ügy?... És te cuiilyen 
jogon mondod nekem mindezt? 1 

Elemér: Ne haragudj kérlek, a barátság 
jogán, amely Macához fűz; 

Péter (gúnyosan): Nagyon érdekes... Csak 
folytasd. 

Elemér: 'Hiába gúnyolódsz: engem a ro-
koni kapcsolaton kívül, őszinte szeretet fűz 
Macához. . . (Elemér nem tudja befejezni, 
mert a mondata közepén Maca megérkezik. 
Kicsit ki va,n hevülve, valami sugárzó ked-
vesség, báj, frissesség ömlik el rajta.) 

Maca (kedvesen): Jó estét, Péter... Régen 
vár? (Elemérhez.) iSzervusz... Hát te hogy 
kerülsz ide? 

Elemér: Véletlenül bevetődtem és Péter 
itt tartott. 

Péter (feláll és helyet ad maga mellett 
Macának). 

Maca: Köszönöm. (Leül.) Haragszik, hogy 
elkéstem? 

Péter: Sőt... majdnem örülök. Így leg-
alább kibeszélhettük magunkat Elemérrel. 
Naigyon érdekes dolgokat mesélt. Magát is 
érdekelni fogja... 

Maca (közönyösen): Engem?... Ha meg-
engedi, előbb rendelek valamit: szörnyen 
éhe® vagyok... (Hátra, a pincérlány felé.) 
Kérem csak... 

Pincérlány: Parancsol? 
Maca (az étlapot vizsgálva): Mit ehetnék? 

Valiami könnyűt... 
Pincérlány: Halat t a l á n . . . 
Péter: Hideg kecsegét... azt szereti. 
Maca (nevetve): L e h e t . . . kecsegét . . , 
Péter (gúnyosan): Es egy pohár vörös-

bort hozzá... ha jól emlékszem. 
Pincérlány (el): Igenis. 
Maca (Péterhez): Maga nem eszik semmit? 
Péter: Köszönöm. Nem vagyok éhes. 
Maca: Hát hadd hallom: mi az, ami any-

nyina érdekes-? 
Elemér (kényszeredetten): Semmi... (Órá-

ját nézi.) Nekem különben is mennem kell. 
Péter (színészkedve): I t t maradszI Örülök, 

hogy Hyen «izépen együtt vagyunk végre. 
Hol is hagytuk el? 

Elemér (erélyesen): Kérlek!... Maca előtt... 
És talán nem is a kellő hely... 

Péter: A hely az kipróbáltan remek! 
Pincérlény (hozza Maca ételét. — El). 
Maca (csodálkozva): De hát mi viatn 

magukkal? Nem értem... 
Péter (éllel): Talán itt is a terhére va-

gyok? 
Maca: A terhemre? 
Péter: Na, igen... Szokott panaszkodni, 

ihtallcm. Nekem is szólhatott volna. 
Maca (bosszúsan Elemérhez): Te fecseg-

tél? 
Elemér: Én csak... 
Péter (nyugalmat erőltetve magára): Mást 

isi mondott Elemér. Érdekes vallomást tett, 
amely őszintén szólva, nem lepett meg túl-
ságosan. 

Maca (miközben jóízűen eszik): Vallo-
mást?... (Elemérhez.) Te bevallottad neki?... 

Elemér (bosszúsan): Dehogy... 
Péter: De... A legjobb úton volt, hoigy 'be-

vallja. (Elemér felé színleli jóindulattál): 
Nincs azon semmi szégyelnivaló. fiam. Egy 
ilyen indifferent jóbarátnftk. mint amilyen 
én v a g y o k . . . Megnyugtatlak: úgyis tud-
tam . . . Hiszen az arcodra van írviai. (Macá-
hoz.) Nézae, milyen sápadt. 

m 

Maca (felnéz Elemérre): Csakugyan. 
Péter (Elemérhez): Hetek óta figyellek 

már : látom, valami nyomja a le lkedet . . . 
valami titok. Hát csak tkd vele b á t r a n ! . . . 
Megl'ásd, megkönnyebbülsz! 

Elemér (zavartan): Félreértettél, kérlek! 
Péter: Delxagy értettelek én félre. Látod, 

Maca is tudja, hogy van valami titkod. 
Ügye, Maca? 

Maca: Tudom hát! 
Péter (uralkodva magán, de látható izga-

lommal); Nna látod! Kár t agadnod . . . itt 
az a lka lom. . . 

Elemér: Négyszemközt akartam . . . 
Péter: Maca csak nem zavar? (Macához.) 

Bátorítsa kicsit! 
Maca: Hát mért nem mondod el? Péter 

ürülni fog, ha m e g t u d j a . . . (Mosolyogva 
Péterhez.) Azt hiszem, kicsit fél magától. 
Túlnagy a respektus! Pedig mindig mon-
dom neki, hogy magia nem az a rabiátus 
ember, akinek tar t ják. 

Péter (gúnyosan, izgatottan); Szóval, félsz 
tő lem? . . . 

Elemér: Dehogyis! . . . 
Péter: Szóval, szerelmes vagy? 
Elemér: Tévedsz! 
Maca (hamiskásan): Miért tagadod? 
Elemér (Maca egy intésére, dadogva): Hát 

j ó . . . Beva l lom. . . Szerelmes vagyok . . . 
Szere tem. . . 

Péter: Szereted?! 
Elemér: Az első pillanattól kezdive. 
Péter: Az első pillanattól?! 
Elemér: És ő is szeret e n g e m . . . 
Péter (elhűlve, majdnem rémülten): Ö is 

szeret! 
Elemér; Feleségül akarom v e n n i . . . 
Péter (kirobban): Ki t akarsz te feleségül 

venni?! 
Maca: Zizit. 

(Péter ezalatt egyre izgatottabb lett. 
Előrehajolva hallgatja Elemért, mint aki 
ugrásra késsx Amikor aztán Maca kimondja 
»Zizit«, elszökik helyéről és egy hirtelen 
mozdulatot tesz Elemér felé, akárcsak az 
első felvonásban Bakos Kázmér felé. Ele-
mér ösztönösen védekezve maga elé tartja 
karját, de Péter hevesnek induló mozdulata 

megenyhül, megöleli Elemért.) 
Péter (dadogva, Elemér hátát veregetve): 

Te f i ú ! . . . Te b e t y á r ! . . . Ez i g a z ? . . . Zizit 
szereted? És ezt titkolod előttem! 

Elemér (élénken); Hát nem ellenzed? 
Péter: É n ? ! . . . 
Elemér: Kérlek, én mindig úgv éreztem, 

nem vagyok neked valami szimpatikus. 
Péter: Helyeslem . . . Nagyon is helyes-

lem! . . . 
Elemér: Hiszen mintha azt mondtad 

v o l n a . . . 
Péter: Nem moudtam én semmit. 
Maca (Elemérhez): Na látod! Mondtam 

neked: valld be, Péter örülni fog. 
Elemér (túláradó örömmel): Péter bá-

t y á m . . . Te igazán örülsz ennek?! Gondo-
lod. hogy Zizi szülei beleegyeznek? 

Péter: No h a l l o d . . . Miért, ne egyeznének 
b e l e . . . Fiatal vagy . . . állásod v a n . . . bízd 
csak rám, majd én elintézem. 

Elemér: Köszönöm, Péter. 
Péter (hirtelen ayanakodva, Macát és Ele-

mért figyelve): Mondd . . . teljesen szabad 
vagy? . . . Nem vagy lekötve . . . Ügy értem, 
nincs valami ügyed, amely fogva tart egy 
k i c s i t . . . érzelmileg? . . . valami régebbi 
liézon . . . elvált, vagy férjes asszony?. . , 



Elemér (őszintén): Dehogy . . . semmi. Tu-
dod, mi mai fiúk. mi nem vagyunk olya-
noK, mint amLyenek ti vagytok, olyan biz-
tosak, olyan nobolottdok, bocsáss meg . . . 
Mi .idén hódításunk : az állás, a mindennapi 
ken j ér . . . hogy családot alapíthassunk, ez 
után futunk. 

Péter (melegen): Hát csak azért mondom, 
f i a m . . . Mert az én kis Ziziinet csak olyan-
nak adom ám, aki meg tudja becsülni . . . A 
házassa« nem játék . . . 

Maca: Nem bizony. 
Péter (Elemérhez, kedvesen): Megsúgok 

neked valamit: Ziii künn íil az anyjával 
ia Hungária t e r a s z á n . . . Ha sietsz, még ott 
találod őket. 

Elemér: Akkor úgy-e megbocsátod. . . 
(Feláll és körülnéz.) Fizetelk! 

Péter: Menj csak. A vacsorádat kifizetem. 
Hiszen rokonok v a g y u n k . . . 

Elemér: Köszönöm. Szervusz. (Macához, 
indulás közben.) Igaz, M a c a . . . Látlak 
m é g ? . . . Mikor utazol? 

Maca (bizonytalanul): Nem tudóim.. . a 
napokban. 

Elemér (el). . 
Péter: Derék fiú. Maga el akar utazni? 
Maca: Igen. Most már u tazha tom. . . 

Nincs többé rám semmi szükség. 
Péter (idegesen): Mi az, hogy nincs ma-

gára szükség? 
Maca: Elintéztem mindent Pistával. 
Péter: De velem még nem! 
Maca (csodálkozva): Magával? 
Péter: Persze, én nem számítok! . . . En-

gem me» se kérdez . . . 
Maca: Hlszei tudta, hogy utazom. Bé-

gen tervezem m á r . . . 
Péter: Azt hittem, nem komoly. 
Maca: De!. . . Es IkülÖnben %em értem! 
Péter: Én annál jobban: alig várja, hogy 

megszabaduljon tőlem. A terhére vagyok. 
Kompromittáliák a l á toga tása im. . . 

Maca: Ki mondta ezt magának? 
Péter: Elemér . . . 
Maca (önkéntelenül): Elemér egy szamár! 
Péter: E'.emér komoly, derék fiú. Én 

mi"diff szerettem. 
Maca (gúnyosan): Ugyan! 
Péter: Trdja , mit beszél . . . Szóval, a ter-

hére vagyok. 
Maca: Dehoery van a terhemre. Cäak a 

helyret kissé különös. 
Péter (keserűen, zdrva): A he lyze t . . . a 

l á t s z a t . . . Erre akkor szokás hivatkozni, 
ha torkig vagyunk va lak ive l . . . ha le akar-
juk r á z n i . . . 

Lány (a szomszéd boxban, felcsattanó, si-
kító hangon): Engem nem fogsz lerázni, es-
küszöm! 

Péter (odafigyelve, idegesen): Mit kia-
bá l j ak ezek? 

Maca (szendén): Én nem értem az embe-
reket . . . Ha valami ba jmk van, intézzék el 
otthon, ne itt mások ^lntt! Nem iga '? 

Péter (folytatva): Nézze . . . én azt hit-
tem, hogy ez alatt a pár hét aliatt kicsit 
összemelegedtünk... hogy maga is meg-
szokott, h'szen majdnem minden n a p . . . 

Maca (kicsit szemrehányón közbevág): 
. . . f e l j ö t t hozzám és újságot olvasott. 

Péter: Fgv férfi csak ott olvas újságot, 
ahol jól érzi magát. Eddig kávéházba jár-
tam újságot olvasni. 

Maca: Megtisztelő. Nos, most miaijd me-
gint oda fog járni. 

Péter: Miért ne járhatnéBti továbbra is 
magához? 

Maca: Mert a magam jószántából nem 
fogadhatok valakit, akit neun fűz hozzám 
s e m m i . . . legfeljebb egy kis ba r á t s ág . . . 
lagymatag szimpátiái. (Egyre szenvedélye-
se oben.) Ezért kössem le magamat? Egy 
úgynevezett barát kedveért, akiinek neon 
vagyok éppen kellemetlen és aki c»£lk lát-
szatra vett fe leségül . . . 

Péter: A dolog ugyanis úgy áll, hogy 
maga . . . magia nagyon hiányoznék nekem. 

Maca: Azért akar elválni tőlem? 
Péter: Maga sietteti a válást, nem én. Én 

szívesen várok még. 
Maca (hevesen): És? én mire várjak? . . . 

Hogy tovább olvassa nálam, az i l j s ago t . . . 
Amíg meg nem únta! 

Péter (határozottan, komolyan): Én nem 
akarom elveszíteni magát! Maradjon a fe-
leségem! 

Maca (gúnyosan): De megszokott! . . . 
Péter (megadón): Megszoktam. . . na-

gyon. 
Maca (hévvel): Nem, d r á g á m . . . Egy asz-

szciny mást vár egy férfitől, mint hogy 
megszok ja . . . H a nem tudná: szerelmet 
vár, é r t i ? . . . Egy kis melegséget, egy 
kis hódola to t . . . Ha én mégegyszer az élet-
ben hozzáfűzöm valakihez a sorsomat, csak 
a szerelemért teszem! 

Péter (egyre melegebben, egyre nagyobb 
hévvel): Miért ezek a nagy szavak? Én 
nem szeretek dobálózni velük! Szerelem?... 
Lehet, hogy mások annak h í v n á k . . . En 
csialk azt tudom, h o g y . . . akár tetszik, akár 
nem . . . az életemhez tartozik egészem... 
hogy nem élet ez maga nélkül! 

Maca (átszellemülten): Péter! 
Péter: Igen, a fene egye meg! Megbolon-

d í t o t t . . . Ezt t u d o m . . . Most aztán, utazhat, 
ha akar! Nos? Utazik? Marad? 

Maca (suttogva): Szeretlek! 
Péter: Nahát! 
Pincérlány (hozza Maca ételét. Péterhez): 

Még egy sört? 
Péter: Fenéket! Ki iszik sört? . . . Egy 

Törleyt, de gyorsan! 
Pincérlány (el). 
Maca (rajongón): P é t e r . . . 
Péter: Vár j c s a k . . . befejezem. A felesé-

gem leszel . . . a szerelmesem. Enyém ma-
radsz örökre, te védtelen asszony, t e . . . De 
nehogy elbízd magad! Mert velem nem le-
het ám játszani, engem nem lehet kénysze-
ríteni, behálózni. Azért leszel az enyém, 
egyedül csak azért, mert én akar tam így. 
Ugy-e, tudod ezt, Maca? 

