
51632 

i p a 
MílÉiíISSi MWmXmm, 

B U l l A E L H A 
BELVÁROS! 3 I I H H Â X 
. . P C Y M l L L l à p E N C O 







Olasz hajókkal 
a világ minden tájára!! 

CteU&zlwákia 

É s z a k - , D é l - , 
K ö x é p - A m e -
r l k a , I n d i a , 
K f n a , J a p á n , 
A u s z t r á l i a 
és egész A f r i k a 

körül. 

a Földközi 
tengeren 

Triestböl 
febr.20-márc.8 
márc. 10-ápr. 2 
ápr. 1 4 - m á j . 2 

SATDRNIA-NCPTDNI/I 
luxusóceánjárókkal 
Prospektust küld : 

ITALIA—LLOYD TRIESTINO 
BUDAPEST 

V l l . t T h ö k ö l y ú t a . IV. , V é d u c c a 4 . 
M. N. B. eng. 545. 
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lomnic és Ótátraíüred között. Tökéletes komfort. Kitűnő 
rituális ellátás. Egész éven át nyitva. Kérjen pros-
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TELGÁRT, az Alacsony-Tátra gyöngye, a 
siel'ök paradicsoma, a legteljesebb változatos-
ságot nyújtja a téli sportok rajongóinak. 
Szánkózásra, ródlizásra, korcsolyázásra, sí-
jöringre nyilik itt alkalom, e mellett a spor-
tolók szórakozásáról is gondoskodik BOMÁNI 
ANTAL, akinek siiskolája nemcsak a kezdő-
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VARJA ÖNT. 
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SZERKESZTI: INCZE SÁNDOR 

»Kis Petrovom, romélom megbocsájtja* 
Walter Rózsi és Hámory Imre 



A leqéccUUe*M> 

uapOiu 
ezen a héten így telt el: 
délelőtt elolvastam Berna-
nos-nak, a francia írónak 
egy regénytét a Sátánról 
és egy vidéki pap megkí-
sértéséről. Délben egy 
bankigazgatóval találkoz-
tam1, aki hosszan magya-
rázta az aranyvaluták jö-
vőjét és az irányított ter-
melés tévedéseit. Ebéd 
után fiatal írók látogattak 
meg s feketekávé és ciga-
retta közben a magyar lí-
ráról, a neokatolikus fran-
cia irodalomról és a kö-
zépeurópai népek elkerül-
hetetlen szolidaritásáról 
beszélgettünk. Egy vidéki 
rokon kedvéért délután el-
mentünk egy kis moziba 
és megnéztük Fred Astai-
re és Ginger Rogers tán-
cos revüjét. Este premier 
a Vígszínházban, Budai 
Nagy Antal, szép magyar 
szavak szállnak a színpad-
ról. Vacsora okos férfiak-
kal, finom asszonyokkal, 
társalgás, zene s mikor 
éjfél után — hiszen dol-
goztunk is egyetmást — 
kissé fáradtan elnyúlunk 
az ágyban, a szilárdnak 
látszó világ hirtelen meg-
billen, a falaik kissé jobb-
ra dűlnek, az asztal kissé 

A legérdekesebb cikk, 
melyet, ezen a héten olvastam, egy tudományos folyó-
iratban jelent meg, dr. Nagy Amadé bencéstanár 
írta és a bálnákról szólt. Azokról a szörnyetegekről, 
harminc-harminchárom méteres óriásokról, a mai 
Föld legnagyobb állatairól, amelyek félméter széles 
zsírpárnával, ötmázsás szívvel, nyitott szájjal ro-
hannak végig a tengereken s az óceánok korlátlan 
urai volnának, ha nem volna két ellenségük. Az 
egyik ellenséget tetszik ismerni, az ugyebár az ember, 
más nem lehet; a másik ellenség azonban «okkal ér-
dekesebb, ez a Ikardszárnyú delfin. Szóval, egy delfin. 
Ez a delfin mindössze hat-kilenc méter hosszú, na-
gyon fürgén úszik, veszedelmesen éles a foga és gyű-
löli a bálnát. A szörnyeteg, a bálna úgy retteg tőle. 
hogy ha meglátja, menekülni sem tud, megdermedve 
lóg a vízben, Összes tonnáival és minden erejével. 
A delfin ráront ést. mit teszi Leharapja ja bálna szá-
ját, aztán belefúrja a fejét a bálna torkába és fii-
harapja a szörnyeteg nyelvét. Szereti az ízes, puha, 
friss nyelvet. A többit otthagyja. A vadászaid sokáig 
nem tudták, miért találnak oly sok, csonkanyelvű 
bálnát. Hát ezért. A delfin megette. Mióta ezt a 
cikket olvastam, mindennap többször eszembe jut a 
soha nem látótt kép: a tenger, a véres-sós víz, a le-
harapottszájú bálna, a delfin, amely lenyeli a ször-
nyeteg nyelvét. Naivul és szorongva tkérdem magam-
tól, miért van ez. hogy' keletkezett ez a szörnyű 
gyűlölet, mi ennek a pokoli színjátéknak az okaf 
Az ember szeretné felfogni a teremtés titkait, sze-
retné megtudni, miért vannak ezek a borzalmas ször-
nyetegek, szeretne rendet álmodni az életbe s mi-
alatt eltűnődöm, belép a szobába egy férfi vagy egy 
nő... piros a haja vagy fekete... isosem láttam, 
érzem, hogy néz, arcomon süt a tekintete... Uram 
Isten, mit akar ez?... gyűlölet, rosszakarat ég a 
szemében, megrezzen a szája, megvillan a foga.. 
a delfin/ 

Pedig nem is vagyok bálna. 



balra emelkedik, a lehu-
nyódó szem előtt furcsa 
revű bomladozik: Fred 
Astaire pörgeti a lábát, 
Budai Nagy Antal átkiált 
a fején, zene zümmög1, hú-
rok pengenek, arany csö-
rög, egy feszület emelke-
dik, egy pap nyög, fel-
nyúlik a Sátán alakja, rá-
borul KözéprEurópa, fia 
tal szájak mosolyognak, a 
cigaretták fiüstje gomo-
lyog, az asztalról kávé 
csurog, az asztal lehull a 
kávé után . . . elmúlt egy 
nap, zsúfoltan ellentétek-
kel, kiabáló ellentmondá-
sokkal, megint egy nap, 
amely megint túlságosan 
érdekes volt ahhoz, hogy 
érdekes lehessen. 

ŰL ItjlhcLAaM ait, 
melyet ezen a héten hallottam, egy kiváló 
íróval és publicistával történt. Az általáno-
san tisztelt író, akinek e helyen is gyors 
gyógyulást kívánok, cikket írt a legnagyobb 
fájdalomról, a szülés fájdalmáról s cikké-
ben azt a jól megokolt, konzervatív felfogá-
sát fejtette ki, hogy ehhez a fájdalomhoz 
nem szabad nyúlni, ez a természet, a vég-
zet rendelése, épít a fájdalmat nem kell eny-
híteni, az anyának fájdalomban kell szülni, 
az embernek fájdalmak közt kell a világra 
jönni. A cikk megjelenése után közvetlenül 
két esemény történt. Az egyik érthető: sok 
nő levelet Irt a szerkesztőnek és tiltakozott; 
tiltakozott a cikk és a fájdalom ellen. A 
másik talán nem érthető, de feljegyzésre 
szintén érdemes: a kiváló író rosszul lép U3 
az autóbuszról, elesik, a karját töri, nehéz, 
nyilt törés éri a felső karját, gyors segít-
ségre vem szükség, a mentők egy közeli 
kórházba szállítják, a kórház zsúfolt, egyet-
lenegy üres szobát tálálnak, a szülészeti 
osztályon van ez a szoba, — ott helyezik el 
a /mis kötéssel az írót... esteledik, itt az 
éjszaka, kórházban vékonyak a falak... 
jobbról, balról, felülről vajúdó nők fog-
csikorgató sóhajtásai, jajgatásai ostromol-
ják az író ágyát. 

"t+fy ajúM teyéi tötende 

1920-ban egy fiatal orvos barátom kö-
zölte velem, hogy Amerikába vándorol, 
oaert itthon nemi tud elhelyezkedni. 
Ajánlólevelet kért egy kint élő orvos-
hoz, akiről tudta, hogy régi isinerősöm. 
Megírtam a levelet s oly érzékenyen 
búcsúztunk el, hogy meg1 is csókoltuk 
egymást. A mult héten, majdnem tizen-
két esztendő után, a "barátom hazaláto-
gatott és engemet is megkeresett. Va-
csorázunk, beszélgetünk, érdeklődöm az 
életéről, a sorsáról. Köszöni kérdéseimet, 
jó dolga van, elhelyezkedett, kitűnő a 
magángyakorlata s kórházban is dolgo-
zik, annál a tanárnál, B. 8. dr.-nál, aki-
hez annakidején küldtem. Barátom egyre 
szomorkásabb, révedezőbb: valami ború 
van sápadt, hosszúkás tárcán, fehéredő 
szőke fején. Éjfél után a bor, a zene 
megoldja a nyelvét. Ebben a néhány 
szóban mondta el egy levél és egy élet 
történetét: 

— Hát tudod, nagyon jó tip volt ez a 
B. S. örült a levelednek, szeretettel fo-
gadott, a hónom alá nyúlt, elhelyezett. 

Neki köszönhetek mindent, az állásomat, 
azt, hogy dolgozhatom, pénzt, karr ier t . . « 
mindent, knindent. A boldogtalanságot 
is. Tudod. . . emlékszel r á . . . B. S.-nek 
nagyon szép felesége van. Híres, szép 
asszony. A sógornője is gyönyörű. Ab-
ban a pillanatban, amikor átadtam a 
leveledet, lépett B. S. szobájába a két 
nő. Én mind a kettőibe beleszerettem. 
Vilma, az B. S. felesége, róla nem lehe-
tett szó, de a Gizi, az akkor lány volt. 
Sokáig udvaroltam neki. Eredménytele-
nül. Gizi is férjhezment, egy színházi 
vállalkozó vette el a Broadwayn. Sok-
szor találkozunk, együtt szoktunk vik-
endezni.. . é s . . . (hát én nem nősültem 
meg. Most már agglegény maradok — 
s magába süppedve, keserűen legyintett. 

Mikor hajnal felé elváltunk, a szálloda 
előtt elérzékenyülten szorongatta a ke-
zemet, megölelt, meg is csókolt és me-
gint hálásan megkö-
szönte az ajánlóle-
velemet... amely-
ly el be a j ánlottam 
a boldogtalan- z f 

h 



Á legérdekesebb könyv, 
melyet e héten olvas-
tam, egy kis tíz-tizen-
egyíves novellás könyv, 
címe: Az üzenet, írójá-
nak neve a nagyközön-
ség előtt talán még 
nem eléggé ismert Ijjas 
Antal. Tizenöt-húsz no-
vella van a könyvben, 
amelynek legértékesebb 
tulajdonsága az, hogy 
európai levegőt áraszt. 
A témái nem részlege-
sek, esetlegesek, egy 
röghöz-irányhoz tapa-
dók, hanem általáno-
sak, szinte univerzáli-
sak. Az »Adventi elő-
játék« budapesti külvá-
rosi kép, \az »őszentsé-
ge halála« X. Leó pápa 
utolsó óráiról szól, »A 
két arc« egy nemzetközi 
hegyi szanatóriumban 
egy híres filmszínésznő 
vívódását vetíti elénk... 
Néhány oldal Reimset 
és egy hazátlan ember 
vízióját, a többi Firen-

zét, Moszkvát, Talley-
rand-t, Napoleont, a 
tegnapot, a mát vil-
lantja meg ködösen csil-
logó atmoszférában, drá-
mai kézzel, határozott 
körvonalakkal, sűrített 
hangulatban, tömör sza-
vakkal és tiszta színek-
kel. őszentsége, X. Leó 
haldoklik. »... Látta azo-
kat a tájakat, amelye-
ken még gyermekkorá-
ban járt, amikor még 
nem hívták X. Leónak, 

Ijjas Antal 

hanem Giovanni Medi-
cinek; s ekkor az is 
eszébe jutott, hogy ha 
majd meghal, jön a Ca-
merlengo s a fejére üt 
az ezüstkalapáecsal és 
Giovanni Medicinek fog-
ja szólítani őt. Erre 
felkiáltott, mintha ő 
maga volna a Camer-
lengo: Giovanni Medi-
ci!« ... Szép, tiszta, drá-
mai kép. Igazi novella. 
S a többi is majdnem 
mind új, érdekes, érté-
kes hajtás a magyar 
irodalom egyik legerő-
sebb fáján, a novella 
díszes fáján. Nem tu-
dom még, hogy telje-
sen eredeti, alkotó egyé-
niség máíve-e ez a kö-
tet, mert itt-ott, a mély-
ben is, a felszínen is a 
német irodalom szagát 
érzem, de régóta nem 
került a kezembe elbe-
szélő sorozat, amelynek 
minden darabját ilyen 
feszült érdeklődéssel fi-
gyeltem. 

KORUNK HŐSEI 
közül felsorolnék itt néhányat: 

1. A KITÖMÖTT VALL 
Méltóztatnak ismerni. A 

dolog úgy áll, hogy min-
denkinek van válla, mert 
vállal születik.. Ki kisebb, 
ki szélesebb vállal, van, 

akié egyenes, a másiké csorba. De 
senki sem elégszik meg a saját vállá-
val, ha pedig mégis bölcsen beérné a 
sajátjával, nem tűri a szabója. Nem 
tűri s netgyed-félkiló vattával minden-
kire ráragasztanak egy herkulesi, egy 
vezéri vállat. A mai férfi álvállat és 
borotvált arcot visel. De már a nő is 
borotvált hónalja fölé álvállat ragaszt. 
A divatos nő válla felhajlik a füléhez, 
így vagyunk férfiasak, kemények, erős-
vállúak. 

2. A JELZŐ 
Tudniillik a melléknév. Minden: szen-

zációs, borzalmas, nagyszerű, szörnyű, 
elképesztő, hatalmas, óriási. Nem állí-
tunk, nem jelentünk ki, nem mondunk, 
hanem színezünk. Szabad idézni? Bris-
bane, a most elhúnyt újságíró mondta: 
a jelző ellensége az igének. Űgylátszik, 
kevés ma az igénk. 

3. A REKLÁM 
Mert jó, szükség van rá, elhiszem, de 

mégis csak meghökkenek, mikor az esti 
város piros ós kék fényeiben egyszerre 
csak ezek az ibolyakék szavak sugárza-
nak rámi: Halottszállítás — Koporsók. 
A temetőbe csak eltalálok reklám nél-
küli A halálnak is kell propaganda? 