Maca (mosolyogva nézi, nem felel). 
Péter: N a ? . . . Talán nincs igazam? 
Maca (átnyújtja a kezét, csúfondáros ked-

vességgel, mókásan): Igazad van, drágám... 
Hogyne volna igazad. Hogy is tudtam vol-
na én, ostoba nő létemre, megfogni egy 
ilyen okos, erős férfit . Hát persze, hogy te 
afeartad, én legfeljebb csak segítettem ne-
k e d . . . ahogy tőlem t e l l e t t . . . Igaz ugyan, 
hogy már nyolc hónap előtt, itt az Apos-
tolokban, elhatároztam, hogy te engem fe-
leségül fogsz ve rmi . . . De azért mégis csak 
te akartad . . . egyedül csak te! 

Pincérlány (hozza a pezsgősvödröt). 
Péter (lassan tölt, Maca szereimesni hoz-

zásimul). 
FÜGGÖNY 
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Tieid Ueu* 
Szlovenszkói vagyonos nagyke-
reskedő (férjhezadná egyetlen 18 
óvrm tnt., modern, de amel-
lett háziasan nevelt leányát, biz-
tos egzisztenciájú, finomlelkü, 
z*idó fiatalemberhez. Állaimi al-
kalmazásban lévő urak is érdek-
lődhetnek. Teljes clmü részlete-
sen meiglrt leveleket »Igazgyöngy« 
jel. kiadóhivatal továbbit. 7878 

HÁzassá^lcöío/etítá 
Társaságbeli legdiszkrétebb házas-
ságközvetítés. Doctorné, Király-
utca 67, (hatvanhét) II. 8. Egy-
harminchét-három-kilencvenbárom. 

ízúk&9-vatc&9 
Lesmcdernebb szabást, varrást 
Elite-ssalonban tanuljon. And-
rássyút «9. 7280 
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tos egzisztenciájú, finomlelkü, 
z*idó fiatalemberhez. Állaimi al-
kalmazásban lévő urak is érdek-
lődhetnek. Teljes clmü részlete-
sen meiglrt leveleket »Igazgyöngy« 
jel. kiadóhivatal továbbit. 7878 

HÁzassá^lcöío/etítá 
Társaságbeli legdiszkrétebb házas-
ságközvetítés. Doctorné, Király-
utca 67, (hatvanhét) II. 8. Egy-
harminchét-három-kilencvenbárom. Tyrnauerné divatszalónjában, Er-

zsebet-körút 20., felsőruha, férfi-, 
női dlvfttfehérnemü tökéletes sza-
bását és varrását elsajátíthatja. 

Tieid Ueu* 
Szlovenszkói vagyonos nagyke-
reskedő (férjhezadná egyetlen 18 
óvrm tnt., modern, de amel-
lett háziasan nevelt leányát, biz-
tos egzisztenciájú, finomlelkü, 
z*idó fiatalemberhez. Állaimi al-
kalmazásban lévő urak is érdek-
lődhetnek. Teljes clmü részlete-
sen meiglrt leveleket »Igazgyöngy« 
jel. kiadóhivatal továbbit. 7878 

Forduljon bizalommal irodámhoz. 
Diszkrét házasságközvetités. Már-
kus, Dohány-u. 89. Tel.; 1-879-17. 

Tyrnauerné divatszalónjában, Er-
zsebet-körút 20., felsőruha, férfi-, 
női dlvfttfehérnemü tökéletes sza-
bását és varrását elsajátíthatja. 

Tieid Ueu* 
Szlovenszkói vagyonos nagyke-
reskedő (férjhezadná egyetlen 18 
óvrm tnt., modern, de amel-
lett háziasan nevelt leányát, biz-
tos egzisztenciájú, finomlelkü, 
z*idó fiatalemberhez. Állaimi al-
kalmazásban lévő urak is érdek-
lődhetnek. Teljes clmü részlete-
sen meiglrt leveleket »Igazgyöngy« 
jel. kiadóhivatal továbbit. 7878 

Halló 11-63-07. Kifogástalan úri-
asszony legkorrektebb háaasság-
közvetitése »Bittos eredménnyel« 
a főkiadóba. 

Szabni, varrni Alaposan tanulhat 
rövid idő alatt: Faller szálúmban, 
Fereno-körút 24 7308 

Tieid Ueu* 
Szlovenszkói vagyonos nagyke-
reskedő (férjhezadná egyetlen 18 
óvrm tnt., modern, de amel-
lett háziasan nevelt leányát, biz-
tos egzisztenciájú, finomlelkü, 
z*idó fiatalemberhez. Állaimi al-
kalmazásban lévő urak is érdek-
lődhetnek. Teljes clmü részlete-
sen meiglrt leveleket »Igazgyöngy« 
jel. kiadóhivatal továbbit. 7878 

Halló 11-63-07. Kifogástalan úri-
asszony legkorrektebb háaasság-
közvetitése »Bittos eredménnyel« 
a főkiadóba. IfturioppM* 

Szakadt, égett, molyrágott ruhák, 
textilek elismert szakszerű, legtö-
kéletesebb láthatatlan művészt be-
szövése legolcsóbban: »Dressing«, 
VIII., Baross-utca 41., üzlet a kapu 
mellett. 970 

35 éves komoly, özvegy úriaisz-
szony, háromszobás lakással és 
szép évi Jövedelemmel házasság 
céljából megismerkedne hozzáillő 
komoly úrral. »Békés otthon« jel-
igére kérek válaszokat a fő-
kiadóba. 

Férjhezmenendök és nösüiendők 
keressék fel bizalommal Nagy 
Jenő huszonhét esztendeje fenn-
álló irodáját: Rákéczl-út hatvan-
egy. (Diszkrét leveîezés.) 7752 

IfturioppM* 
Szakadt, égett, molyrágott ruhák, 
textilek elismert szakszerű, legtö-
kéletesebb láthatatlan művészt be-
szövése legolcsóbban: »Dressing«, 
VIII., Baross-utca 41., üzlet a kapu 
mellett. 970 

35 éves komoly, özvegy úriaisz-
szony, háromszobás lakással és 
szép évi Jövedelemmel házasság 
céljából megismerkedne hozzáillő 
komoly úrral. »Békés otthon« jel-
igére kérek válaszokat a fő-
kiadóba. JCeveteaii 

»Vidám* Éva bővebb cimet kér. 
»Exclusiv.« 7861 

IfturioppM* 
Szakadt, égett, molyrágott ruhák, 
textilek elismert szakszerű, legtö-
kéletesebb láthatatlan művészt be-
szövése legolcsóbban: »Dressing«, 
VIII., Baross-utca 41., üzlet a kapu 
mellett. 970 

Magánhirdetési Intelligens, szép-
nek mondott, háziasan nevelt, ma-
gas, szőke izr. úrileány férjhez-
menne komoly úriemberhez 40— 
45-ig. Csáki« megbízható uraik 
leveleire reflektál, 20.000 pengő 
vagyonom, szüleim halála után a 
külvárosban kis házam van, ke-
lengyével rendelkezem. Nyugdíjas 
állású urak előnyben. Leveleket 
« Kzlnházi Élet kiadóhivatala 
»Huszonnégyévé® polgárlány« jel-
igén továbbit. 

JCeveteaii 
»Vidám* Éva bővebb cimet kér. 
»Exclusiv.« 7861 

Megmentem kiégett, molyrágott, 
kikopott, elszakadt posztó-, szövet-, 
selyem-, vászonruháit mübeszövés 
sel. Gyenes, Vilmos császár-út 50. 
Telefon: 1-191-87. 2706 

Magánhirdetési Intelligens, szép-
nek mondott, háziasan nevelt, ma-
gas, szőke izr. úrileány férjhez-
menne komoly úriemberhez 40— 
45-ig. Csáki« megbízható uraik 
leveleire reflektál, 20.000 pengő 
vagyonom, szüleim halála után a 
külvárosban kis házam van, ke-
lengyével rendelkezem. Nyugdíjas 
állású urak előnyben. Leveleket 
« Kzlnházi Élet kiadóhivatala 
»Huszonnégyévé® polgárlány« jel-
igén továbbit. 

Angliában dolgozó izr. úrileány 
szerény igényekkel, azerémy anya-
giakkal, levelezne há'zassiág céljá-
ból szellemes úriemberrel (40—60). 
Gazdálkodók előnyben: »Gardenia« 
jeligéire a főkiadóba. 7863 

Megmentem kiégett, molyrágott, 
kikopott, elszakadt posztó-, szövet-, 
selyem-, vászonruháit mübeszövés 
sel. Gyenes, Vilmos császár-út 50. 
Telefon: 1-191-87. 2706 

Magánhirdetési Intelligens, szép-
nek mondott, háziasan nevelt, ma-
gas, szőke izr. úrileány férjhez-
menne komoly úriemberhez 40— 
45-ig. Csáki« megbízható uraik 
leveleire reflektál, 20.000 pengő 
vagyonom, szüleim halála után a 
külvárosban kis házam van, ke-
lengyével rendelkezem. Nyugdíjas 
állású urak előnyben. Leveleket 
« Kzlnházi Élet kiadóhivatala 
»Huszonnégyévé® polgárlány« jel-
igén továbbit. 

Angliában dolgozó izr. úrileány 
szerény igényekkel, azerémy anya-
giakkal, levelezne há'zassiág céljá-
ból szellemes úriemberrel (40—60). 
Gazdálkodók előnyben: »Gardenia« 
jeligéire a főkiadóba. 7863 

Legrégibb speciális mütömő mű-
hely ezelőtt 40 évig Kálvin-téren, 
most ŰUai-út 1. Magister. 7069 

Magánhirdetési Intelligens, szép-
nek mondott, háziasan nevelt, ma-
gas, szőke izr. úrileány férjhez-
menne komoly úriemberhez 40— 
45-ig. Csáki« megbízható uraik 
leveleire reflektál, 20.000 pengő 
vagyonom, szüleim halála után a 
külvárosban kis házam van, ke-
lengyével rendelkezem. Nyugdíjas 
állású urak előnyben. Leveleket 
« Kzlnházi Élet kiadóhivatala 
»Huszonnégyévé® polgárlány« jel-
igén továbbit. 

Magyar idegemlégiónista a még 
hátralévő nyolchónapos szolgáilatá-
ban szeretne megismerkedni leve-
leziés útján a jövendőbelivel, lehe-
tőleg csehszlovák anyanyelvű 
hölggyel, kit kölcsönök szimpátia 
esetén feleségül venne. Kizárólag 
csak csehszlovákul tudó hölgyek 
írjanak: »Vágyott boldogság« jel-
igére. 7808 

Szemfelssedés »Ancsánál«, Akácfa-
utca 61., Király-utcánál, gyorsan, 
olcsón, jót. Kötöttáruk alakítása, 
javitása. 962 

Magánhirdetési Intelligens, szép-
nek mondott, háziasan nevelt, ma-
gas, szőke izr. úrileány férjhez-
menne komoly úriemberhez 40— 
45-ig. Csáki« megbízható uraik 
leveleire reflektál, 20.000 pengő 
vagyonom, szüleim halála után a 
külvárosban kis házam van, ke-
lengyével rendelkezem. Nyugdíjas 
állású urak előnyben. Leveleket 
« Kzlnházi Élet kiadóhivatala 
»Huszonnégyévé® polgárlány« jel-
igén továbbit. 

Magyar idegemlégiónista a még 
hátralévő nyolchónapos szolgáilatá-
ban szeretne megismerkedni leve-
leziés útján a jövendőbelivel, lehe-
tőleg csehszlovák anyanyelvű 
hölggyel, kit kölcsönök szimpátia 
esetén feleségül venne. Kizárólag 
csak csehszlovákul tudó hölgyek 
írjanak: »Vágyott boldogság« jel-
igére. 7808 

U&ziHCtika 
Ráncok, zsiros bőrök speciális ke-
zelése Mme Szelzlng kozmetikájá-
ban. Budapest, Réglposta-u, 12. 
Külföldleknek gyors és jutányos 
kiképzése. 7601 

feluíúit Uuc* 9 HrWlrW|rWl» W 9WWW W W 
Román állampolgár, angol női-
szabó, 48 éves, feleségül venne 
szép fiatal intelligens izraelita 
hölgyet. Teljes clmft fényképpel 
ellátott leveleket »Megértés« jel-
Igére. 7869 

Magyar idegemlégiónista a még 
hátralévő nyolchónapos szolgáilatá-
ban szeretne megismerkedni leve-
leziés útján a jövendőbelivel, lehe-
tőleg csehszlovák anyanyelvű 
hölggyel, kit kölcsönök szimpátia 
esetén feleségül venne. Kizárólag 
csak csehszlovákul tudó hölgyek 
írjanak: »Vágyott boldogság« jel-
igére. 7808 

U&ziHCtika 
Ráncok, zsiros bőrök speciális ke-
zelése Mme Szelzlng kozmetikájá-
ban. Budapest, Réglposta-u, 12. 
Külföldleknek gyors és jutányos 
kiképzése. 7601 

feluíúit Uuc* 9 HrWlrW|rWl» W 9WWW W W 
Román állampolgár, angol női-
szabó, 48 éves, feleségül venne 
szép fiatal intelligens izraelita 
hölgyet. Teljes clmft fényképpel 
ellátott leveleket »Megértés« jel-
Igére. 7869 

Idegenlégióból két magyar fiú le-
veLcane szórakozás céljából Intelli-
gens úrinővel, válasz, fény kép-
ese re. Cim: Légioné Csiha Antal, 
Mtr. 8263. 2/2 Regiment Etranger. 
6 Compagnie (Kashah Tadla), Ma-
rok és barátja: J. P. Mtr. 7154 2/í 
R. E. 6 Compagnie (Kasbah Tad-
la), Marok. 7866 

U&ziHCtika 
Ráncok, zsiros bőrök speciális ke-
zelése Mme Szelzlng kozmetikájá-
ban. Budapest, Réglposta-u, 12. 
Külföldleknek gyors és jutányos 
kiképzése. 7601 

feluíúit Uuc* 9 HrWlrW|rWl» W 9WWW W W 
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szabó, 48 éves, feleségül venne 
szép fiatal intelligens izraelita 
hölgyet. Teljes clmft fényképpel 
ellátott leveleket »Megértés« jel-
Igére. 7869 

Idegenlégióból két magyar fiú le-
veLcane szórakozás céljából Intelli-
gens úrinővel, válasz, fény kép-
ese re. Cim: Légioné Csiha Antal, 
Mtr. 8263. 2/2 Regiment Etranger. 
6 Compagnie (Kashah Tadla), Ma-
rok és barátja: J. P. Mtr. 7154 2/í 
R. E. 6 Compagnie (Kasbah Tad-
la), Marok. 7866 

VSGLSGES s z ő r t e l e n í t éa ben 
szemölcsirtásban, tartósszépitésben, 
ránckeze lésben Lórándné elektro-
kozmetika, Andrássy-út 51. utol-
érhetetlen. Tanltványkiképzés. Te-
lefon: 1-301-63. 7215 

Erdélyben lakó, 35 éves, 70.000 
pengő vagyonnal, 1200 pengő havi 
jövedelemmel rendelkező, Infor-
máictóképes, keresztény úriember 
kéri hasonló vagyonú, 25 kör Uli, 
170-nél alacsonyabb, csinos urí-
leány vagy hozzátartozói fényké-
pes, cimes, kimeritő levelét »Bol-
dogságot itt vagy ott« jeligére. 

Idegenlégióból két magyar fiú le-
veLcane szórakozás céljából Intelli-
gens úrinővel, válasz, fény kép-
ese re. Cim: Légioné Csiha Antal, 
Mtr. 8263. 2/2 Regiment Etranger. 
6 Compagnie (Kashah Tadla), Ma-
rok és barátja: J. P. Mtr. 7154 2/í 
R. E. 6 Compagnie (Kasbah Tad-
la), Marok. 7866 

VSGLSGES s z ő r t e l e n í t éa ben 
szemölcsirtásban, tartósszépitésben, 
ránckeze lésben Lórándné elektro-
kozmetika, Andrássy-út 51. utol-
érhetetlen. Tanltványkiképzés. Te-
lefon: 1-301-63. 7215 

Erdélyben lakó, 35 éves, 70.000 
pengő vagyonnal, 1200 pengő havi 
jövedelemmel rendelkező, Infor-
máictóképes, keresztény úriember 
kéri hasonló vagyonú, 25 kör Uli, 
170-nél alacsonyabb, csinos urí-
leány vagy hozzátartozói fényké-
pes, cimes, kimeritő levelét »Bol-
dogságot itt vagy ott« jeligére. 

Idegenlégióból két magyar fiú le-
veLcane szórakozás céljából Intelli-
gens úrinővel, válasz, fény kép-
ese re. Cim: Légioné Csiha Antal, 
Mtr. 8263. 2/2 Regiment Etranger. 
6 Compagnie (Kashah Tadla), Ma-
rok és barátja: J. P. Mtr. 7154 2/í 
R. E. 6 Compagnie (Kasbah Tad-
la), Marok. 7866 Szemölcsök, hajszálak, Bzeplők, 

szépséghibák eltávolítása garan-
ciával. Tanltványkiképzés. Ko-
vács kozmetika. Teréz-körút l /e. 
Telefon: 1-262-00. 7200 

Erdélyben lakó, 35 éves, 70.000 
pengő vagyonnal, 1200 pengő havi 
jövedelemmel rendelkező, Infor-
máictóképes, keresztény úriember 
kéri hasonló vagyonú, 25 kör Uli, 
170-nél alacsonyabb, csinos urí-
leány vagy hozzátartozói fényké-
pes, cimes, kimeritő levelét »Bol-
dogságot itt vagy ott« jeligére. 

Leveleznék magas harmincassal: 
»Dolgozúnő« jeligére. 7863 

Szemölcsök, hajszálak, Bzeplők, 
szépséghibák eltávolítása garan-
ciával. Tanltványkiképzés. Ko-
vács kozmetika. Teréz-körút l /e. 
Telefon: 1-262-00. 7200 

Erdélyben lakó, 35 éves, 70.000 
pengő vagyonnal, 1200 pengő havi 
jövedelemmel rendelkező, Infor-
máictóképes, keresztény úriember 
kéri hasonló vagyonú, 25 kör Uli, 
170-nél alacsonyabb, csinos urí-
leány vagy hozzátartozói fényké-
pes, cimes, kimeritő levelét »Bol-
dogságot itt vagy ott« jeligére. 

Magdal Esküvőnket Margit nap-
ján tartjuk. Angyalom, mikor lát-
lak? Jenő. 7872 

Szemölcsök, hajszálak, Bzeplők, 
szépséghibák eltávolítása garan-
ciával. Tanltványkiképzés. Ko-
vács kozmetika. Teréz-körút l /e. 
Telefon: 1-262-00. 7200 

Erdélyben lakó, 35 éves, 70.000 
pengő vagyonnal, 1200 pengő havi 
jövedelemmel rendelkező, Infor-
máictóképes, keresztény úriember 
kéri hasonló vagyonú, 25 kör Uli, 
170-nél alacsonyabb, csinos urí-
leány vagy hozzátartozói fényké-
pes, cimes, kimeritő levelét »Bol-
dogságot itt vagy ott« jeligére. 

Magdal Esküvőnket Margit nap-
ján tartjuk. Angyalom, mikor lát-
lak? Jenő. 7872 Akar szép, fiatal lenni? Keresse 

fel modern kozmetikámat. Király-
utca 33. 7143 
»Déva« szőrtelenítő krém teljesen 
elmulasztja a szőröket. Kozmetikai 
különlegességek. Hungária közép-
kőrút 116. földszint 2., Thököly-út 
mellett. 7625 

Özvegyen maradtam iskolás kislá-
nyommal. Szerető feleségre, ház-
tartásomnak gazdasszonyra, kislá-
nyomnak anyára van «iziükségel 
Harmincnyolcéves, keresztény, 
egyszerű gazdálkodóember vagyok, 
harminchárom hold jól felszerelt 
földbirtokom, saját házamban be-
rendezett lakás-om, jövedelmező 
gazdálkodásom, mindenem megvan, 
de asszony nélkül nem élhetek! . . . 
Mindig munkámnak éltem, udvar-
láshoz nem értek, újból megnősül-
nék, hozományt nem keresek. 
Gyermekszerető, gazdálkodást ked-
velő válaszoljon teljes- nevié'vel, 
pontos elmével •. »Márciusi háteas-
ság« jeligével főkiadóhivatalba, 
ahonnan elmemre továWbit.ják. 
Többször nem hirdetek! 7864 

Megismerkednék szimpatikus gaz-
dag úrral 40-től. »Margaréta«. Há-
zasság lehetséges. 7871 

Akar szép, fiatal lenni? Keresse 
fel modern kozmetikámat. Király-
utca 33. 7143 
»Déva« szőrtelenítő krém teljesen 
elmulasztja a szőröket. Kozmetikai 
különlegességek. Hungária közép-
kőrút 116. földszint 2., Thököly-út 
mellett. 7625 

Özvegyen maradtam iskolás kislá-
nyommal. Szerető feleségre, ház-
tartásomnak gazdasszonyra, kislá-
nyomnak anyára van «iziükségel 
Harmincnyolcéves, keresztény, 
egyszerű gazdálkodóember vagyok, 
harminchárom hold jól felszerelt 
földbirtokom, saját házamban be-
rendezett lakás-om, jövedelmező 
gazdálkodásom, mindenem megvan, 
de asszony nélkül nem élhetek! . . . 
Mindig munkámnak éltem, udvar-
láshoz nem értek, újból megnősül-
nék, hozományt nem keresek. 
Gyermekszerető, gazdálkodást ked-
velő válaszoljon teljes- nevié'vel, 
pontos elmével •. »Márciusi háteas-
ság« jeligével főkiadóhivatalba, 
ahonnan elmemre továWbit.ják. 
Többször nem hirdetek! 7864 

Széplelkü, 33-as áll. tisztviselővel 
vagy tanárral levelezne vigke-
délyü tanítónő. Házasság lehet-
séges. Jelige: »Kékszemű 23-as«. 

7870 

Akar szép, fiatal lenni? Keresse 
fel modern kozmetikámat. Király-
utca 33. 7143 
»Déva« szőrtelenítő krém teljesen 
elmulasztja a szőröket. Kozmetikai 
különlegességek. Hungária közép-
kőrút 116. földszint 2., Thököly-út 
mellett. 7625 

Özvegyen maradtam iskolás kislá-
nyommal. Szerető feleségre, ház-
tartásomnak gazdasszonyra, kislá-
nyomnak anyára van «iziükségel 
Harmincnyolcéves, keresztény, 
egyszerű gazdálkodóember vagyok, 
harminchárom hold jól felszerelt 
földbirtokom, saját házamban be-
rendezett lakás-om, jövedelmező 
gazdálkodásom, mindenem megvan, 
de asszony nélkül nem élhetek! . . . 
Mindig munkámnak éltem, udvar-
láshoz nem értek, újból megnősül-
nék, hozományt nem keresek. 
Gyermekszerető, gazdálkodást ked-
velő válaszoljon teljes- nevié'vel, 
pontos elmével •. »Márciusi háteas-
ság« jeligével főkiadóhivatalba, 
ahonnan elmemre továWbit.ják. 
Többször nem hirdetek! 7864 

Széplelkü, 33-as áll. tisztviselővel 
vagy tanárral levelezne vigke-
délyü tanítónő. Házasság lehet-
séges. Jelige: »Kékszemű 23-as«. 

7870 
Diplomás masszirozúnőnél gyógy-
masszázs, tyúkszemvágás. Csen-

Özvegyen maradtam iskolás kislá-
nyommal. Szerető feleségre, ház-
tartásomnak gazdasszonyra, kislá-
nyomnak anyára van «iziükségel 
Harmincnyolcéves, keresztény, 
egyszerű gazdálkodóember vagyok, 
harminchárom hold jól felszerelt 
földbirtokom, saját házamban be-
rendezett lakás-om, jövedelmező 
gazdálkodásom, mindenem megvan, 
de asszony nélkül nem élhetek! . . . 
Mindig munkámnak éltem, udvar-
láshoz nem értek, újból megnősül-
nék, hozományt nem keresek. 
Gyermekszerető, gazdálkodást ked-
velő válaszoljon teljes- nevié'vel, 
pontos elmével •. »Márciusi háteas-
ság« jeligével főkiadóhivatalba, 
ahonnan elmemre továWbit.ják. 
Többször nem hirdetek! 7864 

Dusohkau, most Winkler. Telefon: 
1-221-35. Főváros legelőkelőbb 
háztartátel alkalmazottak közvetítő 
irodája. Szakácsnő, szobalány, 
mtowlencs-füzcmö stb. közvetítése. 
Budapest, VI., Andrássy-út 50., 
udvarban (50 éves cég), Winkler 
Adolf vezetésivel. 4617 

Gáog N^ndorné kozmetikai intéze-
te: Andrássy-út 53. Tanítványok 
kiképzése. Tel.: 1-191-26. Í281 

Özvegyen maradtam iskolás kislá-
nyommal. Szerető feleségre, ház-
tartásomnak gazdasszonyra, kislá-
nyomnak anyára van «iziükségel 
Harmincnyolcéves, keresztény, 
egyszerű gazdálkodóember vagyok, 
harminchárom hold jól felszerelt 
földbirtokom, saját házamban be-
rendezett lakás-om, jövedelmező 
gazdálkodásom, mindenem megvan, 
de asszony nélkül nem élhetek! . . . 
Mindig munkámnak éltem, udvar-
láshoz nem értek, újból megnősül-
nék, hozományt nem keresek. 
Gyermekszerető, gazdálkodást ked-
velő válaszoljon teljes- nevié'vel, 
pontos elmével •. »Márciusi háteas-
ság« jeligével főkiadóhivatalba, 
ahonnan elmemre továWbit.ják. 
Többször nem hirdetek! 7864 

Dusohkau, most Winkler. Telefon: 
1-221-35. Főváros legelőkelőbb 
háztartátel alkalmazottak közvetítő 
irodája. Szakácsnő, szobalány, 
mtowlencs-füzcmö stb. közvetítése. 
Budapest, VI., Andrássy-út 50., 
udvarban (50 éves cég), Winkler 
Adolf vezetésivel. 4617 

Royal-kotmetikában, Váci-utca 21. 
Tel.: 1-860-88., illatszertárt nyitot-
tunk, ahol mindenkinek az egyéni-
ségéhez »mixelünk« púdert, rouge), 
krémet, kölnit stb. Díjmentes pró-
bamixelés. Látványosság. 10—18 
óráig Royal kozmetikában. 
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Oktatás 
ELSŐRENDŰ WIENI, 

EXPORTTAL 
is rendelkező iparművészeti 
stúdió tulajdonosnője elvállal 
fiatal lányokat 4—6 bavi kur-

zusra bennlakása is. 
Pengőben ia íizoíhitő. 

Német éa magyar nyelvek per-
fekt tanítása. 

BR HATMERLE, 
Wien, VII., Burggasse 30. 

Fiatal gépészmérnök angol úri-
leánytól nyelvórákat venne. »Bri-
tannia« jeligére fökiadóba. 7887 

- Íía&U 
JAZZ-ZONGORA, TANQO-
HARMONIKA oktat&s elismert 
pedagógusnál mérsékelt tandíj-
ért. Pintér Alice, V-, Személy-
nök-u. 16. Te..: 1-358-89. 72K3 

Énekoktatás, olasz módszer. Nép-
színház-utca 28. Értekezés szerda 
d U. » - 8 . 7706 

VERTES államilag engedélye-
zett JAZZ-ZONGORATANFO-
LYAM. VI.. Jókai-utca 16. 
Mérsékelt tandíj. 7251 

Kótanilkttli leggyorsabb kisénet-
Kzerkesztéses zongoraoktatás el-
ismert specialistája: Szüosné, Dam-
Janicli-utcft 54. földszílnt. 7338/a 

Előlegnélküll legcsekélyebb rész-
letre külföldi zongorák, pianinók 
500 pengőtől: Fenyőné zongorater-
mében, Erzsébet-kőrút huszonhat. 
Legolcsóbb zongorabérlet. 8061 

HEQEDÜ, viola, cselló részletfize-
tésre is. Tóth hangversenyhegedű-
késíitő mesternél, Budapest, IV., 
Kossuth Lajos-utca 8. József főher-
cég udvart szá l l í t ja 
ZONGORÁK NÉGYSZÁZ pengő-
től, havi búszpengőg részletek-
ben 1«. Rákóczi-út ötven. Zongora-
ter««, Erzaébet-körút sarok. 1804 

Qccuutffa - Häuyv 
Könyveket, könyvtárakat vásárol 
Keleti könyvkereskedő. VI., Le-
hel-utca I/o. Levélhivásra felke-
resem. 6898 

Táakagramoíón, új, három darab 
új á lapotú Brunswíck-tAnclemca-
zel, MO tűvel P 52.50. Szenzációs 
reklámár. Központi Gépraktár, Rá-
kóczl-út 80, udvarban. Árjegyzék 
Ingyen 5997 

UcUxa&í - Cipts% 
Acs József elsőrangú úriszabóság. 
Olcsó árak. Nagymező-u. 37. Te-
lefont 1—157—88. 0917 

Tambel Mátyás angol úriszabó. 
Akáofa-utoa 99. Î. am. 6648 

Rác*. Wesaelényl-utca 85. Angol 
úrlszabóság, Jutányos árak rész-
letre ls. 7708 
81-, túr«-, korcsolya- és orthopäd-
clpőt készít garantált minőségben: 
Jakobovits cipészmester, Wesse-
lényi-utca 85. 4889 

Hzi 
Karcsúság titka: Ehrenthakié (Ge-
üsovie* Renée) fttzőterme. Do-
hány-utca 39. Telefon: l-40i-64. 
Haskötők minden alkalomra. 7804 

SO é v e s c é g 
Telefonhtvó : Aut 1-880-39. 