4. A SZERVEZŐ 
Organizátornak hívja, magát. Az orga-

nizátor szervez, az emberek mindenféle 
szervezetekbe sorakoznak. Mindenki szá-
mos szervezetben él mint kis és nagy 
közösségek tagja. A. saját életünk! . . . 
Egy egyesület talán még hiányzik: a 
szervezők szervezete. 

5. A SPORTEMBER 
De ha munkában kellene mozgósítani 

azt az energiát, amelyet . . . 
6. A NEMZEDÉK 

De mindig egy ember mjondja: »Most 
a mi nemzedékünk következik!« »Tessék 
szóhoz juttatni a mi nemzedékünket is!« 

7. A SZEBBE OPERÁLT NŐ 

8. A MEGALOMANIAS FÉRFI 
Ehhez a két utóbbihoz ne írjunk most 

megjegyzést. 
A lista pedig nem teljes. 



írta: HEVESI SÁNDOR 
A sort Strauss János és 

Jaques Offenbach nyitot-
ták meg: a Denevérrel és 
Hoffmann meséivel. Ezek 
voltak a nagy operettek, 
amelyek a nagy operahá-
zakban végleges otthonra 
találtak. Most Márkus 
László, az Operaház széles 
látókörű igazgatója, me-
rész ötlettel és elszánással 
a — fájdalom, oly fiata-
lon elhúnyt Jacobi Viktor 
— egykor diadalmas, ki-
rályszínházi operettjét át-
emelte a magyar királyi 
Operaház igényes és pom-
pázatos színpadára. Per-
sze, nem a Király-Szín-
házból, mert ez a valami-
kor a csúcsokon járó ope-
rettszínház, a János vitéz 
szülőotthona, Jacobi Vik-
tor Leányvásárának és 
Sybilljének sokat jelentő 
első állomása pár eszten-
dei vegetálás és vergődés 
után dobra kerül, mint 
devalválódott érték. Köny-
nyes szemmel nézünk ntá- FEDAK SÁRI 

ixa s búsan emlékezünk 
Rákosi Szidire és Beöthy 
Lászlóra, akik a vérbeli 
színházi emfcierek zseniális 
ösztönével előbb a nem épp 
szerencsésen épült szín-
házból, (amely nem tudta 
eltitkolni, hogy eredetileg 
orfeum volt) megteremtet-
ték a magyar énekes já-
téknak örökemlékű csar-
nokát. 

A Király Színház eltű-
nik. de Sybill itt van, hu-
szonhárom év után ia 
frissen, élénken, biájos és 
behízelgő zenéjével, fran-
ciás ügyességgel felépített 
szövegkönyvével, amely-
nek fordulatosságával szö-
vegkönyv azóta is alig 
versenyezhetett, s az első 
Sybill, Fedák Sári a Pesti 
Színházban arat nagy si-
kert egy nagymama-sze-
repben. De aziért Sybill 
első operai előadásán ki-
áll a függöny elé, mint 
Prológ, — s még jobban 

A PROLÓG szorongatja a szívünket — 

C i g i i g 
VAROSPARANCSNOK: Femségtek kegyes engedelmével kezdődhet a tánc. 

Rigó Magda, Hámory Imre, Komáromy Pál, Walter Rózsi, Palló Imre, Dobay Livia, 
Laurisin Lajos 

Operaház: »Sybil!'« (Foto Vajda M. Pál) 



»Olnoimókus, kis angyalom, hallgass rám . . . « 
Dobay Livia és Laurisin Lajos 

Operaház: ,Sybilï. (roto Vajda M. Pál) 



azok után, amik végkép-
pen elsüllyedték az Mő 
poklában, hogy Shakes-
pearenek egy kifejezését 
használjam. 

Operettet Operaházba 
átültetni mindig kényes 
és azok számára, akik csi-
nálják, nem túlhálás fel-
adat. Jacobi operettje nem 
a Denevér. nem is Hoff-
mann meséi, ameüyek az 
»opéra comique « tőszom-
szédságában állottak, ha-
nem még egy fokkal, vagy 
kettővel is modernebb 
azoknál, mert számba vet-
te az angol operettet, 
amely közbejött, & Qésák-
kal világraszóló sikerekig 
emelkedett s az angol tán-
cot úgy beékelte a mű-
fajba, hogy azt onnan ki-
emelni többé nem volt le-
hetséges. Ez persze még 
nehezebbé teszi a rendező 

az énekesek feladatát. 
ilyes-
vala-
hogy 
vagy 

es 
akik nincsenek az 
mihez hozzászokva, 
mint ahhoz sem, 
mint primadonnák 
szübrettek, a maguk ki-
alakult és kiteljesedett 
egyéniségükkel pótolják 
meg az operettekben tipi-
kussá vált szerepköröket. 
Igaz, hogy az operettben 
— és a Sybillben különö-
sen — szintén énekelni 
kell, mert van mit éne-
kelni s egészen bizonyos, 
hogy egyes lírai dallamok 
megint ki fognak hatolni 
az utcára és a zenés kávé-
házakba, olyan finomak, 
édesek, megvesztegetők és 
népszerűek, — de mégis, 
az operettben az éneklés-
nek sokszor a parlandóig 
koll leereszkednie, hogy 
kiválthassa a teljes ha-
tást. 

Ezért marad oly felejt-
hetetlen Fedák Sárinak 
»levél-áriája«, — az egyet-
len szám, amelyet az Ope-
raház gyönyörű megjele-
nésű. széphangú és kitűnő 
Sybilijének, Walter Rózsi-

»Xllúzló a szeretem« 
Walter Rózsi és Palló Imre 

Operaház: »Syblll« 
(Foto Vajda M. Pál) 



»Mi vagyunk a tíz kis hajadonok« 
Fekete Pál, Dobay Livia, Walter Rózsi, Hámor y Imre és Laurisin Lajos 

Operaház; »Sybili« (Foto Vajda M. Pál) 

már teljesen föltalálta magát s ha még 
— mint álnagyhercegnő, a prózáját 
egyszerűsíti: tökéletes Sybill válik be-
lőle. Palló nagyhercege szenzációja az 
előadásnak. Ilyesmit a legjobbi régi ope-
rettszínpadok sem tudtak a deszkáikra 
varázsolni. Szép, nemes, úri, előkelő, 
minden operai ballaszt nélkül, mozdu-
latainak ökonómiájában hihetetlenül 
művészi és meggyőző, drámai színészek 
is példát vehetnek róla. Már tavaly, Rip 
van Winkle főszerepében kitűnő színészi 
formát mutatott: ma egyszerűen tökéle-
tes. Dobay Líviából hamarosan kitűnő 
szubrett lesz, könnyű, jókedvű, mulat-
ságos. Rigó Magda is derekasan helyt-
állóit a nagyhercegnő szerepében s a 
férfiak közül Laurisin, Komáromy, ha 
egy kevés túlzással is, de színpadra te-
remtették az operett humoros figuráit, 
életet leheltek beléjük, ami a legfőbbi. 

Az Operaház máskülönben is szeren-
csés kézzel nyúlt e szerencsés munká-
hoz. Igazgató, rendező, díszlettervező, 
világosító, balletmester, teljes mérték-
ben átérezték az operai keret igényes 
voltát s forgószínpad hiányában káprá-
zatos függönyök segítségével a II. fel-
vonásban a váltakozó jelenetek karak-
tere szerint változtatták a színpadot. 
Szélesítették, szűkítették, hogy a sze-
relmi duettekben intim, a nagy felvonu-
lásoknál monumentális legyen a szín-
pad. Jacobd Leányvásárjából kivették a 
legszelbb számokat, hogy olyan ballet-
számokat produkáljanak, amelyekhez 
foghatókat az egykori Király Színíház 
színpadán elképzelni sem lehetett volna. 
Igaz, hogy a színpadi közönség nélkül 

nak még át kell dolgoznia — a dekla-
máció irányában. Palló Imrével, — a 
darab nagyhercegével való duettjeiben 

NAGTHERCEGNÖ: De kérem, fenség, Ön 
téved, én Sybill vagyok, a nagy énekesnő. 

Rigó Magda és Palló Imre 
Operaház; »Sybill« 

(Foto Va]da M. Pál) 



A SYBILL BALLETJE 
Szalay Karola, Hidas Hédi Vem Ilona, Harangozó Gyula és Ottrubay Melinda, 
Operaház: »Sybil]. (Foto Vajda M. Pál.) 

előadott balletszámoik kissé ,a revü mű-
faját keverik az operettbe, viszont Ha-
rangozó Gyula ötletessége, Szalay Ka-
rola, Ottrubay Melinda, Vera Ilona és 
Hidas Hedvig és az egész balletkar 
tánca olyan művészi produkciókban csú-
csosodik ki s annyi szépséget revelál, 
hogy Márkus igazgatónak ezért a külön 
ajándékáért is érdemes megnézni Sy-
billt. 

A zenekari pulpituson egy fiatal kar-
mester állott, akit eddig még nem hal-
lottam: Rubányi Vilmos. Alighanem 
nagy része van abbtan, hogy a zene 
könnyedsége és bája annyira érvénye-
sült. Nemcsak biztos a keze, hanem 
könnyű is, ritmusérzéke elsőrangú s 

pálcája és keze erősen fogja össze « ze-
nekart és a színpadot. 

A Sybill — azt hisszük a Denevér óta 
a legnagyobb operettsiker az Operaház-
ban. A produkció oly gazdag, oly bő-
kezű, oly tehetség, hogy a nagy siker 
itt igazán magától értetődő, amit tiszta 
szívből lehet kívánni az Operaháznak. 
Az operettszínházak megszűntek, de 
vannak még élő magyar operettek, s az 
értékek megmentése elől nem lehet és 
nem szabad elzárkózni. A Király Szín-
háznak ez már a harmadik operettje, 
amely végre is az Operaházban kötött 
ki (megelőzték A bolond és János vitéz) 
s az a véleményünk, hogy a sorozat 
még nem ért véget. 
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Mi az igazság 
Elmondja: 

Budapestre érkezett Londonból Biró 
Lajos, akit megkérdeztünk, mi igaz mind-
abból, ami az utóbbi napokban Korda 
Sándorról és vállalatáról, a London Film-
ről az ulságokban megjelenti 

— Mi igaz? Egy árva szó se. A magyar 
sajtót egyszerűen félrevezették. Aki nem 
sajnálja a fáradságot az a Színházi Élet 
régi évfolyamaiból is megállapíthatja, 
milyen zagyva mese például az, amit a 
magyar közönséig számára a London 
Film alapításának a körülméinyeiről most 
Londonból feltálaltak. Itt van néhány 
példa: nem igaz, hogy a London Film 
megalapítása idején Korda Sándor Lon-
donban ismeretlen volt; — igaz ellenben, 
hogy mögötte volt a Service for Ladies 
nagy sikere (briliáns rendezői munka 
és aiz első londoni film, amely az ame-
rikai piacot is meghódította). Nem igaz. 
hoigy Korda és Pallós az én Nyolcadaik 
Henrik-kéziratomra szerezték meg a 
pénzt az alapításhoz, mert a Nyolcadik 
Henrik a London Film második évében 
készült, az alapítási idején egy sor se 
volt belőle; és ha Kordát nem elégítené 
ki rendezői sikere és hírneve, akkor társ-
szerzőként is (kellene szerepelnie. Igaz 
tehát az, hogy a London Film pénzügyi 
felépítésének az alapja a Korda neve és 
a rendezői zsenialitásába és szervezőké-
pességébe vetett hit volt. Ezek után el-
képzelhető, mennyi az igazság abban a 
hírben, hogy engem a London Film fej-
lődése során bármiben megrövidítettek 
és hogy Korda Sándor között és köztem 
ezért megszakadt az, érintkezés. De par-
don: a zagyva londoni mesébe egy igaz 
BZÓ mégis belekerült: hogy én nem va-
gyok üzletember. Ez igaz. Éppen ezért 
évelki óta Korda Sándor védi az érdekei-
met, sokkal hatékonyabban, mint ahogy 
én valaha tudnám. Minden okom megvan 
rá, hogy hálás legyek iránta. Hogy az 
egész mese Kordával való konfliktusom-
ról milyen' képtelen, azt egyébként semmi 
nem illusztrál jla jobban., mint hogy 
ugyanaz a cikk, amely azt állítja, hogy 
Korda és Pallós engem megrövidítettek, 
nem habozilkl azon sajnálkozni, hogy a 
fényes tehetségű Kordiát és a London 
Filmet »pénzügyminisztere«, »pénzügyi 
menedzsere« vitte & romlásba. 

— Ki ez a pénzügyminiszter és pénz-
ügyi menedzser? 

— A cikk megmondja: nem más, mint 
Pallós István, aki »mésr anigol mére-
tek szerint is hallatlanul meggazdago-
dott« bizonyos jutalékügyékkel kapcso-
latban, amely jutalékok a denhami stú-
dió építését és a produkciót rettenetesen 
megdrágították. Itt érdemes megállni 
egy percre, mert a rosszindulatú plety-
ikiának és a felelőtlen fecsegésnek ilyen 
klasszikus példájával ritkán találkozik 
m ember. Miért? Nemcsak azért, mert 
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i Korda ügyben ? 
BSró Lajos 

először Pallós István a világ legkorrek-
tebb, legmegbízhatóbb, legtisztessegeseDD 
embere, hanem azért is, mert másodszor: 
sohase volt a London Film pénzügyi 
menedzsere, és Korda pénzügyminisztere. 
Pallós István a London Ilim kereske-
delmi igazgatója, <az eladási osztály ve-
zetője. A stúdió építéséhez annyi köze 
volt, mint nekem. Mint nekem az ú j 
Dunahíd épitéséihez. Egyszerűen megfog-
hatatlan, hogyan tudja egy nekidühödött 
fantázia ezt a korrekt, kedves Pallós 
Istvánt így megrágalmazni, ezt a Pallós 
Istvánt, aki még azonkívül rendkívül 
szerény és szeretetreméltó ember és aki 
mindig kész segítésre és szolgálatra, kü-
lönösen ha maigyaroűc kérik rá. 

— Niincs erre mégis valami magyará-
zat? Ellenségek? 

•— Nincs magyarázat. Ellensége végre 
mindenkinek lelhet, még ennek a sze-
retnivaló, szerény, kedves Pallós Ist-
vánnak is. De az ellenségei nem úgy 
szokták rágalmazni az embert, hogy a 
rágalom :alaptalainsáigát egyetlen szóval 
(Pallós IstVán nem pénzügyi menedzser) 
lehessen demonstrálni. Nincs magyarázat. 
Nincs magyarázat a rejtelmes Mr. Boss-
ra sem, aki a cikk szerint knockoutolta 
Kordát. Ki ez a Mr. Boss? Boss: angolul 
tudvalevőleg főnököt, gazdát jelent. Lon-
doniban tehát sok boss van. De egy Mr. 
Boss-ról én még sohase hallottam: tud-
tommal a londoni filmvilágban más se 
hallott róla. Őszinte érdeklődéssel várom, 
honnan produkálja a cikk szerzője ezt a 
rejtelmesi Mr. Boss-t, ha 'állításaiért macid 
felelnie kell. 

— Mi tehát az igazság a London Film-
ről és Korda Sándorról? 

— A London Filmről az igazság az, 
hogy a mult évi (áprilisban lezárt) mér-
lege deficitet mutat ki, mert a vállalat 
rigorózus pénzügyi politikát folytat, 
hibás Invesztíciókot leír, könyörtelenül 
takarékoskodik, stb. Ha egy deficites 
mérleg egy vállalatnak végveszedelmét 
jelentené, a;kkor nemcsak egy ceoanó bu-
dapesti vállalat, hanem a világ legna-
gyobb vállalatai — filmvállalatofe és acél-
gyárak egyformán — már régen nem 
élnének. A London Film él. Hogy meny-
nyire él, azt megmutatja az a hat filmje, 
amely nemsokára forgalomba kerül, köz-
tük egy film, amelyben Marlene Dietrich 
és Robert' Donát Játsszák a főszerepeiket. 
Minthogy pedig a nekivadult pletyka 
azt mesélte el Londonból Budapestre, 
hogy a Prudential beszüntette a pénz-
adást újabb produkciókra (mert hiszen 
kinek súgná meg az ilyesmit a Pruden-
tial, Iba nem Nekivadult Pletykázónak), 
hát hozzáteszem azt, hogy ebben a/ perc-
ben kezdődik egy nagy produkció a 
London Film stúdiójában. Claudius, írta 
Robert Graves; a filmdrámát írta Carl 



Zuckmayer; rendezi Josef von Sternberg; 
Claudiust játssza- Charles Laiugihton; 
Messaünát játssza Merle Oberon. Igy 
fest az, mikor egy filmvállaJat (ahogy 
szeretetreméltóan mondották róla) »be-
adja a kulcsot«. — És most még vala-
mit Kordia Sándorról. 

— Korda iSándor inemcsaik rendező, 
hanem producer is. Magyar szót, sajnos, 
nem tudok rá. A producer valahogyan 
olyan viszonyban van a filmprodukció-
val', mint egy zseniális főszerkesztő a 
lapjával: ő fontosabb, mimt akármelyik 
munkatársa. Vagy mint Reinhardt volt 
a színházával; ő fontosabb volt, mint 
akármelyik rendezője vagy színésze. 
Vagy egy nagy dirigeais, aki fontosabb, 
miin»!' akármelyik muzsikus a zenekará-
ban. Az egész világon van valami tíz 
producer, akire figyelnek és akinek a 
produkcióina várnak; a tíz közül öt van 
az első sorban; az öt között egy sincs 
Korda előtt, hanem legfeljebb mellette. 
Es ezt a xangot egy pénzügyi balsiker 
éppen olyan kevéssé veheti el tőle, mint 
ahogy egy híres művésztől, írótól, szí-
nésztől nem veheti el a rangját az, hogy 
egyszer nincs sikere. Ettől eltekintve 
Korda az egyetlen európai producer, 
akit egy nagy amerikai vállalat meghí-
vott részes társnak. Korda a United Ar-
tist-nek producer-résztulajdonosa, miint 
Ghaplin, Mary Pickford és méig öt rész-
tulajdonos. A 'London Filmnek: tehát nem 
kell tárgyalnia amerikai vállalatokkal, 
hogy a filmjeit Amerikában forgalomba 
hozzák. A London! Film produkcióit egy 
óriási szervezet automatikusan hozza ki 
Amerikában, épúgy. mint Angolország-
ban; és hozzá ugyanolyan feltételekkel, 
mint a Chaplin vagy a Goldwyn filmjeit. 
A United Artists-bani való részesség a 
London Film számára akkora financiális 
erőt jelent, hogy ez önmagában igazolja 
azt a megállapítást, hogy a London 
Film olyan erősen áll, mint Gibraltár 
szirtfoka. Ehhez hozzá kell tentni még 
valamit: Korda ezt a pozíciót London-
bwi teremtette meg magának, brit film-
produkcióval: úgyhogy ő volb az első 
producer Angolországban, aki a brit 
fiimprodukciónak helyet szerzett Ameri-
kában és az egész világon. Utána jöhet-
nek és bizonyosan jönnek majd mások 
isi De az egész világ nem hiába cso-
dálja az angol közvélemény méltányos-
ságát, nagylelkűségét, következetességét 
és erejét. Az angol közvélemény tudja, 
mib teremtett meg Korda és mit lehet 
tőle várni. A magyar (közvélemény vi-

szont nehezein tudja elképzelni, milyen 
a Korda helyzete Londonban, mert a 
magyar sajtó nagylelkűsége következté-
ben egy táncospár sikere egy newyorki 
night club-ban éppen úgy magyar siker 
külföldöm, mint a Kordáé. Legyen szabad 
tehát megmondanom, hogy amennyire én 
ismerem a világot — a Dunától a Csen-
des óceánig — nincs még egy magyar 
siker külföldön, amely anmyit jelentene 
Magyarország és a magyarság számára, 
mint a Kordáé. Talán Magyarország 
volt londoni követe meg tudná mondani 
azoknak, akiket érdekel, hogy mit je-
lent Korda Londonban. De talán még 
ő se. Maradjunk amellett, hogy Korda 
maga egy külön népjóléti miniszLérium; 
a magyarsága semmit se jövedelmez 
neki, eltemben nagyon sok pénzbe kerül, 
inert a szívére és a nagylelkűségére itt-
nonról és külföldről állandóan nagyon 
sokan és igen nagy sikerrel apellálnak. 
Az egyéni kötségvetésének ezért tulaj-
donképpen nagyon jót tenne, ha a sajtó 
elterjesztené róla az'j a hírt. hogy tün-
döklése után elérkezett a bukáshoz, de 
a sajtó ezzel vétene az igazság ellen és 
vétene komoly magyar érdekek ellen. 

Hogy mit hoz számára a Jövő, azt ki 
tudná megmondani? De ha egyszerre 
csak »egy magyar fiatalember«-ré dicsé-
rik le, akkor meg kell mondaini, hogy 
hozzíám képest például, vagy a karriér-
jéhez képest csakugyan irígylésremél-
tóan fiataL De végre is, akik benne még 
mindig azt a huszonötéves fiút látják, 
aki itt Budapesten volt, azok elfelejtik, 
hogy azóta tizennyolc évet töltött külföl-
dön. Dolgozott, sikerei voltak, otthon 
volt: Rómábam, Bécsben, Párizsban, 
Newyorkban, Hollywoodban. Londonban; 
a filmsikerei nem tennék még lehetővé, 
hogy mostani londoni pozíciójában meg-
állja a helyét; ehhez a mögötte levő 
tizennyolc év is kell, világismeret és 
emberismeret, egy állandó tanulással el-
mélyített kultúra, egy művésznek min-
den! ösztöne, egy szervezőnek két világ-
részben szerzett tapasztalata, szuverén 
bánnitudás munkással és mágnással, el-
méeség, amely mögött filozófia van és 
határtalan munkabírás. Aki érintkezésbe 
kerül vele. — munkás vagy mágn'ás — 
az egyéniségének a varázsa alá kerül. 
Az angol világ legnagyobb emberei let-
tek barátai. Angol magazinok cikksoro-
zatokat írnak róla. Minden ok megvan 
rá, hogy a magyiar közönség is szere-
tettel gondoljon rá és várakozással néz-
zen feléje. 

Biró Lajos Korda Sándor Pallós István 
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MatvanuJili 

mozil^iMh. 
A legjobb akarattal se bírunk a 

hét filmjeiről hosszat írni. Ötöt néz-
tünk meg, az ötből csak egynél unat-
koztunk — ott is csak enyhén. Kezd-
jük a kicsit unalmassal, mely tulaj-
donképpen nem is unalmas, csak 
gyerekes, mint, minden 16 éven felü-
lieknek szánt film. Régi tapasztala-
tunk, hogy a tizenhat éven felüliek 
által megtekinthető mutatványokból 
annyit szabdal ki u cenzúra, hogy 
végül hozzájuk képest még a Micky 
mouse is erotikus produkció. »Ler-
bier kisasszony legényélete« is ilyen 
megszabdalt és tanulságos mese, rossz 
kis lányok okulására. Kicsit az jutott 
eszünkbe, hogy Balatonbürgözdön, a 
mult század közepe táján így képzel-
hette el a, patikusné iaz önálló leá-
nyok életét. Pezsgő, ópium, szabad-
szerelem ...A regény, mely után a 
film készült, közvetlen háború utáni 
és ez igen meg is érzik rajta. A fő-
szereplőnőnek öltözetén és frizurá-
ján nem látszik meg, hogy Párizs-

, Az asszony, aki láthatatlan tanuja volt a 
történetnek, megmenthetné a férjet 

ban él, de a hangja gyönyörű. Olyan 
szépen beszél, hogy Imás nem is fon-
tos. A garszonlány tövében meghú-
zódó férfiállomány inkább középsze-
rű. A filmnek vannak izgalmas mo-
mentumai és érdemes lenne meg-
nézni, ha a többi film nem lenne* sok-
kal jobb. Itt van például az »Állam-
ügyész«, mely nagy sikere dacára <a 
héten már átköltözik a másodhetes 
mozikba. Nem mondjuk el a mesé-
jét, mert akkor vége a néző izgal-
mának. A bonyodalom kiindulási 
pontja — valljuk be — valószínűtlen, 
de azután oly ügyes, érdekfeszítő és 
szellemes n folytatása, hogy elfelej-
tünk kritizálni. Okos és igaz fordu-
lata ia történetnek, hogy az állam-
ügyész gyilkossággal vádol meg egy 
embert, akinek nincsen tanuja ártat-
lansága bizonyítására. Pár óra 
múlva pedig maga az ügyész kerül 
pontosan ugyanabba a helyzetbe. 
Gyilkossággal gyanúsítják és nincs, 
aki alibijét igazolja. A gyönyörű 
Loretta Young és a népszerű Fran-
chot Tone játszanak főszerepet. Ne-
künk az az — eddig sosem látott — 
egészen kiváló színész tetszett leg-
jobban, aki a gazembert alakítja. 
Angyali a bemutatkozása is. Hívat-
lanul megjelenik egy bálon és fel-
kéri a háziasszonyt táncra. Az asz-
szony tánc közben tapintatosan ér-
deklődik táncosa kiléte iránt, mi/re a 
férfi barátságos mosollyal azt feleli: 
I'm a blackmailer (Zsaroló vagyok). 
Még azért is tetszett fentemlített 
színész, mert úgy külsőre, mint 
hangra, teljes hasonmása egy na-
gyon kedves barátunknak. Bevall-
juk, hogy amióta ezt az ártatlan ba-
rátunkat a vásznon zsaroló és rabló-
gyilkosként ünnepelhettük, a min-
dennapi életben is szenvedélyes 
figyelemmel kísérjük minden lépé-
sét. Hátha mégis?... A szépséges 
Loretta Young kétszer is szerepel a 
héten. Másik filmjét »Ramona«-nak 
hívják és színes. Az egyszer igaza 
van a reklámnak. Valóban az első 
tökéletes színes film. Ez valami gyö-



nyörű. A mesét, mely az 1870-es Ka-
liforniában történik és egy szép 
spanyol lány, meg daliás indiánfő-
nök szomorú szerelméről szól, majd-
nem elfeledjük (pedig nem rossz). 
Elragadtatva bámuljuk a képek va-
lószínűtlenül szép sorozatát, tájakat, 
naplementéket, éjszakákat, spanyol 
táncokat és főleg a kékfekete hajú, 
barnaarcú szereplőket, akik olyan 
szépek, — kivált Loretta — amilyen-
hez foghatót filmen is ritkán lát-
tunk. Nagyon tetszett. Es nagyon 
tetszett, dacára a sötét felvételelmek 
és Annabella |nem túlságosan deko-
ratív beállításának, az »Asszony a 
hadihajón« című francia film is. 
Olyan elsőrangú és irodalmi €laude 
Farrère regénye, hogy szívesen el-
nézzük a felvevőgép hibáit. Olyan 
szituációról van i itt szó hölgyeim, 
amilyenről a legmázsásabb lelkiis-
meretnyomások idején álmodunk. 
Több és szörnyűbb, mint amikor a 
férj rosszkor nyit be, vagy a hűvös-
völgyi erdő mélyén turbékolva anyó-
sunk lép ki a bokrok mögül, meg 
ilyenfajta szelíd dolgok. A film hős-
nőjének férje hadihajó kapitánya. A 
hajón bál van, zene, vigasság, de n 
kapitány és tisztjei tudják, hogy 
egy-két óra múlva indulniuk kell a 
hirtelenül rájuk törő ellenséges ha-

• jár aj megsemmisítésére. A kapitány 
fiatal felesége ezen a bálon találko-
zik régi szerelmével, a csinos had-
naggyal. Okvetlenül beszélnie kell a 
f iúval és azt hiszi, hogy kabinjában 
megtalálja. A kabin üres, ellenben a 
tisztiszolga végigmegy a folyosón és 
lezárja az összes kabinajtókat. Az 
asszony fogoly. Nem mer kiáltani, 
mert fél a botránytól. Közben hirte-
len végetér a bál és a hajó elindul 
az ellenség elébe. Innentől kezdve 
egyik nagyhatású jelenet követi a 
másikat. Az asszony és a hadnagy 
találkozása. Elhatározásuk, \hogy az 
asszony jelenlétét a hajón minden-
áron titkolni kell. A hirtelen kifej-
lődő rettenetes tengeri ütközet. A 
fiú halála. A hajó veszte és az asz-
szony menekülése. Megmenekül, — 
hazaérkezik a rettenetes éjszaka 
után és másnap ő fogadja súlyosan 
Megsebesült férjét. Tálán sohasem 
derülne ki az éjjeli kaland, —•• de itt 

következik a film legérdekesebb ré-
sre. A hadbíróság mulasztással vá-
dolja a kapitányt. Azt állítják, hogy 
hajóját egy könnyelmű parancs kö-
vetkeztében veszítette el. A tisztek, 
ukik igazolni tudnák, elestek. Egye-
dül egy tiszt — a kapitány legádá-
zabb ellensége — maradt életben. Az 
asszony, aki láthatatlan tanuja volt 
a történteknek, megmenthetné férjét, 
ha mindent bevallana és önmagát 
tenné tönkre. Hölgyeim, hogy visel-
kednének az ő helyében? Ne is vá-
laszoljanak kérem, úgyse hisszük el. 
Tessék gyorsan megnézni a filmet 
és okulni. Helyszűke miatt csak rö-
viden dicsérjük meg a »Táncra szü-
lettem« című revü fantasztikus far-
sangi forgatagát — nyaktörő tán-
cait, fülbemászó zenéjét és főleg Ele-
anor Powellt, aki már tavalyi film-
jével megfőzte a közönséget. A közön-
ség, úgy látszik, egy esztendő mul-
tával is hű marad hozzá. Pestieknél 
pláne farsangban szokatlan és meg-
indító tünet. 