Motza J. éa Fia fűző-, melltqrió-
és hastnrtóspecialista. Budapest, IV. 
Apponyl-tér 5. (Párisi udvar) 7094 

CakùeceMkaé* 
Braun László kárpitos és diszitö 
mttípari vállalat. V.. Táíra-u. 20/b. 
Tel.: 1-129-00. 5791 

ÁGYNEMŰRE 
FEHÉRNEMŰRE 
ARANYEGYPT 7209 

Régi bútorait modernizálom, átala-
kítom. fényesem : Srenker műbútor-
asztalos, Magyar-utca 7. Telefon: 
1-859-78. 7328 

Szönyegantikvárium. Legol-
csóbb mindenféle perzsa, gyap-
júszőnyegekben. Javítás, tisz-
títás, vétel, csere. Ráday-utca 
egy. Telefon: 1—876—80. 7071 

Szőnyeg] avítáat, tisztítást. fes-
tést művésziesen vállal laká-
son is: Goldmann Margit, 
VIII., Erdélyi-utca IS. Telefon-
hívó: 1-875-64. Legjobb referen-
ciák. 5984 

Paplanokat kis gyártási hibával 
karácsonyig rendkívül olcsón áru-
sítunk. Elit-paplan, Baross-u. 61 és 
Üllől-út 54. sz. Telefón: 1-805-86. 

CsMcok, 
STILUS.OSILLAROK 

túlnyomórészt előkelő csillárgyár 
átvételéből. Vilmos császá<r-út 54. 

Csillárgyár, Dob-utca 42. 
OjMárla Terézia Uvegcsil-

i VHárok, styl és modern 
csillái Ok 7441 

Acúup és iksvcc 
Fogaranyat, ékszert tés tört ara-
nyat legmagasabb áron vesz fel-
do lgozása: Winter nemesfémipari 
laboratórium, Király-utca 1. I. 7. 
Zálogcédulát, aranyat, ezUstöt. bri 
liánsékszert. perzsaszőnyeget. író-
gépet legdrágábban veszek. Baross 
ékszerház, Baross-utca 83. Telefo-
náljon: 1-847-70. 5961 
Briliáns ékszert, perzsaszőnyeget, 
ruhákat, zálogcédnlát legiirátrábbn" 
veszek. Józser-körút 38. Telefonál-
jon: 8-38fl-<)0. 
Pénzhez Juthat, záJogcédulákért 
mindenről, férfiruhákért, fehérne-
műkért, perzsaszönyegekért legtöb-
bet fizet: Nutovits, Népszinház-u. 
huszonhat. Tel.: 1-414-67 . 6005 

I t l W & S 
Karosazériaépités, javítás, autófé-
nyezés legolcsóbban: Boross, IX.. 
Erkel-utca 17. (Kálvin-tér mellett.) 
Paizs László puskamüves, József-
utca 50. Bármily rendszerű fegy-
vert felelősséggel Javít. ' 7217 

Molnár Kálmán oklevele* ipar-
művész, Huszár-u. 10, Magyar mo-
tlvumú kerámiák. 6607 
Szobafestő, mázoló: Léderer Gyula, 
VII., Damjanich-utca 5. Telefon: 
1-541-91. 6952 

? t u z i i k 
JELMAGYARÁZAT: Központi fű-
tés: K, hideg-meleg folyó viz: HM, 
szobák száma: Sz. 

FŐBB ÚTVONALAK 
Centrum penzió, Budapest, Vil-
mos császár-út 22. Tel.: 1-188-08. 
Kellemes szobák, kítünő ellátás-
só I már 4 pengőtől. 6991 
Főváros; Penzió, Erzsébet-körút 27. 
T. 1-448-98, modern, kényelmes csa-
ládi otthon. Elsőrendű házi és dlé-
tás konyha. 7018 
Rudolf-penzió. V., Rudolf-tér 5. 
Tel.: 1-181-08, Duunparton, Margit-
szigetinél, összkomfort, elsőrangú 
konyha. KHM. szobák száma 8. 

HA BUDAPESTEN ls úri ott-
honában akar lakni, a 

FESZEK PENZIÓBAN 
szálljon meg. Szobái, kosstja 
minden igényt kielégítenek és 
meglepően olcsó. 

KAROLT-KÖRUT 24. 
Telefon: 18-94-49. 550 

B U D A 
Rózsa Penzió, II., Tapolcaányl-út 
6. Telefon: 1-522-00. H. szobák i>zá-
ma 8. 6574 
Lánchíd Penzió, II., Pala-utca 11/a. 
Tel.: 3-666-50. Központi fűtés, hi-
deg. meleg viz. 73DS 

Szoía-takás-ctl&t&s 
Berlin-szállodában központifűtéses. 
folyóvizes szobák kettő pengőtől. 
Révay-Utea 24. Tel .: 1-219-05. Für-
dőszobás appartementek. 4844 
Vidékieknek, külföldieknek úri 
o'.thon napokra is: Erzsébet-kőrút 
2, n i . 19- (Emke-épület). T. 1-329-UQ. 
Kétszobás eLsŐemeletl erkélyes, 
komfortos lakás kiadó: VIII., Szűs-
utca 5—7. _ 7860 

f í x e B vt*dég> 
Bakonyba jöjjön üdülni, sportolni. 
Téli sportok. Sitanfolyam, ugró-
sánc, bőséges ellátás. Bruck, Zire, 
Prospektus. 783» 

Walter nyugalmazott detektivfőfel-
ügyelő közismert sikereit legmo-
dernebb technika, lelkiismeretes-
ség eredményezi. Telefon: 18-85-49. 
Váci-utca 41/a.  
Dr. Kiss Károly v. rendőrfelügyelő, 
Ráikóczri-Út 53. Tel.: 1-451-86. Bl-
zalmas nyomozások, feltünésnélküli 
megfigyeléseik. 0225 
Dr. Gál Jenő nyugalmazott állam-
rendőrség! felügyelő: Kossuth La-
jos-utca 4. Tel.: 18-80-85. . . 8748 
MENTOR magánnyomozó. Buda-
pest—Wien. KfelTZLER többszörö-
sen kitüntetett nyugalmazott detek-
tivfőfelügyelő vezetésével. Buda-
pest. Apponyl-tér 4. Tel.: 18-80-01. 
Wien: Geyschlägergasse S. Tel.: 
U._859-31. 4212 
Chabada, Teréz-körút 54. Telefon: 
12-05-35. Nyugatinál. 4048 
Dr. Janda Miklós, Teréz-körút 33. 
Tel,: 1-239-99. 7536 

m 



KEDVEZMÉNYES 4 „ 
SI ALKALMAK 

Vásárlásainál vegye Igénybe az oldal balsarkában levő szelvényt! 
A B L A K F Ü G G Ö N Y 

Ablakfüggöny (satór) tartás gitter-
«.nyagból 140X200, P 5 80. 6% en-
gedmény. Weis* Mariska, V., Li-
pót-kőrút 22. 6446 

A J Á N D É K T Á R G Y A K 
Modern ékszerek, díszműáruk: 
Arkanzaa, a disztingvált ajándé-
kok háza, Budapest, IV., Váci. 
utca 20. 5% engedmény. 6074 

A N T I K T A R G Y A K 
Magyar ötvösékszerek, salát készít-
mény. Ezüst- és aranyáruban nagy 
választék. Billig N. L., Kossuth 
Lajos-utca 3. 6—10% engedmény. 

A G Y T O L L 
Agytoll, pehelypaplan és ágy-
nemű. Higiénikus ágytoll gőztisz-
títás vUauyerdre. Kohn Irén, IX-, 
Üllői-üt 21. Tel.: 1-866-69. 67c en-
gedmény. 6447 

B A B Y K E L E N G Y É K 
ruhák és cipük legnagyobb válasz-
tékban: Székely Jenő cégnél'; Petőfi 
Sándor-utca 9. és Váol-u 7. 5% eng. 

B I J O U T E R I E 
A Markasit bljouteria új üzletében 
modern ékszermásolatok, ajándék-
tárgyak. kerámiák olcsón kapha-
tók. Tartós gyöngyfűzések spec, 
fonálra meg is várhatók. Marka-
sit bijouterie, Egyetem-utca 11., 
10% engedmény. 

B Ő R R U H Á Z A T 

Készen vagy mérték után bőr-
kabát specialista Beck Emil 
börruházati üzem, Bákóczi-út 
65. I. emelet. Telefon: 1-362-71. 
6% eng.  

B Ő R D Í S Z M Ű 
Alpár Ernő bőrdiszmüvesszalónja, 
IV., Apponyi-tér 4. sz. félemelet. 
Térés körút 4. és Baross tér 12. 
6% engedmény. 6020 

B O R O N D 
Elsőrendű használt és új börön-
dök, neszeszerek, szekrénykoffe-
rek óriási választékban. Cs«re, 
vétel, eladás. Weil, VIII., Népszin-
ház-utca 28. Telefon: 1-442-08. 
5% engedmény. 7102 
Hoffmann bőröndös, Károly-körút 
4., Kossuth Lajos-utca mellett. Te-
lefon: l-896-.Ví. Nöi táskák, úti bÖ-
röndök, necessairek, aktatáskák, 
5% engedmény. 7051 

Bőröndök é s közit&sk&k. 
Jó anyagból legmodernebb for-
mákban a készítőnél: Fried Manó, 
Erzsébet-körút 7. ö% engedmény! 
Telefon: 1—878—05. 6200 
Krén László bördis®műáru- iéls bő-
röndkészítő, Budapest, IV., Kos-
suth Lnjos-utea 7. (az udvarban). 

onfortm •<-. 7152 

Modelltáskák dús választékban, 
Ungár Imre bőrdíszműves, finom-
árukészitő. Kizárólag: IV., Petőfi 
Sándor-utca (•. fé lemelet Belvár isi 
Színház-épület. Tel.: 1-889-84. Ja-
vítást, montirozást vállalok. 5% 
engedmény. 69U 
Retikül, pénztárca, bőrönd, 01-
brich L.. Teréz-körút 3. 6% enged-
mény. 7701 
Weil Sándor, IV., Kossuth Lajos-
utca 3. (udvarban). Tel.: 1-800-2S. 
Saját készitményü bőröndök, reti-
külök, pénztárcák legolcsóbban n 
készítőnél. 5% engedmény. 6295 

B Ű 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-
utca 2. 5% engedmény. 7570 

O I P O 
Faragó cipőkülönlegességek. A 
mindenkori legújabb modellek. 
Erzsébet-körút 12. 5% engedmény. 
Domonkos cipő fogalom, megbíz-
ható, jó. Teréa-körút 27. Hó- é* 
sárcipök nagy választékban. 6% 
eng. 
Grünhut cipőkülönlegességek árai 
elismertek. Belvárosi nívó. Teréz-
körút 6. 5% engedmény. 7614 
Cipő, Prelsach, Krisztina-tér 3. Te-
lefon: 1-580-98. 5% engedmény. 
Cipőt készen és mérték után jól 
vásárolhat Gyöngyi cipőiáruházban, 
IX., UUől-út 59. 6% engedmény. 
Darling cipőssalón, Kamermayer 
Károly-utca 2. Tel.: 1-888-67. Cipő-
különlegességek. Divatcipök mér-
ték szerint. 5% engedmény. 6870 
Vera-cipők, Budapest, IV., Kossuth 
Lajos-u. 11. Telefonszám: 1-869-83. 
5% engedmény. 6971 
Sportcipő-különlegességek : Rónai 
István, Irányi-u. 5. Tel.: 1-870-91. 
5% •engedmény, 7843 

C S I L L Á R 
Vészi László, IV., Irányl-u. 13. 
Telefon: 1-871-68 . 5% eng. 7809 

D R O G É R I A 
Irgang Drogéria, Budapest, IV., 
Egyetem-utca 11. saám. T. 1-834-61. 
Márkás cikk kivéve 5% eng. 
Spányi drogéria, Budapest, VIII., 
Jóraef-körút 83. Tel. 1-344-23. 5% 
engedmény a márkás cikkek kivé-
telével. 7717 

É K S Z E R 
Garzó Gyula, Budapest. IV., Veres 
P^lhié-utea 4. 5% engedmény. 7844 

EGÉSZSÉGÜGYI CIKKEK 
+ Keleti J. f Budapest. IV., Petőfi 
Sindor-utca 17. Tel.: iS W-i3. Láb-
hygieniai service, gumíharisnya, 
cipő-, lúdtalpbetét, gép-pedicüre. 
5% engedmény. 6087 

E S E R N Y Ő 
»Turul« Esernyő Üzem. Készít, ja-
vít. áthúz. IX., Ráday-utca 3., 
VIII., üllői-út 46., XI., Horthy 
Míklós-út 8. Tel.: 1-888-19. 5% en-
gedmény. 6945 

E L Ő N Y O M D A 
Kézimunkatervező és készítő. Raji-
műterem, elönyomda. Kelengye- és 
monogramhimzés. Függöny inontl-
rozások. Gottlieb Gyula iparmű-
vész. Budapest, IV., Régiposta-
Utca 7—9. Tel.: 1-811-26. 5% enged-
mény^ 6887 

F E H É R N E M Ű 
Clafa Iparművészet, pizsama, 
babykelengye, függöny, ágyterítő. 
VI., Andrássy-út 13. 5% enged-
mény. 7541 

F É R F I F E H E R N E M O 
»Elegance« speciális angol férfi-
febérnemüké'Szltő, Schleifer László, 
IV., Irányi-u. 25. Tel.: 8-866-24. 5% 
engedmény. 7811 

F É R F I R U H A 
Legszebb, legjobb, legolcsóbb férfi-
ruhák készen és mérték szerint: 
Platschek Vilmos férfiszabó. Buda-
pest. Károly-körút (Központi város-
ház). 10% engedmény. 6148 