. . . A szereplők, különösen Loretta Young, olyan 
szépek, amilyenhez foghatót filmen is ritkán 

láttunk 
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Ez a híres, Johann Strauss-féle 
keringő: Die schöne blaue Donau! 
most lett, hallom, hetvenéves! Nagy 
sor, mert a valcerek idő, ízlés s divat 
szerint váltakozván, nem igen élnek, 
a legjöbib esetben, tíz-tizenöt évig. Ez 
a Donau-Walzer hetven éves koráiban 
éppoly üde, zengő, éppoly ellenáll-
hatatlan egyformán ritmusban s me-
lódiában, éppoly elbűvölő hangulat-
beli varázsában, mint ifjúsága első 
percében volt, amikor Johann 
Strauss megkomponálta. A híres 
bécsi zeneköltő ötszáz valcere s szá-

mos operettje között amit írt, ez a 
múlhatatlan Donau-Walzer jelenti 
legiimkábJb az a'kotója zenei karak-
terét és örök ifjúságát. 

Alig van ember a világon, aki ne 
ismémé 'ezt a valcert. Még a zenei 
analfabéták is ismerik. Ez olyan, 
mint egy valcer a Bibliából. Alig 
van ember a világon, aki ne dúdolta, 
volna. Van olyan, aki álmában is 
dúdolta. Alig van ember ezen a vi-
lágon, aki legalább egyszer életéin, 
ne táncolt volna a ritmusára. Még 
a süketek is meghallották. Még a 

BORDY BELLA ÉS BRADA REZSŐ A DONAU-W ALZERT TANCOLJAK 
(Angelo foto) 

Egy keringő jubileumára 
í r t a : SZOMORY DEZSŐ 



sánták is táncoltak legalább egysz-er 
a ritmusára! Báli éjszakák és sze-
relmek, egymást követő nemzedékek 
sok százezer emléke fűződik hozzá, 
sok, millió kar- és kézszorítgaitás, 
izzó közelség, zavar, szédülés, millió 
remény és vágy emléke fűződik 
hozzá, s egy-egy háromnegyed tak-
tusában sok ezer és ezer regény 
csendül, egész négynegyedben! De 
benne osendiüil az alkotónak, az em-
beriség szíive és lábszára fölött ural-
kodó Walzerkönig-nék egész zenei 
egyénisége, különlegesen bécs-zenei 
egyénisége, azzal a bűvöletes szívdo-
bogásával, ami síron túl is tart, mint 
egy csoda és szinte kiharsan a me-
lódiákból, a ritmusokból, abból az 
egész mámoros rajongástól Bécsért 

és a (bécsi életért! A bécsi élet haj-
dani gyönyöréért! Boldog Johann 
Strauss! Boldog ember! Boldog mű-
vész! Walzerkönig! Boldog király! 
A háborút csak úgy ismerte, hogy 
a Lustige Krieg-et írhatta meg. 
4 Más számára is volt Bécs, a ibécsi 
élet, Ferenc József, a császári ud-
var, — más számára is itt volt mind-
ez, hogy zeneileg vissmadja és meg-
dicsőítse! Azóta egy másik Strauss 
próbálta is ezt nagy méretekben és 
pretenziókban, elméletek utáni kom-
ponálásodban, de jóval kevesebb 
eredménnyel, mint Johann Strauss 
egyszerűen a Wiener Wald és a Kai-
ser-Walzer keringőkkel! S itt volt 
maga a Kék Duna Bécs alatt. Le-
hetett volna írni például egy Duna 
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A »DONAU-WALZER« A »DENEVfiR.-BEN 
(Angelo folo) 



kincsé-ï a Rajna kincse mintájára, 
vagy legalább is egy Duna szimfó-
niá-t mondjuk Mahlernek, vagy egy 
Donau-Marsch-ot Bachónak vagy 
Lehárnak, vagy egy olyan Donau-
Legende-t a Deibussy modorában, de 
ezt már nem tudom kinek... De hát 
nem! 

A Kék Dunát egy valcer örö-
kíti meg! Ez nem az a Duna, amely 
Ulmnál, Linznél, Viddinnél, Busz-
osuknál és Galacnál is folyik. Ez 
nem is az a Duna, amelybe egvhe-
lyütt az Izár, máshol aPruth folyik 
bele. Ez nem is az, amelyik Közép-
Európának legnagyobb víziútjá, 
nem! Bánta is ezt Strauss, a nagy 
víziutat, talán nem is tudott föld-

rajzot, bizonyosan nem tudott sem-
mi földrajzot, megihletettsége nagy 
percében! Mint Beethoven, mikor a 
cisz-moll kvartettet írta s azt 
mondta annak a brácsásnak, _ ^ aki 
visszaadta a szólamot, mint »játsz-
hatatlan«-t: »Gondoltam is én a 
maga brácsaszólamára!« 

Strauss se gondolt másra, csak a 
szépségre és költészetre. Csak az 
imádat szállotta meg szülővárosáért. 
S szülővárosában azért a kék Du-
náért, mely csak Bécs partjait mossa 
a Burg alatt. Ez elég volt neki az 
ő Blaue Donau valceréhez. Elég, 
hogy ez a valcer époly örökkévaló 
legyen, mint az a királyi folyó, 
amelyről szól. 
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ES A BÁLOKON MEG MA IS A DON AU-WALZERRE TÁNCOLNAK 
(Bordy Bella éP^Brada Rezső) 

(Angelo fotó) 



A kormányzói pár az Operaházban a »Sybill« bemutatóján 
(Foto Kertész) 

INTIM PISTA, hogyan zajlott le 
Bécsben a nagy érdeklődéssel várt 
Heltai-premier? 

— A legnagyobb siker jegyében, 
A nézőtéren annyi magyar szót le-
hetett hallani, mint egy vígszínházi 
bemutatón. Nemcsak Bécs magyar-
ságának legelőkelőbb rétege jelent 
meg a nagy eseménynél, hanem, Bu-
dapestről is sokam, felrándultak, így 
többek közt Bródy Pál, Wertheimer 
Elemér, Marion Sándor, Kallós 
János, Barabás Loránd. 

— Keltái Jenő mikor érkezik 
haza? 

— Most, hogy »A néma levente« 
színpadon is elindult a világsiker 

útján, ő is hazajön a feleségével 
együtt. Három hónapig pihent és 
dolgozott Franciaországban, Olasz-
országban és Ausztriában a nép-
szerű Elnök út. 

— Milyen érdekes bemutatók lesz-
nek Budapesten? Igaz, hogy Németh 
Mária mégsem fog fellépni operett-
ben? 

— Sőt ellenkezőleg! Kálmán Imre 
legújabb dalművét, a »Josephine«-t 
ő fogja kreálni a Városi Színház-
ban. Huszonöt estét biztosítottak a 
számáfa, olyan gázsival, amilyent 
magyar színésznőnek még nem fizet-
tek. Ellenben Bokor Margit nem 
fog énekelni az újdonságban. 

— Külföldi újság f 
— Zilahy Lajos legnagyobb szín 

padi sikerének a »Süt a nap«-naih 
most tartották meg első külföldi 
előadását. Eddig azt hangoztatták, 
hogy ez ízig-vérig magyar vígjá-
ték, nem találhat megértésre idegen 
földön. Élénken megcáfolja ezt a fel-
tevést a lettországi premier. Tallin 



legelőkelőbb színházában mutatták 
be a Zilahy-darabot és az ottani kö-
zönség teljesen megértette és méltá-
nyolta a mű szépségeit. 

— »A szűz ês a gödölye« hol fog 
színrekerülni? 

— Tavasszal tartják meg a német-
nyelvű bemutatóját. Addig is a Ma-
gyar Színház jubileumi vacsorán 
ünnepelte a darab huszonötödik elő-
adását. A szereplők és a színház 
barátai vettek részt a jókedvű össze-
jövetelen. 

— Próbák? 
— Mindegyik színházban szorgal-

masan folyik a munka. Még a leg-
átütőbb sikereknél is úgynevezett 
készenléti próbákat tartanak. 

— Van elég darab? 
— Tavaly pompás darabtermés 

mutatkozott. Marton Sándor dr. sta-
tisztikája szerint 1936-ban kizárólag 
az ő ügynökségéhez 113i egész estét 

Viz vári Mariska és Párdány Oszkár Marja? Ödön és Tasiiády Ilona 

IVÁNYI IRÉN ÉS MÉSZÁROS SÁNDOR 
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betöltő darabot nyújtottak be. Ennek 
körülbelül a felét maga olvasta el, 
a másik felét pedig a dramaturgjai. 
Természetes, hogy ennek a túláradó 
termésnek csupán az öt százalékát 
lehet felhasználni. 

— Igaz, hőgy Bállá Lici Holly-
woodba utazik? 

— Február 15-ére várják a film 
fővárosába. Négyszobás kékgolyó-
utcai lakását nem tudta hirtelené-
ben átadni, úgyhogy kénytelen volt 
felparcelláztatni. Minden szobát kü-
lön adott ki. 

— Mi újság Amerikából? 
— Emlékeznek még rá, hogy Ki-

rály Ernő nemrégen megnősült és 
egy tizennyolcesztendős kanadai 
magyar kisasszonyt vett el felesé-
gül. A híres bonvivan most magyar 
vendéglőt nyitott New-Yorkban. 
Kis színpada is van a helyiségnek, 
úgyhogy a töltöttkáposztához és a 
borjúpörkölthöz műsort is szerví-
roznak. 

— Nem vagyok magával megelé-
gedve, túlságosan komoly híreket 
mesél! Szeretnénk már valami plety-
kafélét is hallani. 

— Előbb elmondom, hogy a »Sybill« 
díszbemutatóján egyetlen olyan szí-
nésznő jelent meg, aki ezen az es-
tén játszott is. Muráti Lili tűnt fel 
a földszint elején fekete-rózsaszín 
ruhájában. A második felvonás kö-
zepétől már idegesen nézegette az 
óráját, mert nem akart elkésni a 
Terézkörúti Színpad darabjáról és 
a felvonás végén rohamlépésekben Dr. Németh Antal és Iványi Irén 



szaladt végig a nézőtéren. Kis autó-
ját éppen javítják, kocsi nem várta, 
úgyhogy taxiba kellett ugrania, de 
bármennyire gyorsan is hajtatott, 
két perccel elkésett. Hiba persze 
nem történt, nem kezdtek addig, 
amíg a primadonna meg nem étke-
zett. 

— Most aztán igazán kérjük a 
pletykákat! 

— Nem is merünk már suttogni a 
Londonban élő híres magyar énekes-
nő közeli házasságáról. Annyiszor 
felröppent ez a kacsa, annyiszor le-
lőtték a cáfolatok, hogy most már 
valóban csak akkor hisszük el a 
nagy művésznő házasságát, ha az 
esküvői képeket látjuk. Még sem 
akarjunk, hogy megelőzzenek bennün-
ket és éppen ezért diszkréten meg-
súgom maguknak: ismét előtérben 
van a házasság. 

— Árulja el gyorsan, ki a boldog 
vőlegény? 

— Csupán annyit mondok róla, 
hogy ő is magyar és előkelő arisz-
tokrata családból származik. 

— Apropo, London, igaz hogy 
Gyergyay és Kún Magda hazajön1? 

— Nem igaz. Az Angliában élő 
művészpár éppen szombaton éjszaka 
szerepelt a londoni rádióban. Hazai 
barátaik tiszteletére magyar nyel-
ven is énekeltek egy strófát. 

— A pletyka befejeződöttf 
— Kitűnő operett-téma született a 

Városi Színház környékén. A »Hulló 
falevél« együttesének egy ifjú férfi-
taaia hosszú idei a egy belvárosi 

sörözőben vacsorázgatott. Egyszer 
elhatározta, hogy előadás ütán haza-
megy és közben egy környékbeli 
kis vendéglőbe tért be valamit fala-
tozni. Itt megismerkedett a vendég-
lős csinos leányával. Ettől kezdve 
minden ebédjét és minden vacsoráját 
a kis vendéglőben fogyasztotta el. 
Mite a darab a 25-ik előadáshoz el-
érkezett, megkérte a leány kezét. 
Kikosarazták. 

— Eddiq inkább dráma, mint ope-
rett! 

— Most következik a heppiend; a 
tehetséges ifjú színész megszöktette 
a leányt. Ilyen nagyfokú szerelemé-
nek már a szülők sem tudtak ellen-
állni. (kimondották a boldogító igent 
és az ifjak ma már mint férj és fe-
leség vacsorázgatnak a kis vendég-
lőben. Az após nagyon büszke a ve-
jére, akire szép karrier vár. 

MM m 
Mészáros Sándor és dr. Németh Antaltaé 

Márkus Emilia é s dr. Németh Antal Uray Tivadar és Kiss Perencné 

l iaasTBLETÊRE ADOTT BANKETTEN (László fotók) 



iáró Hatvany Vajória, a »Néma levente« bécsi 
Ziliája 

(Willinger foto) 

— Min nevettek a héten legjob-
ban a Fészekben? 

— Tu'r.ay Ida hölgyestét rendezett 

Széplak-utcai villájában. Résztvett az 
összejövetelen több jó barátnője, 
többek között Bársony Rózsi, Muráti 
Lili, Bállá Lici, az Andrássyúti 
Színház hölgy gárdája: Székely Luj-
za, Szaplonczay Éva és még ezen-
kívül néhány társaságbeli hölgy és 
színésznő. Az estély re meghívta 
Vaszary Jánost, a színház főrende-
zőjét is azzal, hogy ő lesz az egyet-
len férfi tizenöt hölgy között, egyet-
len farkas a bárányok táborában. 
Ugyanekkor azonban még nagy-
számú úriembert hívott meg, min-
denkinek azt mondva, hogy ő lesz 
az egyetlen férfiú az összejövetelen. 
Éjfél után érkezett meg az első 
gentleman és örömmel tapasztalta, 
hogy egyedül van egy tucat szép 
hölgy társaságában. Tíz perc múlva 
befutott Vaszary János, majd sor-
ban egymásután Eugen Schultz-
Breiden, a Deutsches Volkstheater 
Budapesten tartózkodó főrendezője, 
majd ezután percenként egymásután 
jöttek a gavallérok, alkik aztán egy 
órakor rezignáltán állapították meg, 
hogy már sokkal többen vannak, 
mint a hölgytagcM. Az estély vidám 
hangulatának ez a meglepetés sem 
ártott. Kezeiket csókolom. 

Gyenge Anna tiszteletére »székely-cocktail'-party« voLt Aba Nóvák Vilmoséknal. 
Nagy Imre festőművész, Tauber Mária énekesnő, Tamássy Áron, Aba Nóvák Vilmos,, Gyenge 

Anna, Szekeres Jánosné Féjja Géza, Aba Novók Vilmosné és Szekeres János 
(Beller foto) 



1937 LEGÉRDEKESEBB ÚJONCA: KARIN HARDT, 
a magyar Farkas Mikié» »Port Arthur« című filmjének sztárja. Első rendezője statisztáltatni 
akarta filmjében, de mikor jobban megnézíte, neki adta a női főszerepet. Rövid ideig Hans Albers 
partnere volt, majd hirtBlen, kiábrándultan, elhagyta Európát, egy éven át csak utazott, bejárta 
a Távol1 Keletet — és tanult Farkas Miklós most egy kínai lány szerepében léptette fel az orosz-

japán háborftról készült filmjében 
(Foto Reflektor) 
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HELTAI JENŐ, A »NEMA LEVENTE« BECSI PROSAJAN 
Philipp Zeska a randaxő, Rani Arabalmar a fordító, Harmann Röbbeling, <ai Burgszmbáz igaz-

gatósai év Staphan Hlava a díszlettervező 
(Foto Wil Ungar) 

Bécs, február. 
A »Néma levente«, az utolsó évti-

zed magyar drámatermésének leg-
csillogóbb gyöngyszeme, diadallal 
tartotta meg bevonulását a bécsi 
Burgszínházban. Bocsánat a para-
doxonért, de hogy a Néma levente 
ilyen későn jutott szóhoz* az arra ve-
zetendő vissza, hogy a bécsi Burg-
színháznak nincs B a j o r Gizije. A 
Paula Wessely körül támadt bonyo-
dalmakat mindenki ismeri Pesten, 
ám ma már mindenki megállapíthat-
ja, hogy a szerep különben sem fe-
küdt neki és így a Heltai-diarab bé-
csi ibemiutatását csupán a Zilia meg-
személyesítőjének hiánya késleltette. 
így állt a helyzet, amikor Röbbeling 
direktor felfedezte H<atvany Valériát 
a prózai színpad számára. Azonnal 
leszerződtette Zilia szerepére és (attól 
kezdve gőzerővel mentek a Néma le-
vente próbái. 

Ma, a premier után, az egész bécsi 
kritifoa megerősíti Röbbeling véle-
ményét: Hatvány Valéria rendkí-
vüli tehetség és ha ma még nem is 
mérhető össze Bajor Gizivel, figye-

e—Bénben 
lemibe kell venni, hogy ez az első 
nagy prózaszerepe és még hozzá 
olyian szerep, amely még a színpad 
legnagyobb rutinierjeit is komoly 
próba elé állítja. 

Maga a 'bemutató a legfényesebb 
külsőségek között folyt le, amely 
méltó volt Heltai Jenő írófejedelmi 
rangjához és nagy nemzetközi repu-
tációjához. A Burg Theater hatal-
mas nézőtere megtelt Wien legelő-
kelőbb közönségével. Az egyik pá-
holyban az osztrák közoktatásügyi 
miniszter foglalt helyet, ott voit a 
bécsi magyar követség egész sze-
mélyzete is Ricdnay Lajos követ ve-
zetésével, aki különben a bemutató 
után szűkkörű vacsorát rendezett a 
szerző tiszteletére. 

Az előadás szinte az első mondat-
tól fogva megragadta a közönséget, 
pedig nem stzabad elfelejteni, hogy 
a mese háttere ismeretlen a bécsiek-
nek, bár Mátyás király figurája be-
lejátszott az osztrák történelembe. 
Es nem szabad elfelejteni azt sem, 
hogy Heltai játékosan szép versei 
a fordításiban vesztettek valamit ere-



A BÉCSI »NÉMA LEVENTE« — CIVILBEN 
Devez (Carl'otta), Julia Jansen (Glanetta), Barbara Uth (Monna Moa) ét Hatvany Valéria (Zilia). 

Háttérben, Agjárdi Páter: Fred Henning« 
(Foto Wil Ungar) 

deti csillogásukból, ha azt nem is a 
fordítói műgond rovására írjuk, 
mint ahogy a legtökéletesebb máso-
lat sem vetekedhet a múzeumban 
levő eredetivel. Tény azonban az, 
hogy a bécsi közönség egyre jobban 
belefelejtkezett az elragadó játék 
rendkívül hálás fordulataiba és egy-
re nagyobb melegséggel tapsolta az 
új nagy színpadi reménységet, Hat-
vany Valériát, a ragyogó együttest, 
de elsősorban persze magát a szer-
zőt, aiki egy újonc izgalmával leste 
darabjának sikerét egy idegen tala-
jon. Két felvonás között sikerült né-
hány szót váltanom a Néma levente 
fordítójával, Raoul Arnheimerrel. 
Az író (akinek a felesége egyébként 
magyar) így jellemezte előttem Hal-
tai darabját: 

— A vígjátékot, — tudniillik az 
igazit» amely nem képtelen fordula-
taival akarja elérni hatását, — épp 
a komolyságáról lehet fölismerni. A 
vígjáték éppúgy az emberi szív örök 
ellentmondásaiból, a szenvedélyeik 
nagytétü játékából fakad, mint a 
tragédia, csak épp a humor síkján 
mozog. A vígjáték egy mosolygó tra-
gédia. Ilyen Heltai Jenő »Néma le-
ventébe is, amely remélhetőleg sok-

sok évtizeddel túl fogja élni kor-
társait. 

Philipp v. Zeska, a rendező ezt 
mondja: 

— A bécsiekre való tekintettel a 
történelmi hátteret kissé el kellett 
mosnom, inkább egy kis meseszerű-
séget adtam néki, de, amint látja, a 
darab maradéktalanul hatott ebben 
a beállításban is. Számomra különös 
örömet jelent az a feladat is, hogy 
most felfedezett művésznőt vezethet-
tem be a legnemesebb silker atmo-
szférájába. 

Es mit mond RÖbbeling igazgató? 
— Hatvany Vialériát a szezon vé-

géig szerződtettem; már ebből is lát-
hatja, hogy sízámítottam a Néma 
levente átütő sikerére. 

A debütáló magyar művésznő mel-
lett a címszereplő Hennings kapott 
egy sereg nyiltszíni tapsot. Sajnos, 
a rendező a premier izgalmát neon 
engedte fokozni a fotoriporterek te-
vékenységiével, így csak az utolsó 
próbák lázas előkészületeiről küld-
hetek képeket. Legközelebb ibő képes 
anyagban számolok be a bécsi »Né-
ma levente« színpadjáról is. 

Pereszlényi Pál 
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Most van a képzőművészet főszezónja. 
A Műcsarnok a Téli Tárlattal rukkolt 
ki. A Színházi Élet szintén különleges 
Téli Tárlatot mutat be a pesti piktor-
színészek és színésznők egy-egy művé-
ből. Mint ez a mutatóban közölt anyag 
is jelzi, egész csinos és érdekes kiállí-
tás telne ki talentumos színpadi művé-
szeinktől, akik közül néhányan így is 
komoly értékei a képzőművészetnek. 

Abonyi Tivadar. A Nemzeti Színház 
tagja, képzőművészeti főiskolát végzett. 
Már volt egy nagysikerű kiállítása az 
Ernst Múzeumban. Most készül új, kol-
lektív kiállítására. Képei vannak a Szé-
kesfővárosi Múzeumban, az állam is vá-
sárolt tőle. 

Barótliy József. A Belvárosi és Művész 
Színház tagja, ö a színpadi maszk egye-
temi tanára a pesti színpadokon. Híres, 

kitűnő maszkjaitól kapta azt az ötletet, 
hogy agyaggal is kísérletezzen. Tavaly 
kezdett a szobrászattal foglalkozni. Há-
rom kész szobra van. Most készíti az ön-
portréját. Mestere nem volt. Autodi-
dakta. 

Bárdi Ödön. A Vígszínház tagja. Re-
mek karikaturista. Annakidején, mint 
festőnek, nagy karriert jósoltak neki. A 
háború előtti időkben Incze Henrik ál-
tal szerkesztett Színházi Almanach az ő 
rajzaival jelent meg. 

Borai Lajos. A Belvárosi és Művész 
Színház tagja. Párizsi tanulmányútján, 
mint tehetséges festő bekerült a világ-

Boray Lajos női portrén dolgozik. 
Balra: »Madonna« című képe 
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Abonyi Tivadar műtermében. 
Fenn: »Munkáscsalád« című 

kompozíciója 



of önportréját 
izza. 
paraszt büsztje 

Gellért Lajos Róna József szobrászművészt 
rajzolja a Fészekben. 

Jobbra: Gellért karrikatúrája Bus-Fekete 
Lászlóról 

rvezőstudió-
a Gran-

lérnián, itt-
íiánál ta-
ĉ 1933. évi 
on« című 
\ fi*gyel-
gára. 
Valaha 

festé-
^rikatu-

,̂111 Deri jellemet fel-
tüntető állatfejei megle-
pően eredeti tehetségre 
vallanak. Ha a festészetet 

ambicionálja, ma valószí-
nűleg szintén a legelsők 
sorában volna. 

Gellért Lajos. Régi, el-
ismert karikaturista, Ma-
jor és Vértes egykori ve-
szedelmes konkiirrense és 
biarátja. Két nagysikerű 
albumja jelent meg: »Szá2 
színész egy sorban« és 
»Egy cigány — egy ki-
rály.« Festészettel is fog-
lalkozik. most készül kiál-
lítására. Hetven teljesen 
újszerű pasztellje vár be-
mutatásra. Festőbarátai 
szerint nagy sikere lesz 
velük. 

Kürthy György. A Nem 
zeti Színház tagja. Erede-
tileg építésznek készült 
Münchenben, ott kezdett 
grafikával foglalkozni. So-
káig rajzolt a Fliegende 

Bárdi Ödön ifjúkori önarcképe 



kel, akit ma Biai Vöglein 
István néven ismernek. 
Később elhajlott pályája, 
író akart lenni, majd a 
színészetnél kötött ki. Ki-
váló grafikus számos han-

Nagy György linoleummetszete 

Erzsi kutyáját rajzolja, 
tiroíiakkal mulat« cfmü tréfás 

képa 

B1 áttérnék. 1910-ben itthon 
és Németországban több 
első díjat nyert, mint pla-
káttervező. Közös albiumot 
adott ki Major Henrikkel, 
együttes kiállítása volt 
a három évvel ezelőtt el-
halt Gulácsy Lajossal 
Márffy ödönnel. 

Nagy György. A Belvá-
rosi és Művész Színház 
tagja. Gimnázista korában 
öldöklő versenyre kelt .egy 

Nagy György egyik tanítványáról készít skicceket 

gulatos illusztrációja jelent meg a Szín-
házi Életben is. 

Somogyi Erzsi, becenevén Boigyó. A 
Nemzeti Színház taigja. ösíhumorát nem 
elégítik ki a színpadi lehetőségeik, en-
nélfogva ecsettel és irónnal is kí-

Kürthy György munkaközben. 
Balra: Kürthy egyik mese-

Illusztrációja 



sérletezik. Egyszer teliraj-
zolta az erkélyén felállí-
tott, egyszínű papírernyőt 
vidám skicoekkel. A szak-
értők, akik látták, elra-

gadtatva nyilatkoztak ró-
la. Azóta utazásairól és 
privát élményeiről kis raj-
zos beszámolókat készít. 

Táray Ferenc. A Nem-
zeti Színház tagja. Ma 
már csak műkedvelésből 
foglalkozik festészettel, 
valaha azonban komoly 
esélynek számított. A há-
ború alatt résztvett a hí-
res lembiergi kiállításon, 
ahol Vértes Marcell, Or-
bán, Ujváry, Dedinszky 
mellett is sikere volt. Saj-
nos, az oroszok betörtek a 
városba és az egész kiállí-
tási anyagot magukkal 
vitték 

Zilahit Irén. Gimnazista 
korábian tűnt fel abszolút 
rajzkészségével, ha a szí-
nészi talentum el nem té-
ríti eredeti terveitől, ma 

Táray Ferenc minden szabad idejét festőmütermében tölti. 
Balra- »Júdás« oímü olajfestménye 

valószínűleg festőművész-
nő volna. Pompás lakás-
tervező, ha van ideje, lám-
paernyőket fest, vagy a 
lakását dekorálja. Számos.* 
pompás, kis sajátkészítmé-
nyű iparművészeti remek-
kel ajándékozta meg ba-
rátnőit. 

WÊÊ 

Zilahy Irén is ügyes festő. 
E héten fejezte be »Flamingók« 

című képét 



R E P R Í Z É S J U B I L E U M 
M. Iványi Irén Nemzeti Színház i tagságának 35 éves jubileumára a 

színház felújította Zilahy Lajos »Zenebohócok« című darabját, amelyben 
Iványi Irén játssza Borbála szerepét. 

BORBÁLA: Mért énekel Madár úr? Talán 
neki is a szíve fáj. 

M. IVÁNYI IRÉN ÉS BERKY LILI 

ANGYAL: Különös járatban vagyunk, nagy-
rabecsült publikum. 

CSORTOS GYULA ÉS BAJOR GIZI 

ELVIRA: A házasélet csak addig ér vala- BLECKNER: Egy ilyen gyönyörű kia vad-
mit, amíg olyan tiszta, mint a patyolat. állat, mint maga, hadd karmolásszon bele az 

LÁNCZY MARGIT ÉS BAJOR GIZI élet selymébe. 
BAJOR GIZI ÉS GÓZON GYULA 

Nemzeti Színház: Zenebohócok 
(Foto Vajda M. Pál) 



PEHELY: Engedje meg Fruzsina kisasszony, 
hogy megcsókoljam a kezét 

RAJNAY GÁBOR ÉS BAJOR GIZI 

FRUZSINA; fis ha nem sikerülne most sem? 
ANGYAL; fin belepusztulnék. 