F O G Á S Z Á T 
Trautmann Jenő fogorvoslásl mű-
terme. VI., Nagymező-u. 41. II. t . 
Tel 12-81-el. 10% engedmény. 
Műfogat, fagtömést P 8—. Róna L. 
fogászati műterem, Baross-utca 98. 
10% engedmény. 7529 
Szájpadlásnélküli müfogak. Balogh 
Rezső fogászati műterem, Baross-
utca 77. 10% engedmény. 7584 

F Ü G G Ö N Y 
Hoepfnerné és Társa csipkék, fá-
tyolok, nöi divatcikkek, bútor-
kre'.onok, függönyanyagok. IV., 
Haris-köz 2. 1-878-08. 5% eng.  
Az örökéletű, törv. védett Klöpli-
függöny és ágyterítő készítője: 
Klőpli-ftiggöüyház, VII.. Király-
utca 47. 5% eng, _ _ _ _ _ _ 

F Ü G O Ö N Y T A R T O 
Függönytartót minden színben és 
kivitelben: Vincze József kere-
tezözőüzem: Királyutca S3. Tele-
fon: 1-359-34. 6% engedmény. 7169 
F Ű Z Ő E S M E L L T A R T Ó 

Legkiválóbb szabású gumibetétes 
melltartó P 1.68. Székely Jenő, 
Petőfi Sándot-u. 9. 5% engedmény. 
Perényiné Vermes Aranka mell-
és vállfüzökészítő szaküzlete, di-
vatfüzők készen és méret szerint: 
IV., Haris-köz 6. 6% engedm. 6844 
Fried Márk, VI., Király-utca 6. 
Telefon: 1-258-60, fűző- melltartó-
és kesztyűkészítő. 6% engedmény. 
»Lady« füzőszalón, IV., Kígyó-utca 
4—-6. I. &m. 10. 5% engedmény. 
Wallensteinné párizsi füzőkülönle-
gességek új helyisége: Váci-utca 
28.. bejárat Párisi-utca 1. 5% en-
gedmény. 8448 
»Tery« füzöszalónban: Margit-kör-
út 13. Tel.: 1-678-28. Múzeum-körút 
27. Tel.: 1-856-78. Horthy Miklós-ót 
18, Fűző-, melltartó- és ke&ztyü-
különlegességek. Eng. 5—10%, 

KEDVEZMENYES VÁSÁR-
LÁSI SZELVÉNY 

(Érvényes jantiár 8—15-ig.) 
Ezen szelvény felmutatója e 
rovatban szereplő cégeknél a 
hirdetésekben kőzöl» kedvez-

ményt kapja. 



F Ü Z Ű É S M E L L T A R T Ó 
Gaby modem- és gyógyfüzőszalón : 
Váci-utca 11/b. Tel.: 1-874-16. 5% 
engedmény, 7596 

H A R I S N Y A 
Harisnya, kesztyű, kötöttáruk: 
Páth, Ferenciek-tere 2. Telefón: 
18-86-42. 6% engedmény. 6073 

Hollig-harlsnya, kesztyű, finom 
kötöttáru: Rákócsi-út 16. 5% en. 
gedmény. 6081 

Sikk harisnya és nőinadrág kü-
lönlegességek (IV., Hajó-u. 12—14) 
Belváros, 5% engedmény. 7796 
Hirschler harisnya-, kesztyűkülön-
legességek, aelyemfehérnemüek. 
Lipót-körút 23. Telefon: 12-03-70. 
6% engedmény. 6720 
»Ideal« harisnya-, kesztyű- és fe-
hérnemű-szaküzlet. Teréz-körút 46. 
Tel.: 1-298-08. 6% engedmény. 7683 
Schneider, IV.. Régipósta-u. L2. 
Url-nőldtvat, téli 'Aruk. 6% eng. 

H Á Z T A R T Á S I Á R U 
Lengyel Gézáné festék-, háztartási 
és piperecikkek, IV., Régiposta-u. 
7—9. Telefon: 1-866-57, ö% enged-
mény areszáru kivételével. 7788 
Kátal József. Budapest, VII.. Ki-
rály-u. 6. Konyhabútor, edények, 
evőeszközök. 5% engedmény. 7818 

INTEZETI FORMARUHÁK 
Iskolaruhék, intézeti formaruhák, 
legújabb divatú bakfis és gyer-
mekruhák, előnyős áron, nagy 
választékban, 5 százalék engedm. 
Strelslnger Andorné. Váci-u. 9. 

I L L A T S Z E R T Á R 
Nika Jenő illatszer, háztartási é« 
egészségügyi cikkek: IV., Irányi-
utca 21. 5% engedmény. 
Zoltán Illatszertár, Ráday-utca 23., 
bel- és külföldi pipere- és háztar-
tási cikkek, 5 százalék eng, már-
ktacikkefc kivételével. Parcol-ké-
szltmények. IX. ker., lerakata. 
Illatszerek, kozmetikai és pipere-
cikkek, Adria illatszertár. VIII., 
Rákóczl-út 41. Telefonszám: 
1-807-50. 5% eng. 7716 
Marina illatszertár és piperecik-
kek. József-körút 16. 5% enged-
mény. 7595 
B«nkő finom háztartási és iUat-
szerkülönlegességek. VII.. Király-
utca 79. Tel.: 1-870-47. 10% enged-
mény márkád cikkek kivételével. 

7708 
Siklós parfümériák, VIII., Sán-
dor-u. 28/a. és J<Vzsef-u. 7. a vi-
lághírű Parcol készítmények le-
rakata, 10% engedmény (márkás 
cikkek kivételével). 7808 
Hankus parfümériáiban, Kecske-
méti-utca 5., az összes kozmetikád 
cikkek nagy választékban 10% en-
gedménnyel, a márkás áruk kivé-
telével. 7709 

K É S Z T Y O 
Adler Károly kesztyűs, Budapest, 
IV., Szervita-tér 5. Tel.: 1-821-18. 
6*/« engedmény. 6878 
Tarján Endréné »Corso« kesztyű-, 
harisnyaboltja: Váci-utca 11b, az 
udvarban. 5% engedmény. 7872 

K É Z I M U N K A 
Ágoston és Pucher női kézimunka 
és himzőkellékek üzlet. IV., Haris. 
bazár 6. 5% engedmény. 
Szőnyegalapok és fonalak, kész 
függöny, függönyanyagok, asztal-
terítők: Szekeres, Rákéczi-út 63. 
10% engedmény. 6082 
Kézimunka pulóvereket hozott 
anyagból is mérték szerint válla-
lunk. Harisnyaszemfelszedés. 6% 
engedmlé'iiy. Magister, Ullöi-út 1. 

K O N Y H A F E L S Z E R E L E S 
Székely János vas- és konyhasze-
rek szaküzlete, IV., Vámház-körút 
12. Tel.: 1-846-24. 5% engedmény. 
Konyhafelszerelési szaküzlet, Ki-
rály-u. 78. Király Színházzal szem-
ben. 6% engedmény. 7826 

K O Z M E T I K A 
»Aida« kozmetika. Telefon: 8-821-15. 
Károly-köriit 5. C-lépcső, III, em. 
7. 5—10% engedmény. 7513 
Tranger korametika, IV.. Ferenciek-
tere 4. I. 4. Telefon: 1-832-77. 10% 
engedmény. 7571 
Arcápolás, esti kikészítés, sze-
mölcsirtás. Langer Lívia, Vilmos 
császár út 61. 10% engedmény. 
»Miroir« kozmetikai intézet, IV., 
PArizsd-u, 2. Egyéni «.zépségApolás., 
bérletrendszer. Tanítványok kikiéip-
zóse. 10% emgediiruéiny. 7582 
Arcápolás, szemölcsirtás, hajszál-
irtás garanciával. Tolnai kozme-
tika, Vorösmarty-utca 5. 10% en-
gedmény. 5685 

K Ö T Ö T T A H U 
Trivico kötött ruhakülönlegessé-
gek, Budapest, IV., Hajó-u .12—14. 
Tel.: 1-807-19. 5% engedmény. 6845 
Mftry Kötőüzem. Saját készitmé-
nyű kötöttruha, pulóver stb., ere-
deti bécsi modellek. IV-, Régi 
posta-utca 17., váciutcai sarokház. 
Tel.: 1-889-06. 6% engedmény. 6872 
Lipótvárosban finom kötöttáru, 
fehérnemű, pongyola, harisnya: 
Freudn&l, V.. Lipót-körút 11. 6% 
engedmény. 6842 

L A K A S B E R E N D E Z Ő 
Szücg A. kárpitosmester, lakásbe-
rendezö, Semmelweis-u. 17. Tele-
fón: 1-892-88. 40 éves cég. Speciá-
lis bőrbútorkészítés, javitás, fes-
tés. 6%engedmény. 7050 

MENYASSZONYI KELENGYE 
Mössmer József Fiai, \ Budapest, 
IV., Váci-utca 1. Női, férfi, gyer-
mek és csecsemő fehérnemüek. 
Ágynemű, asztalnemű, menyasszo-
nyi kelengye. Telefon: 1-881-82. 
5% engedmény. 7082 
Blumenthal Oszkárné és Társa, ke-
lengye,, fehérnemű, vászon- és da-
masztáruk. Budapest. VII, Király-
utca 41. Telefon: 1-376-75. 7772 
Strausz. IV.. Kristóf-tér 6. Tel.: 
1-814-82 Állandó nagy raktár vá-
fwon. damasztáruk, törülközők és 
zsebkendőkben. Kelengyekőltség-
vetlék díjtalan. 5% engedmény. 

M Ű Ö T V Ö S 
Broncigy Rezső mfiőtvös és éksze-
rész, IV., Váci-utó» 10. (udvar-
ban). Specialista eredeti magyal 
ötvösmunkában, antik és modert 
ékszerekben, 5% engedmény. 68tT 
M Ü R E G I S É G — S Z Ö N X E -
Keleti és perzsa szőnyegek, antik 
bútorok, műtárgyak. Antikart Rt 
IV., Pilvax-köz (Városház-u. 14.) 
Az előirt árakból 5% engedmény 
Schwarcz régiségkereskedő, Bob 
utcia 1. Telefon: 1-415-68. Antik 
bútorok, bronzok, porcellánok, ké-
pek vétele-eladása. 5% eng. 780; 

M Ű V I R Á G , D i S Z T O L L 
Szekulesz lt. volt üzletvezetője 
Sándor László művirág- és dísz 
tollgyár, IV.. Hajó-utca 8—10. (Bel 
város), az udvarban. Tel.: 1-894-31 
10% engedmény. «i<8< 

N Ö I F E H É R N E M Ű 
Kérem dús választékú raktára« 
megtekintését, Bóbi-kelengyékbei 
Is. vételkényszer nélkül. Várad 
speciális fehérneműké,szítő, IV. 
Hajó-u. 10. félemelet 1/b, főlépcső 
Belváros. Telefon: 1-829-42. ö5 
engedmény. 785 

N fl I D I V A T 
Lipcsei Vilmos, Budapest, IV., Ap 
ponyi-tér 4. 5% engedmény. 607 
Bon Marché divatszalon, cégtulaj 
donos: Jokel Margit, "Vaci-utc 
11/b. 5% engedmény. 750 
Rózsika nöikalap és ruhamodellek 
RuhamodeLlek P 50-től, kalapalia 
kitás P 2-től. IV., Kigyó-utca 4 - ( 
félemelet, 5% engedmény. 754 
Bichler, Budapest, VII., iKiraly-u 
28. Tánc- és délutáni Tüliák. hiú 
zok, aljak, pongyolák, télikabátok 
5% engedmény. 780 
Erdős Imre női konfekcióaruhái 
VII.. Király-utca 21. Tel.: 3-886-21 
Folyószámlahitel. 5% eng. 
Fodorné, női ruha. kabát, blús 
pongyola Vilmos cs4s«ár-üt 2* 
T e l : 1-233-75. 5% engedmény. 76a 

N Ö I D I V A T C I K K E K 
Nöikalap, sálak, művirág, disztol! 
Kőszegi H., Budapest, IV., Appc 
nyi-tér 5. Tel.: 1-881-83. 6% eng. 
Ruhadiszek, sálak, övek, gyön 
gyök. gombok: Flesch és Fischet 
IV., Deá-k Ferenc-utca 17. 5% enf 
Albacháry és Korai, gomb, csat 
rövidárű, divatárú. V., Deák-tér 
5% engedmény. __ 7 7 1 

Szabó Aladár csipke-, -szalag-, rí 
vidáru: VII., Király-utóa 93. 5% er 
gedmény. 786 

N Ő I K A L A P 
Vafi kalapház. IV., Párisi-utca 1 
női kalap különlegességei árbai 
minőségben utólérhetetlenek. öc. 
engedmény. 722 
Révészné, női kalapkülönlegessé 
gek. Budapest. IV., Petőfi Sán 
dor-utca 7. (Bejárat Pilvax-kő® 
Tel.: 1-S90-81. 5% engedmény. 703 

O P T I K A - F O T O 
Fehér optika-, láíszer- és fénykí 
p'észeti szaküzlet, Múzeum-kőrút 
Tel.: 1-421-81. Engedmény 5%. 763 
L. Door L., Petőfi SándoT-utca 7 
bejárat a Pilvax-közben. 6% enged 
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Libái és März optikus-fotószaküz-
let és műhely, VI., Teréz-körút 64 
Tel.: 1-239-66. 10% engedmény. 

ÓBA 
Precix órajavitás, IV., Haris-köz 8. 
Handverker Dezső órás. Schaff-
hauseo. Omega, Zenith, Movado, 
Doxa órák. 3—5% engedmény. 7516 
Váradl, Veres Pálné-u. 8. Óra, 
ékszer javítás, eladás — vétel. 
5% engedmény. 7812 

RADIO fiS VILLAMOSS AO 
Román Vilmos és Társai villamos-
cikkeket árusító kori. f. t., II., 
Margit-körút 8. Tel.: 1-576-16. 6% 
engedmény., 7744 
Vészi László elektrotechnikai és 
rádió kft. Budapest, IV., Irányi-u. 
13. Telefon; 1-871-58. 5% enged-
mény. 