BAJOR GIZI ÉS CSORTOS GYULA 

HALBEN: Az autóm itt fog állni szembon, a MADÁR: Én az ölembe veszem magát és ágy 
hotel előtt, maga csak szálljon be nyugodtam, viszem át az életen, 
engem már ott talál . . . BAJOR GIZI ÉS JÁVOR PÁL 

LEH0TAY ÁRPAD ÉS BAJOR GIZI 
Nemzeti Színház: Zenebohócok 

(Foto Vajda M. Pál) 



Irta: FRANCHOT TONE 

. A vogyespárost ón ós a 
JOAN CRAWFORD ÉS 

A női bajnokságot Ells«« Landi nyert« 

(Hollywood, 1937 január) 
Perry Amerika egyik legnépsze-
embere lett, mióta megnyerte a 

szvilágbajnokságot. Ezenkívül va-
ágos nemzeti hős Kaliforniában, 
ert lemondta európai turnéit, 
lejött Hollywoodba és megalapí-

totta a Beverly Hills Tennis 
Clubot, amelynek a stúdiók 

hírességei a tagjai. 
Most zajlott le Perry rende-
zésében a sztárok nagy 
idei teniszversenye. Há-

rom hétig jobban érde-
kelte a filmeseket a 
rekett, mint a fel-
vevőgép. 
Gyorsan beszámolok 
a versenyek eredmé-

I nyéről, mert nem 
I akarom olvasóimat 



feleségem nyertük meg 
PRANCHOT TONE 

is kitenni aaoknak aa izgalmiaknak, ami-
ken mi átmentünk. (Például: Marion 
Davies sírógörcsöt kapott, mikor a fele-
ségem megverte ée Perryhez Vágta a 

, rekettjét.) 
A női bajnokság Elissa Landié lett. 

A férfi győztes Robert Taylor. A vegyes 
párost a feleségem és én nyertük, még-
pedig Carole Lombard és Clark Gable 
ellen. Azt mondják, azért kedvezett ne-
künk a szerencse, mert Carolet és Clar-
kot elfárasztotta a sok pletyka, ami 
mostanában forgalomba került róluík. 
(Nelcem az a véleményem, hogy Clark 
Gable ugyan nem Carole Lombard miatt 
vált el, de miatta fog rövidesen újra 
megházasodni.) Gable kitűnő játékos és 
azért vesztette el a versenyt, mert gyenge 
volt a partnere. 

A férfipárosban a William Powell— 



FRED PERRY A VERSENY NAPJAN, 
A SZTÁROKKAL: 

Harpo Marz, Halen Vinson, Fred Perry, Bar-
bara Stanwyck, Gaucso Marx és Gloria Stuart 

Clark Gable pár nyert. A női párosban 
Mary Carlisle é s Helen Vinson. A rossz 
nyelvek szerint azért lett Helen Vinson 
olyan hirtelen és váratlanul elsőrangú 
játékos, mert Perry a trénere. 

A verseny végén Perry külön bemuta-
tót rendezett. Kihívta a különböző szá-
mok győzteseit és rettenetesen megverte 
valamennyit. Én például egyetlen gamet 
sem nyertem meg vele szemben. A fele-
ségem, Joan Crawford, egyet; de azt hi-
szem, ezt is csak udvariasságból engedé-
lyezte. 

A verseny legnagyobb meglepetése 
mindenesetre Robert Taylor volt. Soffcan 
szerették volna Clark Gable-el össze-
hozni, de ez a parti nem jött össze. A 
két rivális úgylátszik nem akar egy-
mással játszani. Én az<t tanácsoltam ne-
kik, hogy akkor játszanak egymás ellen; 
de nem fogadták meg a tanácsomat. 

iPerry (jelenléte mindenesetre hihetet-
lenül följavította a sztárok kondícióját. 
Csak: attól félek, hogy a hollywoodi ven-
dégszerepelés Perry kondícióját fogja 
kissé lerontani. 

. . . A versenyek meglepetése: Bobért Taylor 
(Metro fotók) 



Sommaire 

. . . ZOLI. Csak a leinőtt rádió-
közönségnek kell bemutatni, a 
gyerekek régen ismerik és 
szeretik. Legutóbb a brüsszeli 
"Adióban szerepelt. Tekintve, 
hogy a mikrofon mintegy két 
néter magasságban van el-
helyezve, Zolit « szpíker az 
előadás tartama alatt felemefve 

tartotta 

RADIO 
TOUTE LA VIE RADIOPHONIQUE 

. . . S . ZÖLDEST MÁRIA rend-
kívüli sikerű kanadai müvész-
túrnót bonyolított le. Visszaté-
rőben, január 30-án a London 
Regional műsorán szerepelt. 
Liszt IX. rapszódiáját, Dohná-
nyi és Strauss müveit zongo-

rázta 

. . . UNGAR IMRE, a világhírű vak zongorművész a mult hé-
ten mutatkozott be a, londoni rádióban. Felesége, aki világ-
körüli útján állandóan kiséri, útközben Amsterdamban meg-
betegedett. A művész életében először egyedül indult útnak 

. . . SIMENSZKY VALERIA zongoraművésznő február 11-én 
rádiójubileumát tartja. Pontosan tíz évvel ezelőtt játszott 
először a pesti stúdióban. Civilbein: állami középiskolai ta-
nárnő. Ez a falvétel majdnem hézifőpróbának számit. Ta-

nítványai előtt játssza el hangversenyének anyagát 

. . . WEISZ MARGIT zongoraművésznő. Mult héten kapott 
signum ilaudist Hevesi Sándortól a Rádió világhíradóban. : 
Szenvedélyes kertész ós kottagyüjtö. Könyvtárat kitevő gyüj-
töményében Mozart több mint 500 művel szerepel. Dr. Bárdos 

György, Heves megye tb. tisztiügyészének felesége 



Százmillió dollár egy magyar 
karmesternő koktél-partiján 

írta : MAJOR HENRIK 
New-York, január. 

Huszonö temeletes műteremház leg-
tetején lakik Lóránd Edith. Műter-
me óriási terraszáról »bevitték a 
kertet«, szemben a Central-Park, itt-
ott zöldéi még. Ház alján étterem 
melegedik, ide járnak a ház mű-
vész-lakói. Amerikai furcsaság: ét-
terem, amelyik művészeikből él. Bár 
is v.an az étterem mellett, itt a mű-
vészek elfelejthetik házbérgondjai-
kat. Üzletek telefonra, levelezőlapra 
házhoz szállítanak mindent, ki se 
kell mozdulniok a házból. Lóránd 
Edith se mozdul ki, inkább meg-
hívja barátait magyaros motivumú 
műtermébe. 

Amíg a vendégeik jönnek, Lóránd 
Edith rendezget, csinosít, — nem jó 
idő interjúra, máris hallatszik iaz 
első csöngetés. 

Társasági riporter töltőtollára való 
egy ilyen Lóránd Edith-féle »party«. 
Fiúk szmokingban feszengenek, es-

télyiruhás asszonyok, lányok, egész 
alakot mutatnak, mosolygó, fehérka-
bátos japán inas koktélibölönt ráz, 
dolgozik, mint egy patikus, kávé-
arcú komorna sürög-forog, későnjö-
vőkről leszedi a hideg, prémes ka-
bátot, hölgyek, urak kezében apró 
poíhár, benne japán-sárga koktél. 
Nagy asztalon százfajta hideg étel. 

Beszélgetők zaj ócskáib a automata-
gramofon muzsikája szól íbele, (Ló-
ránd Edith lemezei) a hangulat fel-
frissül, már majdnem mindenki is-
merős, Lóránd Edith, az ellenállha-
tatlan bemutató, egymáshoz cipeli 
vendégeit. 

Ilyen party-kon. sose az a millio-
mos, akiről elhinné az ember. Saj-
nos, kevés rosszat mondhatok azok-
ról, akiket ismertem, ivagy felismer-
tem. Walter K. Jean úr, bolygó mil-
liomos, folyton utazik, véletlen, hogy 
Nietw-Yorkban van. Felesége tele hí-
res ékszerekkel. Ékszerekhez nem 

Lóránd Edith a Rex-hajón, Korngold professzor, Korngoldné és Torquard Rieber kapitány 
táraságában 
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értek, de három detektív 
kíséri őket, biztos meg-
éri a pénzt. (Detektívek-
től nem kell félteni 
az ékszereket.) Jean úr 
azzal a nyúlós dologgal 
szerezte millióit, amit 
nem eszeik meg, ha fel-
harapom a csokoládé-
bonbont. Ringlingné asz-
szony tüll egyik ablakfél-
fán, a cirkuszos Ring-
ling elvált özvegye, aki-
re Ringling úr egy dol-
lárt hagyott. Ringlingné 
húsz millióra perel. A 
hagyaték a Ringling-
cirkusz. Orsich, osztrák 
gróf, milliomos asz-
szranyt vett el, a hagya-
tékkal egyelőre nincs 
baj. Wiedenbrück gróf 
és Hennett báró Lóránd 
Edith állandó gárdája. 
Egymást őrzik, nem 
Lóránd Edithei Brúnó 
úr, olasz generális, dip-
lomáciai szerep'bien jár-
kál itt: én megegyeztem 
vele. Murád úr, afrikai 
vadász. Nem olyan, 
akitől félnie kellene az 
oroszlánoknak, Colonel 
Speer, az angol vasútak főnöke, me-
netrend szerint éríkezett, monsieur 
Arthur, a francia személyszállító ha-
józás igazgatója, nem tengervizet 
iszik. Veron-né asszonnyal beszélget. 
Veton-né asszonynak negyven-öt-
ven milliója van. (Society-lady, így 
jellemzik Mrs. Veron-t.) Monsieur 
Arthur nem tágít Veron-né mellől, 
franciák szeretik a pénzt. Gilbert 
Miller, színházigazgató, talált egy jó 
darabot az asztalon, megette, kenyér-
rel. A darab : egy szendvics ivolt. Vi-
szont senkit se szerződtetett. Charles 
Kulman, tenor-vendég, a Metropoli-
tan-Opera tagja, a zongora hangját 
próbálja ki. Ha énekelne, szóhoz jut-
hatna. Germaine Schnitzer, zongora-
művésznő, úgylátszik, idegenkedik a 
zongorától, azt szeretné, ha Lóránd 
Edith hegedűlne. Mindenki más is 
ezt szeretné. 

Sok milliomos közt elvész Lóránd 
Edith. Előkerül végre. Átöltözött 
közben, sujtásos, csizmás magyar 
ruhájába. A mindig készséges dr. 
Gromon Ferenc, remek muzsikus, ül 

Major Edithről 

a zongorához. Gramofon és millio-
mosok elhallgatnak, Lóránd Edith 
álla alá igazgatja hegedűjét, össze-
kacsint Gromonnal' és játszani 
kezd, úgy, ahogy csak otthon lehet. 
Mindenki tapsol és újráz. 

(Leül, de akkor se lehet interjút 
beszélgetni vele. Megkérdezem, mit 
kapott karácsonyra. Egy élő, igazi 
yachtíot, mely egy olasz öbölben vár 
rá. Nagyon szeretheti a zenét, aki 
y ach tot ajándékoz. 

Amit így kívülről tudok Lóránd 
Edithről, az, hogy játszott Paul 
Whiteman-nal, a jazz apostolával, 
Vincent Lopez-zel, Rudy Vallée, ame-
rikai crooner (crooner = búgó éne-
kes) óráján, a Columbia rádió állo-
másain, az NBC {National Broad-
casting Company) tízéves jubileu-
mán ötventagú férfi-zenekart diri-
gált, most pedig egy hollywoodi 
nagy rádióállomás hívta meg. 

Ezek csak röpke adatok. Lóránd 
Edith repül az amerikai hír és pénz 
tejútján. Mikor party-t ad, se pi-
hen. 



Az Amerikai Magyar Színé-
szek és Artisták Uniójának 
taigsága a köv-e'tkezö tisztvise-
lőiket választotta meg az 1937-es 
évre január 8-án tartott tiszt-
újíó gyűlésén: elnök: Pap.p 
IsítvAn; alelnök Szemere Gyula; 
titkiáir: Gáthy Tibor; jegyző: 
Révés® Margit; pénztáros: 
Iván Dezső; ellenőrök: Király 
Ernő, Papp Sándor, i f j . Hor-
váth Lajos; képviselő a/z Ame-
rikai Unióban: Révész* Margit. 

Aa ú j tisztviselők art aa Amie-
rikai Undo nemzetközi képvi-
selője, Mr. Otto Steiner ik-
tatta be lelkes és buzdító be-
széd kíséretében, 'é's nagy elis-
maréssel nyilatkozott a.z 1938-os 
év vezetőségéről, különösen 
pajpp István elnök és FaTkas 
László titkár hatásos tevé-
keayiséigéről. 

Bus-FeketB László »János« 
című új darabjának próbáján 

a Vígszínházban: 
Ráday, Somlay, Zátony. Dénes, 

Muráti, Cg. Aczél Ilona 

i S Z I N H ^ Z l H É T 
A mai világ — egy pohár vízben 

J^U: Si^ol^ (SL^tiAK 
»Egy pohár víz« ... micsoda »8 tik Ii« — mondja walaki a hátoum mögött a Fé-

szekben. — »Kiás egy régi darabot és olyan mai mulatságot, sőt olyan kasszadarabot 
csinál belőle, hogy erről beszél a város ...« 

Hát leérem, én semmiféle »stiklit« nem látok ebben az esetben. Csak nálunk olyan 
szokatlan ez, a külföldön már régen nem intézik el egyszerűen a »repríz/« szóval 
azt, ha egy színház egy régi darabhoz nyúl wissza, hogy abból valami újat csi-
náljon. A kérdés lényege ugyanis éppen ez: tud-e a színház, a színpad mai eszkö-
zeivel, a mai ember szemén, meglátásán keresztül valami ma is élőt, ma is érdekeset 
csinálni az olyan klasszikus műből, amely különben is időálló érték, nem úgy, mint 
sok mai darab, amely már néhány év múlva is elavult, amelynek csak a napi atmo-
szféra jelenti a sikerét. Tulajdonképpen, művészi szempontból, a színpad művésze-
tének szempontjából csakis olyan darabhoz vohm szabad a színháznak hozzányúlni, 
melyről a színházvezetőn-ek, vagy a rendezőnek az egész beállítással és már a sze-
reposztással is külön mondanivalója van, míntahogyan \az író és festő is csak ahhoz 
a témához nyúl, melyhez valami érdekeset, egyénit, meglátásban, vagy felfogásban 
valami olyat tud hozzáadni, amit a német esztétika »persönliche Note«-nek neve-
zett. Hányan festették le ugyanazt a t\ájat, hányan ugyanazt a bibliai jelenetet, 
de ha igazi művészek voltak, akkor az ugyanazt a témát ábrázoló festmény min-
dig más és más volt, új érték, új meg új mondanivaló. Ebben tyolt az eleven sikere 
a »Szent Johanna«, »Az ördög cimborája« és most az »Egy pohár víz«, úgynevezett 
reprizének is. Az ilyen értékeket mindig újra meg újra elő lehet venni, mert. igazán 
jó előadásban mindig új fényben ragyognak fel és mindig kiderül, hogy valójában 
még nem is ismerte őket a közönség, amely tehát így újat, sokkal újabbat kap, 
mintha a gépírókisasszony és a bankvezér »mai« témájának valamely mai író Iáltal 
megírt újabb változatát kapná. 

Az »Egy pohár víz« elpusztíthatatlan példaképe marad mindig a remekbe sza-
bott vígjátéki konstrukciónak, a francia szellem játékosságának és még sok más, 
sajnos, kiveszőben lévő drámaírói erénynek. Ami igazán jó, azt legfeljebb csak át-
meneti időre temetheti be az idő homokja. Milyen aktuális most például ismét az 
»Egy pohár víz«: az angol trón most lezajlott válsága révén... Aminthogy) meg-
lepő aktualitást adott a »Szent Johannának« a katolicizmus és a nemzeti öncélú-
ság manapság német földön lejátszódó küzdelme. Az ördög cimborájában pedig 
miliciáról, felkelőkről és testvérháborúról van szó... A néző meglepődve figyel fel: 
mi ez? Egy mai bulvár-lap első oldalát olvasom?... Sajnos, nagyon is történelmi 
időket élünk. Talán ez a még forró, forrongó, hibrid állapot nem is ialkalmas arra, 
hogy a ma drámaírója belémarkoljon és a mát írja meg. Talán ezért is sívárabb a 
mai dráma-termés. Talán előbb ki kell lábolnunk a káoszból és csak azután lehet 
majd az eseményeknek lehiggadt /művészi formát adni ... Es taMn ezért merül el 
a közönség olyan boldogan a régi idők alkotásaiban, mert ezekben tisztult abban 
és emelkedettebben találja meg a 'mát is, mint a mai időknek sokszor efemer 
alkotásaiban... 
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VIDÉKI SZÍNHÁZI HÉT 
Szegedi Színház bemutatta Szép Ernő »Egyszeri 

királyfi« című mesejátékát. Február 5-én mutatják 
az »TTrilány szobát keres« című operettet. A jövő 
héten Zilahy Irén vendégszereplését várjak. Előkelő 
vendégekkel kerül színre 8-án a Kigolotto : Svéd Sán-
dor, Szabó Ilonka, Leontas Konstantin, Vermes Jenő, 
Budai Ilonka éneklik a főszerepeket. 

Debreceni Csokonai Színházban Jurik, Icával 
a főszerepben nagy sikerrel került színre a »Sók 
hűhó Em,miért« című operett. 

Miskolc: Zilaíhy Irén február 5., 6. és 7-én ven-
dégszerepel az »Ürilány szobát keres« című ope-
rettben. 

Sass Piri és Bende László 
Kecskeméti Színház: 

»Néma levente« 
(Fanto foto) 

A Budapesti Játékszín vasár-
nap mutatta be Vincze Ferenc 
»0 Frederik« című színmüvét 

Törzs Miklós rendezésében 
A női főszereplők: Rácz Vali 

és Csathószeghy Klára 

»Bob herceg«-parédia a Terézkörútí Színpad új műsorában: 
Mihály, Sass Oly, Kőváry Gyula 

(László foto) 

•KfV^J! 

A »Komédia« új műsora nagy sikert 
aratott. 

Balra: Lakos Klári és Sziklay. Közé-
pen: Békeffí Róbert, Misoga és Rott. 

Jobbra: Barna Anci ós Bellák 



VIZIPOLÔ-BAJNOKSAGON PESTI TÖRTÉNET 

ci«:! 
A fotográfus: Most ne mozduljon egy per-

Salamon Béla megy 
a Körúton, egyszerre 
megáll előtte egy ron-
gyos ember és így szól: 

— Nagyságos uram, 
tegnap óta egy falatot 
sem ettem! 

Ebben a pillanatban 
előkerül a rendőr: 

— Maga nem tudja, 
hogy nem szabad kol-
dulni?! 

Mire Salamon fel-
csap védőügyvédnek: 

— De panaszkodni 
csak szabad... 

AZ UNALMAS VENDEG 

— Te, kezdjünk el vetkőzni. Talán megérti a célzást és elmegy... 
_ _ _ (Esquire) 



VtovflntfUhtfL 
A J ó DARAB 

Egy úr az első felvo-
nás után kilép az elő-
csarnokból. 

— Tessék a visszaté-
rő jegy — mondja a 
portás. 

— Nem óhajtok visz-
szatérni! 

— Tessék talán oda-
adni valakinek. 

— Köszönöm, de nin-
csenek ellenségieim. 

Beküldte: Kemény Pál 
Wien. 

A HITETLEN TAMAS 
A falusi ember dél 

óta áll a zsiráfok előtt 
az állatkertben. Bámul, 
bámul. Eljön a záróra. 
ö még mindig egy 
helyben áll. Végre az 
őrök lépnek közbe. 

— Tessék elhagyni az 
állatkertet, mert zá-
runk! 

Az atyafi elindul a 
kijárat felé, de a kapu-
nál mégegyszer vissza-
fordul és így szól: 

— Nem igaz, hogy 
van ilyen állat! 

Beküldte: Magyar! Miklós 
Budapest. 

A SZABÓSZÁMLA 
A színészhez számlával 

jön a szabóinas. 
— Azt mondta a gaz-

dám, hogy addig ne moz-
duljak innét, amíg fizetni 
nem tetszik. 

Mire a színész: 
— No, fog majd cso-

dálkozni a gazdád, meny-
nyire megnőttél! 

Beküldte: Kun Pál 
Újpest. 

GYEREKSZOBÁBAN 
Anyuka betoppan a 

gyerekszobába. 
— Mit csináltok, gye-

rekekf 
— Papát, mamát ját-

szunk, — mondja Pa-
lika. 

— És hol van a Pi-
riké? 

— A szekrényben vár-
ja, amíg meg fog szü-
letni. 

Beküldte: Lieber Anna 
Budapest. 

— A fene egye meg, nem tudott volna hu-
szonöt év előtt leégni? 

A SKÓT HÁZASODIK 

— Mit gondolsz, szívem, ne csináltassak az es« 
küvőnkre uszályos szoknyát? 

(Esquire) 

A TŰZOLTÓ BANATA 



KlIftLT AZ ÉSZAKI SARKON 

(Lachende Welt) 

A TÁRSSZERZŐK 
— Mint a Színházi 

Élet olvasói előtt is-
meretes, Guthy Böske 
és Kálmán Jenő együt-
tes regényt írtak, »'Csin-
csilla« címen. Persze, 
mint ilyenkor szoká-
sos, sokan érdeklődnek 
a társszerzőknél, hogy 
melyikük mit írt a 
»Csincsillá«-ból? 

Kálmán Jenő szeré-
nyen ezt válaszolja az 
érdeklődőknek: 

— A csín tőlem való. 
LATOGATAS A 

FAKIRNAL 

— Mit szólsz hozzá, óvodát nyitottam! 
(Ea quire) 

ötíflÉMI? 
— Kérem, ne fárassza 

magát! Maradjon csak 
nyugodtan ülve . . . 

(Coronet) 



ÉJSZAKAI CSENDELET 

— Kisasszony, hol van a Robertson úr levelezés©?! 
— Kérem szépen, Robertson úr olyan kedves volt hozzám, azt mondta, szólítsam 

őt egyszerűen Bobbynak, ezért tessék a leveleket a »B« betűnél keresni. . . 
(Pasain« Show) 

A KOMIKUS AZ OR-
VOSNÁL 

Keleti László elmegy a házi-
orvosához és így szól: 

— Doktor úr, nem tudom, mi 
•alom van, de valahogy rose* 
szul érzem magam-

— Majd mindjárt megnézzük 
— mondja a doktor és hozzá-
kezd a vizsgálathoz. 

Kopogtatja a színész mellét: 
— Itt fáj? 
— Nem, nem, egy kicsit bal* 

ra . . . 
Előkerül a sztetoszkop, a 

doktor figyel, hallgatódzlk, de 
nem észlel semmi különöset. 

— Jelölje meg hát végre • 
fájdalom helvét. 

— Azt hiszem. — feleli a 
színész — pontosan ott, ahol a 
pénztárcám van. 

Mire a doktor leteszi! a szt®-
toszkópot és bosszankodva meg-
szólal: 

— A fene egye meg, hát le-
vág megint tfz pengöre! De 
micsoda disznóság, hogy mel-
lékesen még meg is dolgoztat-
ja az embert?! 

INFLIJENZA-JAR-
VÁNY 

— Majd mindjárt meg-
mondom, doktor úrnak, 
hory mit szedjenT 

(Coronet) 

REND AZ IRODABAN 

— A rendőrség! Azt mondja, a szomszédok 
panaszkodnak a lárma m i a t t . . . 

(Esquire) 



A CSACSENEK ME-
TAMORFÓZISA 

Harmath Imrének van 
egy csacsenere, egy fiatal 

segédszínész. Időnként két-
három pengőt kap a hu-
moristától, ennek fejében 
mindenütt megjelenik, 
ahol Harmathnak darabja 
me,gy és áradozó kritiká-
kat ad le: 

— Nahát, Imre bátyám, 
ez tündéri . . . Hát ez tü-
neményes! Ilyen még nem 
is volt! 

így ment ez már négy-
öt éve. Legutóbb az egyik 
mulatóhelyen mutattak be 
Harmath-revűt. A csaese-
ner kivételesen nemi akart 
nyilatkozni, sőt egész este 
ontotta az epés megjegy-
zéseket. Harmath nem 
akart hinni a fülének. Fél-
revonta a színész egyik 
barátját és megkérdezte: 

— Mi történt ezzel? 
Az illető ezt a ft-appáns 

magyarázatot adta: 
— A mult héten örökölt 

egy házat. 

MAI KALAPDIVAT 

KELLEMETLEN. . . AZ OK 

— Pardon, nagysá-
gos asszonyom, a ska-
tulyát tetszett a fejére 
tenni! 

— Doktor úr kérem 
tessék ajánlani valamit 
a szúnyogok ellen , . . 

— Valamivel több ruhát 
ajánlok, kicsikém... 

(Sydney Bulletin) 

— Ejnye, pedig azt hittem, hogy 
van még itthon cigarettám... 

(Esquire) 

Az irodafőnök (a titkárnőhöz:) Gyor-
san menjen be, amíg a rovancsolók itt 
vannak. (Esquire) 
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1Mtmyady Sándor Iwási 
a magyar film&kr&L 

A MÉLTÓSÁGOS KISASSZONY 
írták: Szepes Béla és Vári Pál 

Rendezte: Balogh Béla 

íme, elérkeztünk az ötvenedik ma-
gyar filmhez. Szép jubileum. Csak 
így tovább. Azaz vardon, nem egé-
szen így. Egy kicsit másképpen. 
Hanem azért az Isten mentsen a 
nagyképűségtől. Vidáman, frissen, 
ahogy egy szegény fiatal elektro-
technikus kínlódna valami puszta-
ságban, hogy mozit építsen ócska-
vasból. Izzadó üstökkel, de fütyö-
részve. Soha föl nem adva <a re-
ményt, hogy ha az ember valamit 
nagyon akar, annak végül is rhu-
száj sikerülni valahogy. 

De ez csak általános elöljáró be-
széd volt. Sajnos, nem hiszem, hogy 
az ötvenedik filmről valami különö-
sen jubileumi dolgot lehetne mon-
dani. Az eset ugyanaz, mint a leg-
több »közép« magyar filmnél. Néhol 
elég kedves, de amatőr dolog mégis. 
Minek ismételjük folyton a kifogá-
sainkat? Inkább maguktól az érde-
keltektől kérdem, mit gondolnak 

őszintén: hibátlan az, amit csinál-
tak? Mert ha ők meg vannak töké-
letesen elégedve magukkal, akkor 
nem lehet segíteni rajtuk. 

Szerintem még film-humornak is 
sok egy kicsit, ahogyan a derék 
Mály Gerőt tornásztatják félmezte-
lenül. Az ilyesmi nem pótolja a 
dialóg hiányait. Azt, hogy a szöveg 
legtöbb helyen olyan jellegű, mint a 
kereskedelmi levelezés. 

A szereplőkről szólva, mindenik-
ben van valami jó és van valami. 
rossz. A címszerepet u kis Szeleczky 
Zita játssza. Az arcocskája igen 
kedves, a hangja is. Nem reményte-
len eset. Végre is olyan elragadóan 
fiatal. A filmen látható prominens 
művészek azt nyújtják, amit rende-
sen szoktak, ilyen »kenyér-ügyek-
ben. Csortos jelentősége mindenkor 
elkenhetetlen, Vizváry Mariska iga-
zán pompás komika és a legtöbb 
epizódista is fölpattintja olykor azt 
a bizonyos »isteni szikrá«-t. 

Nekem a legjobban mindenki kö-
zött Mály Gerő tetszett, bár a figu-
ra, amelyet meg kellett csinálnia, 

. . . Nekem legjobban Mály Gerő tetszett 
Uray Tivadar, Mály Gerő, Z. Molnár László és Báthory Giza 



. Básthy Lajossal érdemes volna sokat törődni 
Uray, Szeleczky Zita és Básthy Lajos 

nem erről a földről való. Ez a drót-
hajú örmény igazán »személyiség«. 
Unikum. Nincs belőle még egy pél-
dány a kerek világon. Csupa fanyar 
humor és közvetlenség. Valóságos 
üdülés, ha megjelenik a filmen, a 
sok csöpögő édesség között. Merem 
ajánlani tartós használatra, az ösz-
szes producereknek. 

Szándékosan hagytam utoljára 
Básthy Lajost. Ezzel a nagyon jó 
külsejű és kellemes hangú fiatal szí-
nésszel érdemes volna sokat törődni. 
Érzésem szerint közvetlenebbé kel-
lene tenni. Veszélyes hajlama van 
hozzá, hogy szónokoljon. Kissé me-
rev, mintha nagyon érezné a fontos-
ságát. Legyen szerényebb, szürkébb. 
Mindjárt kedvesebb volna. Es ne 
higyje el a rendezőknek, hogy túlsá-
gosan kell alakítani. A szavaknak 
úgyis megvan a maguk színe és at-
moszférája. Ha valaki például na-
gyon olvadékonyan mondja, hogy: 
»jóestét édesanyám!«, e két szó tűr-
hetetlenül cukrossá válik. Es rop-
pantul kell vigyázni a szerelmi val-
lomásoknál is, hogy ne reszkessen 
és riogjon a hang, ne epedjen a szem, 
mert az ilyesmitől émelyegni kezd 
már a közönség. Milyen unalmas 
mondani már: ne a színész legyen 
meghatva, ne ő nevessen a vic-
cein. Ez a publikum dolga. Nézze 
meg a fiatal Básthy jól, mit csinál-
nak az amerikaiak? Mily egysze-
rűen, szinte mosolyogva tud meg-
halni Wallace Beery, milyen intim 
eszközökkel tudja megmutatni Garry 

Cooper, ha szeret valakit. Hiszen ép-
pen az a szép a művészetben, ami 
váratlan, ami új, ami nem ragasz-
kodik a régi klisékhez. Bizony, az a 
legnagyobb bajunk, — ajánlom az 
összes rendezőink figyelmébe — hogy 
túl vasárnapiasak vagyunk. Túlsá-
gosan zokogunk és kacagunk, egy-
egy óvatlan pillanatban némelyik 
művészünk még a szívére is teszi a 
kezét, ha valami különösen mély ér-
zelmet akar kifejezni. Ez nem jó. A 
+ 'lm az élet. És az. életben nagyon 
össze vannak keveredve a dolgok, 
néha csak egy halvány árnyalat vá-
lasztja el a legnagyobb gyönyört a 
legnagyobb fájdalomtól. 