S E L Y E M . B Á R S O N Y 
Oyári maradékok, divatkelmék, 
selymek, flanellek, szenzációs ára-
kon. »Divatáruk«, Ivlrály-utca 65. 
.Erzsébet-kflrüti sarokház)). 5% eng.  
Magyarfi és Társa, selyem, szövet 
és bársony: IV., Bécsi-utca 5. 5% 
engedmény. 6088 
Lakói, Székely, Fenyves, IV., 
Petőfi Sándor-u. 8/b. Selyem, szö-
vet, mosóáruk és gallérkülönleges-
aégek. Tel.: 1-880-46. 5% enged-
mény. 7074 
Különleges estélyi és utcai anya-
gok nagy választékban. City divat-
ház, Andrássy-út 2. 6% enged-
mény. 7785 

S P O R T R U H A K 
»Orkán«, Budapest, V., Bálvány-
utoa 20. I. era. 6% emg. 7806 

S Z t t Ő S Ö K 
Evetovioa szűcsmester. Petőfi Sán-
dor-u. 9. félemelet. 5% engedmény. 
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BUytç 
Turul album 

országonkánt is kapható. Kiadja: 
ABONYI JENŐ bélyegkereskedé-
sc, Budapest, IV., Váci-utca 45. 
Telefon: 1-R63-36. Fizetésképpen 
használt bélyegeket is elfogAdok. 
Kérjen ismertetőt. 7352 

Legújabb GOBAT Albumok: 
Spanyolország P 5.92 
Oroszország P 8.24 
Monaco P —.72 
San Marino P 1.86 

Kiadó: Bátort, IV., Városház-utca 
1*. Kapható minden szaküzletben. 
Tömegbélyegot veszek. Werner. 
Budapest, KárolykÖrút 10. Valódi 
megszállás kapható. 6932 
Havi 4 peng&ért szállítok 16 hó-
napban négyezertéűe európai bélye-
get. Havonként kétszázötvenet. 
SzöiHnger Sándor, Pestszentlőrinc. 
ötezer mosott magyar bélyegért 
tizenöt Michelmárkát ad: Biró 
bélyegboltja, Budapest, József-
kBitit 0. 
Keresek cserét núnden országgal, 
cíak új kiadásokért adok nemet 
Zeppelin-, télisegély- és emlék-
bélyeget. Légiposta frankirozíVst, 
első küldeményt kér: Alfred Qrund. 
stein, Hamburg 1, Lindenstrasse 78 
X é m e t o m á g . 7825 

Bélyeggyűjtőknek díjmentesen kül-
döm üj árjegyzékemet. Lichtntann 
Imre bélyegkereskedés. IV., Appo-
nyi-tér 5. Tel.; 1-8RS-71 7814 

Dr. Weinet Lajosáé', VII., Király-
utca 81. Bnndák, szőrmék, alakitá-

Adler és Gaaztonyl képesített 
szűcsme-sterek. IV.. Václ-u. 28. 

•838-02^ Sffi engedmény. ISLlM 
Pajor László, IV., Régiposta-u. 19. 
(Petőfi Sándor-utcai sarokház.) 
Szttbs és szőrmeáruk. Alakítások. 
Javítások. Megóvás. Tel.: 1-886-58. 
5% engedmény. 6878 
Czikó szücsszulón, Városhrtz-u. 6. 
Tel.: 1-895-24. 8®örmebundák. Át-
alakítás. Javttás. 8—5% eng. 7511  
Kaposi István szőrme és bunda-
különlegességek, szörmefestés, ja-
vítás. Párlsi-U. 5. Tel.: 1-875-10. 
S—5% engedmény. 7668 
Szabé F. szfles és ezőrmeáru. IV.. 
Váci-utca 48. 5% eng. Dús kész-
áruraktár, átalakítás, Javítás. T.: 
1-835-57. 7569 
Tóth István szűcs, Budapest, IV., 
Eskfl-út 6. Telefon: 1-879-68. 6% 
engedmény. 6918 
Szőrmebundák a legújabb modellek 
szeirint: Orünhut, Váei-utoa. 81—33. 
Telefon: 1-831-86. 6% kedvezmény. 

8 Z Ö N Y E O 
Magyar perzsa, torontáli modern 
szőttesek, gépszönyegek. Fischhof 
ós Reichmann, V., Lipót körtit 19 
6% engedmény márkás cikkek ki-
vételével. 7786 

O R I 8 I A B Ú 
Régi, hírneves szabómester az 
úri közönséghezU1 Szolid elegán-
cia. Figyelmes kidolgozás. Ked-
vezményes fizetési feltételek, le-
mé rsékelt árban. Noszlopi Hen-
rik Tamás, Lipót-körút 1«. Tele-
fon: 11-48-96. Alapíttatott: 1867. 
5% eng. 6481 

Heller úri szabó: Budapest, Rá-
kóczl-út 13. 5% engedmény. 6076 
Ferencz Ernő angol úriszabósága. 

Erzsébet-körút 17. 5% eng. 6848 

URI fiS HÖL0YF0DRAS2AT 
Bernhardt és Tóth úri-, női fod-
rász, manikűr. IV., Kossuth Lajos-
utca l. T.: 1-852-38. 10% eng. 1564 

Ű R I - fi S N ö I D I V A T 
Tetőtől talpig legolcsóbban felru-
ház a félszázados Perl Áruház, 
VII., Thököly-út 9. 6% eng. 6618 

Fábián József, Krisztina-kőrút 
•-10., Széli Kálmán-téri sarok. Úri-
nő! divat. Férfi, női, gyermek fe-
bérneműek. kötöttáruk, métor-
áruk. 6% engedmény. 6971 
Uombtól harisnyáig mindent Scher-
i lngemél vehet. Ráday-utca 11—18, 
T. 18-73-97. 5% engedmény. 7634 

V Á S Z O N 
Takarékos házla&saonyokl Zálog-
házból kiváltott vásznak, sifónok, 
törülközők nagyon olcsón besze-
rezhetők. Bolgár, VI., Vilmos csá-
szár-út 8. Tel.: 1-178-62. 5% eng. 

Örmény-Magyar Kereskedelmi Rt. 
IV.. Bécsi-utca 2. Telefon: 1-811-61. 
Női és férfi fehérneműek. Meny-
asszonyi kelengyék. 5% eng. 

V A S K E R E S K E D É S 
Diósy János fém- é* vasárukeres 
kedés, Budapest, VII.. Rákóczi-
út 24. Alapíttatott 1889. 6% eng. 

V E O Y f I S Z T 1 T Ô 
Szathmáry Ferenc kelmefestő és 
vegytisztitó. Dohány-utca 1. Tel.: 
1-342-52. 6% engedmény. 6587 
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Budai 
kutyafördő 

Fürösztés, nyírás, 
fertőtlenítés 

szakszerű trimmelés 
DrótszdrO foxlk, skótterrierek, 
airedale-tsrrlerek, tacskók és 

sealyham terrierek « l a d d k . 
I.( Margit-körút 56. T: 1-527-61 

Belvárosi kutyafűrdő 
IV., Václ-u. 11/b. (Bejárat Arany-
kéz-u. 1.) T.: 1-809-08. Trimmelés, 
nyírás, fürösztés. Fajkutyaeladás. 
»Divatkutyák«, luxusebek, pat-
kányfogók, haszonebek megren-
delése (válaszbélyeg), párositá«a: 
Központi Állatorvosi Rendelő, VII-
mos császár-út 85. Tel.: 1-848-86. 

Kutyakozmetika 
(Gróf) Váci-utca 44. megnyílt 
Trimmelés, fürösztés. Fajkutyák 
állandóan kaphatók, 7609 

AIREDALE TERRIER 
Kölykök kaphatók, legszebb aján-
dék. Dr. Bagyó Jánosné, II. 
Aranka-utca 8. Telefon: 1-622-05. 

7748 

„of Marpax" 
drótszőrű foxterrier 

kennel 
Iroda: Zoltán-ti. 6. Tel.: 1-147-72 

Kennel : I., Mackensen-út 9 
Telefon : 649-54 

Tartós, kiadós, olcsó 
kutyaeledel 

Fácán - éa baromfl-erőtakarmányok 
WIRKER erdtakarmányraktár 

Qyorekocei-utoa 22. T. 16-08-74 

7 u p a t í a t * 
A budai hegyvidék legszebb helyén 
gyönyörű kilátással, ózondús leve-
gőjű, 1500 négyszögöles telken 
(melyből 600 aégys-zögől beparcel-
láziható) 4 szoba, hallos villa teljes 
komforttal, I-a kivitelben, remek 
gyümölcsössel elutazás miatt telek-
árban. negyvenezer pengőért eladó. 
(Ügynökök kizárva.) Jei ige: »Nap-
sugár« & Színházi Élet kiadóhivata-
lába. 7859 
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SZERKESZTI 
O» R I T Z E R , J Ó Z S E F 

M C R N Ö K 

WOO pengős rejtvénypályázat 
Karácsonyi számunkban egy izgalmas detektívregényt kezdtünlk RDR címmel. En-

nek minden folytatásában egy-egy rejtvény vain-, melyeket a pályázóknak meg kell 
fejteni. Segítségünk ebben a munkában az, hagy a megfejtés a regény folytatásban is 
megtalálható. A nyerésre mindenkinek nagy esélye van, mert 

51 nyereményt osztunk ki a megfejtők közt. 

Eíső dit: 500 pengő készpénzben 
További ötven dtf: 10—10 pengő készpénzben 

A 12 rejtvény megfejtése »együtt«, a teljes regény megjelenése után küldendő be. 
Minden pályázónak egyenlő esélye van az 500 pengős első díjra. Az összes Jutal-

makat közjegyző jelenlétében, érdekes lés befolyásolhatatlism módom ítéljük oda a helyes 
pályázatokat beküldőknek. 

R D R M 
Rejtvény-detektfvregény 

írta : Mac Allan Hobby Magyarra átdolgozta : Grätxer József 

4. Felhők között 
Burton pillanatok alatt megfejtette a 

titkosírásos levelet. De a banda nem je-
lent meg a téren, mivel a másik galamb 
nem érkezett be hozzájuk. 

Még egyéb kellemetlen meglepetés is 
érte a fiatal tisztet. 

A Harlem-river mellett állomásozó 
egyik rendőri kirendeltség telefonon je-
lentette a központba, hogy a Harlem fo-
lyóból kihalászták John Purwey holttes-
tét. Az arcát szinte a felismerhetetlen-
ségig lerágták a halak, vagy lesodorták 
a folyó medvébe ásott vaskarók, facson-
kok, horgonyláncok, de a gyűrűje, ruhái 
raj ta, írásai a zsebében maradtak. 

Gyilkosság, vagy öngyilkosság? 
Newyork nagy négernegyedénok a leg-

rosszabb hírű vidékén halt meg John 
Purwey. Ez már magában véve is gya-
nús! De Burton nem nagy meghatottsá-
got érzett. Purwey mindig nagyon külö-
nösen bánt vele. Szinte az volt néha a be-
nyomása róla, hogy gyűlöli őtj Annál 
nagyobb és kellemesebb volt a meglepe-
tése, amikor egyszerre szinte megkínálta 
a lánya kezével. Bettynek nagyon sok 
idő óta udvarolgatott a tehetséges, kitűnő 
rendőrtiszt, bár nem sok reménye lehetett 
a meghallgatásra. Es azután mintha min-
den hirtelen megfordult volna körülötte. 
Szívesen látták, Betty mindjobban föl-
melegedett, egész az esküvőig. Hirtelen 
eszébe jutott, hogy milyen szép és édes 
volt a Henry Miller's Theatre-bam, a Mol-
nár darab előadásán. 

Ted Burton nagyon boldog volt, amíg 
le nem csapott a bomba. A rablás és 
utána a szép, fiatal feleség elveszítése! 
Nem törődött azzal, hogy utána Purwey 
tönkrejutott, Bettyvel megélhettek kettes-
ben a rendőrtiszti fizetéséből is. Bárcsak 
Újra előkerülne Betty az utazásaiból 
apja halálának a hírére! Hiszen most már 
senki sincs, aki eltiltaná tőle. 

John Purwey holttestét fölismerték, 
igazolták. Burton gondoskodik majd az 
eltemetéséről, mihelyt az esküdtszék ki-
mondja a verdiktjét fölötte, öngyilkos 
lett-e, baleset áldozata-e, vagy meggyil-
kolták? Mindenesetre kérte a lapokat, 
írják meg feltűnően a halálozást. Hátha 
Betty elé jut valamelyik newyorki lap ós 
visszasiet hozzá a szerelmes kis feleség, 
akit ő nem tud felejteni! 

Kiszáguldott autóján a harlemi par-
tokra, megvizsgálta a helyet, ahod megtalál-
ták John Purwey holttestét. Sejtette, hogy 
nem akad semmiféle biztos nyomra, de 
valahogy úgy érezte, ez a halál összefügg 
a nagy rablással. 

Arra gondolt, hátha itt kapja meg va-
lamiképpen a, rabló újabb jelzését a Hil-
ling-baaida számára! Hiszen elképzelhető 
volt, John Purwey halála a Hilling-ban-
dának is nagyon jó figyelmeztető lehet, 
hogy jöjjenek ide és nézzenek körül. 

Néger éjszakai mulatóhelyek csukott re-
dőnye i meredtek rá a partokon, de hiába 
kutatott jeladások után. Fekete apróságok, 
lányok, fiúcskák futottak utána. Ted azon 
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vette észre magát, hogy már mindenben 
rejtvényt lát. Figyelte a gyerekek nagy-
ságát, ruháit és mezítelenségét, hátha 
betűkre akad ra j tukÏ De semmi gyanúsat 
nem, vett észre sehol, hiába szórt cukrot 
ki feléjük a kocsijából. 

A gyerekek tömege egyre nőtt körülötte, 
zsivajogtak, víg lármában verekedtek a 
cukrokért. Burton még a fekete kölykök 
láttára is Bettyre gondolt. Eléggé szé-
gyenkezett is a dolog miatt. 

Aztán a nigger házak udvarain kifeszí-
tett köteleket vett észre, ra j tuk lóbálódzó, 
igen színes és csíkos ruhadarabokat. Nagy-
mosás után a niggerek bizony így, a nyil-
vánosság előtt teregetik ki és szárítják a 
ruháikat, mint messze délen. Mindössze az 
a különbség, hogy Harlemben egy kicsit 
többször van nagymosás, gondolta. A 
sorba akasztott ruhadarabok is gyanúsak 

voltak neki, de nem fedezett föl a sor-
rendjükön semmi rejtvényszerűt. 

Most a gyerekek egyszerre fölfelé bá-
multak a leve,gùbe és abbahagyták a ma-
rakodást. Westchester felöl egy repülőgép 
szállt feléjük és Burton elcsodálkozott, 
mi lehet néznivaló az itteni gyerekek szá-
mára egy repülőgépen, hszen százat 
meg százat láthattak naponta! 

Aztán meglátta ő is. 
A gépet nagyon bizonytalan kéz vezet-

hette. Olyasvalaki, aki nem sokat ült 
még repülőkormány mellett! Ide-oda inga-
dozott a gép, mindig följebb szált, aztán 
furcsa dolgokat írt le a levegőbe a hátsó 
csövén kiszálló füsttel. 

— A jeladás! — kiáltotta Burton. —-
Remek, hogy észrevettem! Ez a pilóta 
nagy hibát csinált, lehet, hogy szándéko-
san. Jó lenne tudni, mit jelez a bandának! 

Az Áloinút nevű autobuszv^llalat társasutazást hirdetett újtípusú 
hatalmas autóbuszán. 48 ember vett részt az úton. Mikor elérkeztek első 
állomásukhoz, az autóbusz behajtott a garázslba, az utasok kiszálltak és a 
szomszédos szállodába mentek. A megállapodás az volt, hogy délelőtt ki-ki 
kedve szerint önállóan megszemléli a várost és ebéd után indulnak tovább. 
Az autóbusz a városka főterén várja őket, ott kell beszállni. Indulási idő 
előtt egy negyedórával a soffő.r ki akar hajtani a garázsból és ijedten 
látja, hogy nem fér ki az ajtón, mely éppen 1 centiméterrel alacsonyabb, 
-mint az autóbusz. Perisae, tegnap az utfasok súlya lenyomta a kocsit any-
nyir'a1, hogy éppen átfértek, die az. üres autobusiszal nenn képes kimenni. 
No- most mii lesz? 

Búsan mondta a garázsmesternek, hogy nem lát más megoldást, mint-
hogy kimegy a főtérre, az ott egybegyűlő utasokat megkéri, hogy jöjjenek 
vele a garázsba és majd ott szálljanak be. Tekintve azonban, ihogy a főtér 
jó 10 percnyi járásra volt a garázstól, fél, 'hogy sokan, akik a városnézés-
től amúgyis elfáradtak, zúgolódni fognak a kényszerű séta miatt. 

A garázsmester legyintett. 
— Tudok én annál sokkal jobb és egyszerűbb megoldást is. 
Mit tanácsolt a garázsmester a soff orvok? 
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Óvakodjunk a szélhámosoktól! 
NAIV ÜGY 

1967-ben, mikor már az üzleti élet s ezzel kapcsolatban az üzleti szélhámoskodás 
is amerikai méreteket öltött Magyarországon, egy napon valamewnyi újságban 
megjelent egy egészoldala» hirdetés. Gyönyörű, ízléses, finom bútorok fényképei, 
minden, ami egy lakáshoz kell, tehát rádióvá alakítható jégszekrény sütővel kom-
binálva, foga», melyből este két ágyat lehet kihúzni„ kenyérpíritó-cipőhúzó, stb., 
szóval egy kétszobás lakás komplett felszerelése, ami minden új párnáik hő vágya 
s melynek bolti ára legalább 3000 pengő. A hirdetés szövege így szólt: 

»Óriási okkázió! VégkiárusitásI Soha ilyen nem volt ós neun lesz! (Mint lát-
ják, a hirdetési tónus nem változott. A szerk.) Küldjön be 50 pengőt s mi másnap 
szállítjuk önnek mindazt, amit a képen lát. Legfinomabb kivitel. Garantáltan 
tartós. Stb., stb.« 

Az ötven pengők persze esdik úgy özönlöttek a megadott cimre, » másnap váló-
ban megkapta mindenki a lakásberendezést, pontosan, ahogy a fényképen látta s 
ugyanolyan méretben is, mint a fényképen... 

* 
Ilyen játékbútor ára ciroa 10 pengő. 

* 
(Utólag eláruljuk, hogy fenti eset nem 1967-ben, hanemt 1936-ban történt Ame-

rikában. A hirdető egy vagyont keresett. Rengetegen feljelentették, de semmi tör-
vényes bizonyíték nem volt arra, hogy csalt volna. Felmentették.) 

TESTRESZEK 
(Körmendi Ede, Bp.) 

Gerinces jellemű kebelbarátom válla-
latában lábrakapott a fejetlenség. Is-
mét «homloktérbe kerültek azok a sze-
menszedett füllentések, amelyekbe 
egyik alkalmazottja ujjongó, de 
amellett velőtlen beszédében belekeve-
redett. A nagy tömeg arcátlan zsivaja 
közben csupán derék 'barátom hajtha-
tatlansága és a karhatalom igényibe-
vétele menthette csak meg a helyze-
tet érdemlegesen azzal, hogy az igaz-
gatókat hátraszorította. Barátom visz-
szájára fordította a tömeg hangula-
tát. Oly tiszta lélekkel, mint a tükör, 
ő megint szerény elveit hangoztatta ós 
érved vei megmentette alkalmazottját 
a fogságtól és a börtöntől, ö a rabo-
kat mindig sajnálta. A tömeg meg-
könnyebbülten segített a rendet hely-
reállítani és most már minden arcon 
boldog mosoly ragyog. A tudósítást 
abba is hagyom. Örák kérdése csak és 
a vállalatban ismét olyan rend lesz,, 
mint májusban volt. 

* 
Fenti szövegben az emberi test kü-

lönböző részeit {arc, haj, láb stb.) rej-
tettük el, mint szavak részeit Megfej-

tésképpen kérjük leírni a szöveget, 
aláhúava benne a megtalált testrészie-
ket. A legtöbbet felfedezők között ju-
talmakat osztunk 'ki. 

FILMBEJTVÉNY 

Clark Gable kinek segíti felveuni az 
autószemüveget Î 

FFoto M. 0. M.) 

,139 



K E R E S D A H I B Á T ! 
Az ábrában az egyik szó helyesírásihibás. Ez küldendő be! 

VÍZSZINTES: 
Nervozus 
Kibúzza a cérnát a varrásból 
Hajós — latinul 

, Ellenérték nélkül 
Régi római viselet 
Háromszor — latinul 
Csavar 
Jókedvű 
Shakespeare 
mellett lévő 
o n . . .) 
Dohányfajta 
. . . our souls 
Olvasni — németül 
Exotlkus, nagyon tápláló 
mölcs 
Bárányhang 
Fog lenni 
. . . a nipot, nem csinálok sem 
mit 
Táplál 
Jég — németül 
Női ruhaanyag — fonetikusan 

születési helye 
folyó (Strtdford 

ffyü-

34. Üt 
35. Eltávolítja magátdl 
36. Ugrál vége 
37. Mire beesteledik 
36. Realista francia iró (Oil Blas, 

A sánta ördög) 
39. Idős 
40. A hó első napja 
41. Kelet, ahonnan a régiek szerint 

a világosság jön 

FÜGGŐLEGES: 
1. Utánoz — ékezet esetleg pót-

landó 
2. Nagyban 
3. . . . -Lussac, hires francia ve-

gyész. a gázok térfogatának és 
nyomásának a hőmérséklettel 
való változását stb. tanulmá-
nyozta 

4. Mókusfajta 
5. Vasutak 
6. Kandúr — németül 
7. Sic . . . ad astra 

Örményország fővárosa, 110.000 
lakossal, 1042 m magasságban 

10. Hordani — németül 
12. Hires, jól Ismert 
13. Kortársainál különb valaki 
15. Vizzel talt edényt vagy egy té-

mát 
17. Val-vel, együtt — németül 
18. Egy tucat sas 
20. Tekint 
21. Belsőrész 
24. Abcug! 
25. Disznó 
26. Készítsetek — latinul 
27. Magyar Légügyi Társaság köz-

ismert rövidítése 
29. A halnak a víz az . , . 
30. Olasz 5 centeslmo értékű réz-

pénz 
32. Vissza: jöjjl 
33. Üres —. németül 
35. Késnek van 
36. S. T. I. 
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V I S S Z A K O Z Z ! 
Tessék, felelni erre a .kérdésre: »Melyik az a leghosszabb waó, amelyiknek fordítva is 

va<n értelme!« (Pl. : KÁRÓ — OR AK.) 

VÍZSZINTES: 
1. Balassa Bálint költeménye 

11. Diszit 
12. Angol helyeslés 
13. A villanykörte »halála« (!!) 
14. Vissza: van hely számára 
15. Idegen férfinév (fon.) 
16. Betű (fon.) 
17. Rágcsáló állat 
18. Bizonyos pályát tesz meg esés 

közben 
20. Esek (?) 
21. Nagy magyar színész volt 
22. H. K. 
23. Lakat 
24. Tavi — vége 
25. Becézett leánynév 
26. Előremegy 
28. Kártyamüszé 
29. Rövidítés 
30. Dohányos teszi cigarettájával 
31. Mindennap neve — aznap 
33. Kapában van 
34. Palóc «alma«. 

Hivatal — németül 16. 
Pál — becézve 
Lekönyörög 
Egy — angolul 17, 
Minden embernek van ig 
Fürdőszobakellék (ék. hiba) 19, 
Vadász igéje 21! 
öreg ember 22! 
Megfedd 24! 

FÜGGŐLEGES : 
Alkalmazott a gazdaságban 28. 
Okay (fon.) 29. 
Élet — angolnl 30. 
Dit'a — mássalhangzói 31. 
Nagyon rossz 32. 
Címzésrövidités 34. 
Szent Ferenc neve előtt áU 35, 
A. A. A. 38. 
Francia tábornagy volt 38. 
Nagyon öreg 39. 
Az összeadást jelzi 
Z. V. S. 41. 
Női név 42. 

Flamand müvésztestvérpár neve, 
az olajfestésü technika felta-
lálói 
Mosdáshoz, mosáshoz használják 
Étkezés 
Betyár 
Nem öl 
Már — latinul 
Nőtípus (ék. hitra) 
Előindiai város 
Francia névelő 
Vissza: névelő 
Krúdy Gyula regénye 
Okozat szülője 
Tegezés 
Csúnyán kiabál 
Találja 
Ennivaló, ahogy a bébi mondj« 
Nemzet 
Tibeti háziállat 
Csillagzat; az állatkftr első je-gy« 
Megszólítás 
Azonos betűk 

SZABADALOM. A számozási rendszer utánzása tilos! Copyright by Grätzer, Budapest. 
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Beküldendő: vízszintes 1, ] 
VÍZSZINTES: 

1, Egy mérgei pókfajta inzultusa 
17. Ragadozó vizlhüllö a triász és 

jurakorból 
11. Nam 
10. Ásványi fűszer 
20. Minden puskában van 
25. A vízszintes 45. mássalhangzói 
26. A vízszintes 48. mássalhangzói 
27. Rag 
28. Sértetlen, egész 
30. A vízszintes 17. és a 121. is ez 
31. Az emberi test legnagyobb 

verőere 
32. Egypúpú teve 
33. Csont — latinul 
34. Val» mássalhangzói 
35. Nagytestű, kitűnő repülő, vi-

barmadár. Szárnyszélessége 
3—4 méter. A déli félteke vi-
lágtengereit lakja 

36. Majmokban van 
38- Két egyforma hangzású betű 
30. Menyétféle kis ragadozó. Bun-

dája nyáron vörösesbarna, té-
len fehér, igen értékes. Szibé-
riában és Észak-Amerikábafl 
található 

41. Olaj — idegen nyelven 
42. Rag 
43. Evet kBzdete 
44. Egy többméter bosszú csúszó-

mászó állat jelzője 
45. Konyhakerti növény 
48. Csak ilyet szabad venni • 

vásárcsarnokban, mert külön-
ben esetleg halmérgezést kap-
hatunk töle 

48. Púpos tulok, Indiában, Dél-
Kinában honos bizontulokfaj 

50. Erős angol ital 
51. Nomád mássalhangzói 
53. Halászó embert 
54. Megvesszőzött kutya 
55. Sok . . . hó Emmylért 
57. Afrikában, Arábiában, Kiná-

ban honos őzhöz hasonló tül-
kösszarvú kecses állat 

58. Ugyanaz, mint vízszintes 19. 
58. Háziszárnyas 
60. Éjjeli ragadozó emlősállat, fő-

leg dögökkel táplálkozik 
61. É. O. 
62. Óraketyegést utánzó szó 
63. Ez a légyfajta az álomkór 

okozója, — legújabb gyógy-
szere a salvarsan 

64. Falusi megszólítás 
65. Vallásrövidítés 
63, Értékes buuda 
67. Kerget, hajt 
68.. A macskafélékhez tartozó ra-

gadozó sárgásfeketeszínű ha-
rántcsíkokkal. A himje két 
méternél is hosszabbra megnő, 
— hazája Ázsia 

70. Vissza ( esik 
'1. Különlegességi dohányfalt» 
,2. A. C. Z. 
3. Kettősfogú rágcsáló, — hosszú-

fülű. erősen hasított húsos 
ajkú, hosszú hátsólábú, 28 fog-
gal rendelkező állat 

4. Vissza: angol kötőszó 
5. Nem tévesztendő össze a ja-

guárral 
77. Női ruhadarab 
78. Ápolónői tanfolyam kezdete 
82. Tekint 
83. Levogőn gyorsan száradó, len-

olajban oldott gyanta, — fé-
nyesitésre használják 

84. Kutyafajta 
88. . . . Dagover 
87. Bagolyfajta 
39. Jó eredmény 
90. Az egész földön elterjedt kis 

rágcsáló 
91. Rovarfajta — névelővel 

A L L ' A T S E B E G L E T 
120 és függőleges 1, 52, 16. 

92. Vízszintes 82. mássalhangzói 
93. Földalattélő, rovarevő emlős. 

Prémje értékes 
94. Kutyafajta 
95. Lószin 
96. Latin kötőszó 
97. A vaddisznó kifejlett hímje 
98. Hires a prágai 
99. Háziállatok 

102. Két egyformánhangzó betű 
104. Hordómérték 
106. Duplán ir 
107. Háztetőn forog és egy szár-

nyasról nevezték el 
— névelővel 

110. A daxli magyar neve 
112. Német helyeslés 
113- Csigafajta 
114. Szólít 
116. Hajórész 
117. Fiatal tehén 
118. Atkaféle — 2—3 mm nagy 

élősködő, tüskéjével melegvérű 
állatok bőrébe fúródik 

119. Álca 
120. Aesopusl mese — sajttal kap-

csolatosan 
121. Kígyó 

FÜGGŐLEGES: 
1. Egy napig élők 
2. Menyétféle ragadozó, Selyem-

szőrű barna bundája értékes. 
Tömegesen Kelet-Szibériában 
él 

3. Ruha mássalhangzói 
4. A kétkopojtyúsok rendjébe tar-

tozó állat. Teste tojásformájú, 
karjai vlsszahúzhatók, színe 
változó, A szépiafesléket tinta-
zacskójából készítik 

5. Noha — mássalhangzói 
6. Háziszárnyas 
7. A hajnal Istennője 
8. Éles — mássalhangzói 
9. Franoia névelő 

10. Német igekötő 
11. C. R. 
12. Disznó — latinul 
13. Kötőszó 
14. Ilyen bór is van 
15. A kígyók egyik családja. 

Elülső es hátsó végosonMaik 
teljesen hiányoznak. Nem mér-
gesek. két méterre is megnő-
nek 

16. A gerincesek legmagasabb fej-
lettségű osztálya 

18. A fácánfélékhez tartozó ván-
dormadár. 21 faja ismeretes. 
Kétszer nagyobb a verébnél, 
a tyúkra emlékeztető teste zö-
mök, farka rövid 

20. Angolnák — németül 
21. Miatta 
22. Szétomló, széteső 
23. Nagy vadra váró vadász igéje 
24. H, 
28. Szarvasiéig, hossza 1.5 méter, 

Afrikában é* Ázsiában vadon 
él, — nálunk csak vadasker-
tekben tenyészik — ékezethibá. 
val 

29. Selyemszövet, hullámzórajzú 
mintával 

30. Edzésben van 
32. Dr. A l f r e d . . . — az állatok 

oly alapos ismerője 
33. Rágcsáló, teate nyúlánk, farka 

hengeres és szőrrel dúsan bo-
ritott. Mellső végtagián 4, a 
hátsón 5 ujja van. 240 élő 
faja ismeretes 

36. Hangszer 
37. Német kettős magánhangzó 
39. Más neve: iram 
40. Egysejtű állati véglények 

egyik osztálya. Testük belse-
jében két mag van 

43. Vissza: flatali szarvas 
45. Vissza: a teljes ábécé kezdete 
46* Melegéghajlati gémalakú gázló-

madár, a régi egyiptomlak 
szent madara 

47. Disznópásztor 
48. Durva megszólítás 
49. Párosujju patás állat, törzse 

igen rövid, nyaka, lába na-
gyon hosszú, tes.e hátrafelé 
lejt 

51. Lúdalakú díszmadár. Ismertebb 
fajai a néma, az éneklő, a fe-
ketenyakú 

52. Erős csőre a ragadozókéra 
emlékeztető kampóban végző-
dik. Ismertebb faja a tövis-
szúró 

53. Vissza: névelő 
55. Irányt jelez 
56. Seb maradványa 
58. A »sivatag hajójáénak kez-

dete 
60. Tengeri látképeken gyakran 

szerepel 
6L Páratlanujju patás emlős, rend-

kívül vastagbörü. Némelyik 
4—5 méterre is megnő, Indiá-
ban és Afrikában él 

64. Rag 
66. Bánat 
68. K. G. 
69. Juhhoz hasonló hosszúszőrű ti-

beti háziállat 
70. Vissza: padlót tisztit 
71. Krokodilusfajta, 4—5 méterre 

is megnő (1 = U) 
72. Igekötő 
73. Rag 
74. Ízeltlábú állat, szövőmlrigy-

gyel rendelkezik 
76. Fiatal bikaborjú 
77. Háziszárnyas 
79. Apré rágcsáló mókusféle em-

lős. Teste zömök, feje kes-
keny, szeme és füle nagy, 
arcorra hegyes. Farka olyan 
bosszú, mint a teste és kétso-
rosán szőrös 

80. Zöld ós brekeg 
81. Rés 
83. Lószín 
84. Sárga 
86. ízeltlábú, testük 3 részre osz-

lik, fej, tor és potrob. lárva-
alakban fejlődnek. Több, mint 
4OQ.0OO fajtája ismeretes 

87. Adni — parancsoló módban 
88. Nappal-ban van 
09. Vissza: csókolta vala 
91. Rag 
92. Dunai hajóállomás 
94. Ékes nyest 
95. K. A. A. 
97. Afrikában honos óriási emlős-

állat. Hossza kb. 4 méter, sú-
lya kb. 2—3000 kg. Bőre majd-
nem teljesen csupasz. Az ele-
fántcsontnál is értékesebb fo-
gait feldolgozzák 

98. Becézett női név 
100. Fiatal szarvasmarha 
101. Francia birtokos uévmá« 
102. Z. C. 
103 tyúk 
104. Mérges kígyó 
105. Állatvilág latin neve 
107. A gerincesek legalsó osztálya, 

piros, hidegvérű, kopoltyúkkal 
lélegző állatfaj 

108. Két egyforma betű 
109. Vissza: kalap — németül 
111. Véd 
112. Ezt a gólyát megénekelte a 

költő 
114. Két egyforma betű 
115. C. 
116. Eses 
117. Mák vége 



N A I A ODAÍTÉLŐ 
YEDDO I L I K E 
SL INDULOK R 
0 9K I Q L GY l 
Y 8TRADYFODwG 
MIO E A HAÜY 
HO AFRIKA BLA 
AU LOB BBLEM 
IX ION JLA ABA 
A BEOwULF w V 
RUÉ DBA INDRA 
NARBONNE 0 I I 

Némely deflnioló (142): 

M E G F E J T E S E K 
az 1837. l . számból: 

Szinonimák: Meleg. Alacsony. Dagad. Álmos. 
Cingár, Hosszú = Madách. i 

Betürejtvények; l . Sztaiiskola. 2. Létszámfeletti. 
3. Emlékeaet. 

Ráér egy órára? (130),; Baka»* Bállat (140-1*1): 
Y T T R O T A N T A L IT A T E K A T O N A D V O L T A M U 

D E K A D E N S F E L K A V A R 
J L I A N E T OA R TA 

MA I RT HOQY JU E ÍM 
A P V A B A N K L I N N É 
R I T K A OT A L B I O N S 
CS I R K E L A B J U A N ITA 
SOKAN DR F CRO ET 
E L A K A D Ó N O C S A K R E 
NA KK QYAL I U T E 1 3 
D L O S Z T Á L Y O Z Á S T E 
E 0 Z E A AT A L E E R 
S Z Ó R Ó L O V A S S Á G LE 
S A R O L T A OT AL IÇÉG 
É V E K ÖN L A T H A T Ó E 
G Á L Á D V T S A S ED 

A Z É V U T O L S Ó N A P J A E R L A V A L A I Z L É I B 
Z É R O N I S S I M U S O S T I K T GOMB A G E R E 
U R A K TA M AMBO L S E G Y I É J J E L N 

ÍO A B O R T U S A J A K EZ L O S O N C Z A T É J 
K A L A K U L L Ó L Á B L E V E L E K P I Í T U K A A 

V A D U T H K A P A R Ó K R É T A MA AKÓ É B E R 
H Ú T R A V A L Ó AC R IK I R E N A N L E R Á N T 
A P A I R I N G AR AB BEÖ F O R T U N A L L A 
J E D E R T A G T)LJ I D E É Z S A U TE A L R JM 
MRU 0 0 F O G J A H A T K E S ÖK K K I V Á L Ó 
A SAKK P O T Y A 0 E E T Z E L INA IMNAGYOK 
L U D L A B GAE E L É G S EDAM O I L NAN R 
A B U É K O SOK S E R E G E S É G E T M E N N Y B É L I U R 

(A karácsonyi szám hiányzó megfejtéseit 
jövő héten közöljük.) 

A l l A N D O H E T I J U T A L M A K 
(Postán küldjük el.) 

DREHER MAUL luxuskeverék, diszdoboz: 
SELLER IRÉN, K.is<ku.ndorozsma. 
HUNGÁRIA (ezelőtt Püspöki Uradalmi) 

borpince 1—1 palack Debről hárslevelű, 
Nemes kadar és Galagonyás! bor: 

MANDEL ERZSÉBET, Bp., Teréz-könit 4. II. 
1 Ut. GSCHWINDT-féle AQUA VITAE; 
VÉRTESI ÖDÖNNÉJ, Bp., Szajbolcs-u, 1/b. 01. 
TURNLIGHT PALABA komplett zseb. 

lámpa (Pála és tsa, Váci-út 66): 
SCHILLER TAMÁS, Bp., József-körűt 9. II. lép-

CBÖ I. 
1 pár GFB arany virág harisnya: 
HOF8TÄTTER ANNA, Bp., Andráasy-út 6ß. III. 

26. 
1 lue DUNA csemegekeverék: 
FRANK GYULÁNÉ, Miskolc, Kölosey-u. 8. 

Egy nagy doboz világhírű NIVEA erén 
HORVÁTH MIKSANÉ. JAnosháza, Állomás. 
Egy nagy doboz VALERY pouder: 
HORVÁTH GÉZÁNÉ, Rákospalota, DembLa 

utca 4. f. 82. 
Krómozott karóraesat (OR AG Y AR): 
HERLINGER ARTUR, Bp., Wiesselènyl-u. 21 

dr. Noseda OSMO púder: 
LÓ WINGER LÁSZLÓNÉ, Debrecen, Sziv-u, 

X. fl. 
GE-VI la azsúros selyemharisnya: 
SZŐKE ERZ8ÉBET, Bp., Lipót-körűt 4. II. 
10 GLADIATOR Super Fine penge: 
GERGELY JÓZSEF, Bp., Rákóczi-tér .3 
VELLESZ illatszertár (Vilmos ciász 

47.) Marvel-Chlprc, Tuf t-púder: 
FELDMANN MŐRXÉ, Bakonyoserrnye. 
DOON'g kakatfkiilönlegesség, V» kg: 
RE1SZ MALVIN, Bp.. Betlüen Gábor-u, 12. 
2 DIANA sósborszeszszappan és fogkré 
NEMES TÓTH ISTVÁNNÉ, Kumzentnüklós 

vinntér 171. 
2 narv doboz SULFAMYL kénpúder: 
DR. iNEÜMANN ADOLFNÉ, VAc. 
RADIUS filmszínházba 2—2 mozijegy: 
TAU8Z GYÖRGY, Bp.. Szeret Domomkos-u. 
KOVÁCS GINA. Bp., Nagyimesö-u. 12. II. 2 
Dr. Nosoda COLOSSAL szappan: 
OOTTESMANN ENDRE, Soroksár 8xent 
u. 8. 

PIATNIK: MATYÖ BRIDZSKARTYA 
DRACH Z81GMOND. Bp., Vlsegrádi-u. 4. 
DARVAS brlrizskönyv : 
MAGY. iKIR. POSTAHIVATAL, Ttoaakilrt. 

KÖNYVEKET NYERTEK: 
(VIDÉK és KÜLFÖLD) 

TANIG A Y RUDOLFNÉ, Csehszlovákia. 
KEPES LÁSZLÓ, Románia, 
ERDŐS ZSUZSA, Jugoszlávia. 
BRICHTA JAKAB, Csehszlovákia. 
TRASS ER KATÓ, Románia.. 
RAZENEY MIMI, Románia. 

REJTVÉNYÜZENET 
Az állandó heti jutalmakra pályázók bek 

határideje a Színházi Életnek az illető 
érkezésétől számított 10 nap. 

A postán beküldött levelekre vagy levelezői« 
ráírandó: »FEJTORNA«. — Megfejtések a 8z 
Élet Bolt (Erzsébet-kölnit 7.) levéLszekrényé 
bedobhatok. 

SZÍNHÁZI ÉLET színházi, film, Irodalmi és művészeti szaklap, megjelenik minden héten. Kiadón 
not: Színházi t l e t r. t. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Erzsébet-körűt 7. Tel.: «1—419—M. 
házi Élet Bolt, Erxaébet-körút 7. T.: 1—»82—84, H—419—M, Postatakarékpénztár! csekkszámla; 
Felelős szerkesztő ós kiadó: I N C Z E S Á N D O R . Szerkesztő; L U K A C S Q T 

Kéziratokat, képeket, stb. nem őrzünk meg s nem adunk vissza még akkor sem, ha arra ben 
külön felkérnek vagy vLsszportót küldenek. Nem vállalunk értük semmiféle felelősséget. 

HIRDETÉSEK milllmótersora a színdarabban 80 f., mát elhelyezésben 1 P , páratlan oldalon 1.20 P (Anal» 
tarif p 1.J0 pro mm-Zelle). FŐBIZOMÁNYOSOK : Administration und Redaktion für Oesterreich 
Pereszlényi (Verantwortlicher Redakteur), Wien, IL Sterneckplatz 11. Telephon: R. 46—580. — Hoi 
Slova Oradea-Nagyvárad. Csehszlovákia: Novltas, Possony-Bratislava. Jugoszlávia: Avala, Be 

(MINDEN KIFIZETÉS ÉS ELŐFIZETÉS BIZOMÁNYOSAINKHOZ KÜLDENDŐI) 
EGYES SZÁM ARA: Magyarország: 60 fillér. — Ausztria: 0.90 schilling. — Jugoszlávia: 10 
— Csehszlovákia: 5 öK. — Románia: 20 leu. — Olaszország: 8 líra. — Anglia: 1 shilling. — I 

ország: 6o pfennig. — Amerika: 35 cent. 
U ÉVI ELŐFIZETÉS: Magyarország: 6.60 pengő (félév: 12.60 pengő). — Ausztria: 9 acbWli 

. — Csehszlovákia; 60 6K. — Románia: 260 leu. — Olaszország: 35 lira. — l Jugoszlávia: 130 dinár, 
10 shilling. — Németország: 6.60 aranymárka. Amerika» 2.60 dollár. A tfbbl országok: la p« 

ATHENAEUM NYOMDA RT., BUDAPEST. Feleifia nyomdavezető: KÁRPÁTI AWT AL 



if* fcusjuta, dús Uai 

tCUi kezelés eredmé-

koncentrált 

poló. Naponta 5 — 6 

p a fejbőr más és más 

é re : megakadályozna 

jhullást, korpát, erősiti 

aőrt és a hajgyökereket 

SONYA HENNIE 
(Foto Foxi 

y adag ára... p 3.60. nem rontja a frizurát és a 
f hónapi használatra haj hullámosságát. Megaka-
gendő Nagycsomago- . . . . . . . . . . 
háromszor anny, tar Ű a l y O Z Z O O h d | k o r a i S Z U r k ü -

>mmal p 8.- lését, a fejbőr v i s z k e t é s é t . 
WAN D E R-gyártmány 