Gyorsabban! Egyszerűbben! Ez a 
két főkövetélmény, amelyet a jubi-
leumi film alkalmából is el kell mon-
dani. De hozzáteszem, kissé félve, 
még harmadiknak: ha lehet újsze-
rűbben is. Mert impresszióm szerint, 
stílus, vagy ha jobban tetszik, divat 
dolgában a hazai film kissé el van 
maradva a magyar közönség ízlése 
mögött. Mégsem vagyunk egészen 
»vidéki« ország. 

A filmen szerepel egy impozáns, 
nagy díszlet, amely valószínűleg 
sokba került, éppen ezért kissé ön-
célúnak látszik. A havas, síképek 
szebbek, hatásosabbak. Ebből a friss, 
téli plein-air-ből elbírtunk volna töb-
bet is. Általában úgy látszik, hogy 
még a legolcsóbb igazság is többet 
ér mindenben, mint a legdrágább 
ragasztás és a kasírozás. 
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Régebben legfeljebb 
hetenkint egyszer járt 
ki Szlatinay Sándor a 
Hunniába; mióta a »He-
tenkint egyszer« című 
filmet forgatják, . min-
dennap kinn van. 

Tudniillik ő a rende-
zője. 

A forgatás megkezdé-
se előtt egy perccel még 
»Egy perccel nyolc 
előtt« volt a film címe. 
Azután ezt megváltoz-
tatták, de a Perczel azért 
benne maradt a film-
ben. Perczel Zita játssza 
a női főszerepet. * 

A film a zálogházban 
kezdődik. Állnak sorban 
az emberek a becsüs ab-
laka előtt. Egy szakszo-
fónos benyújtja szak-
szói ón ját, de túlsókat 
kér rá. 

— Nem olyan jó ez a 
szakszofón, — mondja a 
becsüs. 

— Micsoda? Ez nem 
jó? 

Szájához emeli és ját-
szani kezd. A beporoso-
dott zálogházi hivatal-
nokok jazzritmusra kez-
denek mozogni. 

Kdbos Gyula egyik 
festményét adja be az 
ablakon. 

— Elő festőtől nem ve-
ssünk — mondja a be-
csüs. 

— Azért nem lehetek 
öngyilkos — feleli Ka-
bos. — Tessék megnézni 
a képet. Gyönyörű! 

A becsüs megnézi, ki-
derül, hogy őt festette 
le Kabos, erre bemondja: 

— Művészi férfikép-
más. Negyven pengő. 

* 
Két díszlet állt egy-

szerre egymás mellett. 
A zálogház közelében 

Parczel Zita, Berlinből hazahozott 

felépített fürdőszobá-
ban Perczel Zitának volt 
egy egész napon át tar-
tó kombinés jelenete. 

— Hol van Perczel ru-
hája! — kiáltott fel iz-
gatottan az egyik láto-
gató. 

— Beadta a zálogház-
ba és most anélkül ját-
szik — felelték. 

Perczel Zita úgylát-
szik tudja, hogy nem a 
ruha teszi az embert, 
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új partnerével, Földessy Gézával 

hanem az ember teszi a 
«ruhát. A zálogházba. 

* 

A színészeket és nagy-
számú statisztériát Vin-
cze László, a produikció-
vezető váltotta ki estén-
ként a zálogházból. Ki-
fizette, ami értük jár... 

— Teérted mennyit 
adtaik'? — kérdezi az 
egyik kis színésznő a 
másiktól, aki szintén a 
zálogházban szerepelt. 

(Foto Globus) 

— Tizenkét pengőt, de 
meghosszabbították a 
cédulámat másnapra is. * 

Sass Lászlót, a .produ-
cert úgy ismerik, mint 
a magyar stúdiók leg-
szenvedélyesebb felfede-
zőjét. ö csinált filmszí-
nésznőt Tasnády Fekete 
Máriából és Turay Idá-
ból, hangosfilmrendezőt 
Balogh Bélából és Mar-
tonffy Emilből. Minden 

filmjében van egypár 
érdekes felfedezés. Most 
például a zeneszerző 
Szlatinayból csinált ren-
dezőt. A bonvivánt: Föl-
dessy Gézát, Berlinből 
hozta haza erre a film-
re. Szerződtette Lend-
vay Mártát, aki a »Mél-
tóságos asszony« Hirseh-
feld szerepében ugrott 
ki. Azt mondják, aki te-
hetséges, az a színpad-
ról egyszerre a zuglói 
stúdióba ugrik. 

* 
A »Hetenként egy-

szer« producere kizáró-
lagos joggal szerződtet-
te Perczel Zitát. 
Még 'három filmet csi-
nál vela Ez az első eset 
a magyar. filmgyártás 
történetében, amikor a 
sztárt nem egy szerepre, 
hanem úgynevezett 
»long term-contract«-al, 
hosszúlejáratra, kizáró-
lagosan szerződtetnek, 
így szokás Hollywood-
ban. 

A három film közül 
az egyik magyarul és 
franfciául készül el. Per-
czel Zita ezért a »Heten-
ként egyszer« felvételei 
alatt naponként kétszer 
francia órát vesz az öl-
tözőjében. 

* 
Legközelebb, nyilván 

a báli szezonra való te-
kintettel, a produkció 
hatalmas bált rendez a 
Hunniában. Ez a 'bál 
lesz a film nagyjelenete. 
Már írják is a meghívó-
kat. Megjelenés: színé-
szek estélyiruhában, 
rendezőség ingujjban. 

PAN IMRE 
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A színész számára mind-
két feladat egyformán ked-
ves. Eltérés — színpadi és 
f i lmszerep között — jó sze-
repnél talán nincs is. A 
színpadon az ember foko-
zatosan játszik és a szöi-
vegbe és szerepbe egyfor-
mán beleéli magát ; a fil-
mezésnél az opt ika játssza 
a nézőtér szerepét, de az 
igazi f i lmszínész számára 
az optikában is m e g v a n &z 
a szuggeszt ivitás , mint a 
nézőközönségben, a szín-
padi szereplésnél. 

A »Lovagias ügy« f i lm-
változatának mindenesetre 
m e g v a n az az előnye, hogy 
nem érzem benne a pofont, 
amit minden előadáson elő-

írásszerűen megkapok. 
Egyet len egyszer kaptam 
e g y pofont — és ezzel el-
mehet a f i lm akármennyi-
szer. Igaz, hogy a szöveg-
könyvbe három pofon volt 
beírva, de ezt egyre korri-
gáltam. Borzasztóan idege-
sít, ha pofonütnek. Viccen 
kívül, ez volt az egyetlen 
eset, amikor nem tudtam 
elvonatkoztatni a színészt 
az embertől. Minden este 
e lpirultam a színházban a 
pofon után. Sokszor pirul-
tam, mert sokszor ment a 
darab. A f i l m többször fog 
menni és én egyszer sem 
fogok elpirulni. Egyébként 
nagyon szívesen játszom 
ezt a ezerepet, nemcsak 
azért, mert a színpadon si-
kerem volt vele, hanem, 
mert Hunyady Sándort 
mint írót és mint embert 
egyaránt annyira szeretem, 
hogy örömmel és büszke-
séggel tölt el, hogy darab-
jának mindkét feldolgozá-
sában hozzájárulhatok a 
sikeréhez. 
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Nehéz kérdés. Színpadon 
vagy filmen játszottam-e 
szívesebben a »Lovagias 
ügy«-et? A kérdés nehéz, 
a felelet könnyű. Feltétle-
nül szívesebben játszottam 
ezt a szerepemet színpa-
don, ahol közvetlen kontak-
tusom van a közönséggel, 
ahol tapsoltak nekem, ha 
tetszettem, ahol több időm 
van, hogy egészen beleél-
jem magam a szerepbe. 

Viszont az sem kétséges, 
hogy feltétlenül a filmen 
játszottam szívesebben a 
szerepet, mert hiszen csak 
egyszer kell játszani a fel-
vevőgép előtt és a film az-
tán mehet ezerszer is, nekem 
többé semmi dolgom. Ezzel 
szemben a színpadon min-
den este kapok pénzt, a fil-
men viszont csak egyetlen 
egyszer. Azt sem hagyha-
tom ki, hogy mindig szeret-
tem volna látni magamat a 
színpadon, de ez technikai 
akadályba ütközött. Annak 
viszont semmi akadálya, 
hogy a filmen láthassam 
magamat, mint akármelyik 
más néző. 

Tehát ezekután, ha felte-
szik a kérdést, hogy filmen 
vagy színpadon játszot-
tam-e szívesebben a »Lo-
vagias ügy«-et, tiszta lel-
kiismerettel válaszolhatok 
a nehéz kérdésre igennel. 

cJ"pn 

Megmondom pontosan, 
hogy mi a különbség a 
»Lovagias ügy«-beli szere-
pem színpadi és f i lmvál to-
zata között. Amikor da-
rabja színházi e lőadása 
után találkoztam Hunyady 
Sándorral és elmondtam 
neki, hogy mi lyen sikere 
volt például a Kabossal 
való veszekedési jelene-
temnek, szótlanul bólintott 
és valószínűleg örült. Eb-
ben a tekintetben teljesen 
megváltozott a helyzet a 
f i lmfelvéte lek alatt. 

Egyizben például meg-
pi l lantom Hunyadyt és 
elmondom neki, hogy 
ma a jégpályajelenetet 
forgattuk és kitűnően si-
került. »Micsodát!« — 
kiált fel reszketve Hu-
n y a d y — »hol forgatta-
tok? A jégpályán?« Tudni-
ill ik a városl iget i jégpálya 
nem volt benne a darab-
ban. Másnap elmondtam 
neki, hogy m a a képtárban 
forgattunk. »Hol forgatta-
tok, az, Istenért!« — kér-
dezi erre a szerző — »mi-
csoda képtárban!« MeTt a 
képtár sem volt benne az 
eredeti darabban. 
' Véleményem szerint 

csakis ez a különbség a 
színpadi és a f i lmdarab kö-
zött. Természetesen meg-
van mindennek a magya-
rázata. Hiszen a színpadon 
azt mondta a női fősze-
replő, hogy most k i m e g y 
a strandra. A strandot 
persze színpadon nem lát-
tuk. A f i lmen azt mondja, 
hogy kimegy a jégpályára 
— és látjuk a jégen is. 

A szerző számára azon-
ban a darabban örök nyár 
van. 



»EGY ASSZONY, AKI VÁLNI AKAK« 
Myrna Loy játssza ennek az érdekes filmnek a címszerepét: az asszonyt, aki tíz évi házasság 
után válni akar. A házasság tíz éves, de a film problémája mégis egészen m a i . . . A fárfi, akittíl 

Myrna Loy válni akar: Warner Baxter 
(Foto Twentieth Century—Fox) 



SÍ&íÍUú magyart óifíetótatió/uma e& 
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Irta: KARL OPITZ 

Azért jöttem Budapestre, hogy be-
számoljak a magyarok új berlini si-
kereiről. Kis költői túlzással azt ál-
líthatnám, hogy a magyarok újra el-
foglalták Neubabelsberget 

Nem szeretném, ha cikkem olvasói 
azt hinnék, hogy mindez nem több a 
vendég udvariasságánál és ezért ösz-
szeállítottam egy kis statisztikát, 
amely rögtön meggyőz1 mindenkit 
arról, hogy az Ufa tisztában van a 
magyar tehetségek értékével és 
méltó szerephez juttatja őket stú-
dióiban. 

íme, az Ufa magyar primadonnái: 
Eggerth Márta, Rökk Marika, Hilde 
von Stolz, Tasnády Fekete Mária és 
Turay Ida. 

Tasnády Fekete Mária most írta 
alá nálunk a következő évre szóló 
szerződését, Rökk Marikát pedig 
újabb négy filmre szerződtették. 

Színészeink között is van néhány 
magyar: Sima Oszkár, a fiatal 
Franz von Bókay és még néhányan 
mások, egyelőre kisefoib szerepekben. 

Magyar rendezőink: mindenek-
előtt Martin Pál, aki ma már egyike 
Európa legelső rendezőinek és Ju-
lius von Borsody, aki főként kis-
filmeket rendez. 

Az új szezonra szerződtettük, még-
pedig kiváltságos feltételek mellett, 
Fényes Szabolcsot, a tehetséges mu-
zsikust. »Ha az asszonyok hallgat-
nák«, című filmnek muzsikájával 
lépett be a babelsbergi magyarok 
táborába. Propaganda-osztályunk 
számára dolgozik Csicsáky Elemér 
író. Bruno Dudayt, Tasnády Mária 
férjét, aki ősi magyar nemesi csa-
ládból származik, aligha kell a ma-
gyaroknak bemutatnom. 

Most áttérek a magyar írókra, 
akiknek kivételes helyzetük volt 
mindig az Ufánál. 

TTj produkciónk élén áll Herczeg 
Ferenc »Kék róka« című színdarab-
jának filmváltozata. Tudjuk, hogy 
mivel tartozunk a legnagyobb ma-
gyar írónak — és Herczeg Ferenc 
színművét kivételes kiállításban fog-
juk feldolgozni. A »Kék róka« 
egyébként budapesti őspremierje 
óta a német színpadok egyik legnép-
szerűbb darabja. 

Megfilmesítjük Aszlányi Károly 
»Hét pofon« című regényét, mégpe-
dig a. magyar Martin Pál rendezé-
sében, Wüly Fritsch-csel és Lilian 
Harvey-vel a két főszerepben. Li-
lian Harvey, ugyancsak a magyar 

Martin rendezésében, 
Elssler Fanny különös, 
táncos regényének egyik 
budapesti epizódját is 
(filmre viszi NeU'balbels-
bergben. Az egyik Esz-
terházy herceg lesz a 
film férfifőalakja. 

Most áttérek az Ufa 
budapesti produkcióira. 
Ezt a cikket a Hunnia-
filmgyár ragyogó, új 
stúdióiban írom, ahol 
Az Ufa európai sajtófőnöke a 
Hunnia filmgyárban: Trebitsch 
producer, Karl Opitz ós Erdélyi 
Mici, a »Rádbizom a felesé-

gem« női főszereplője 
(Foto László) 



az Ufa új magyar film-
je, Vaszary János »Rád-
'bizom a feleségem« öl-
mű vígjátékának film-
változata készül. A fil-
met a szerző rendezi, fő-

szerepeit Erdélyi Mici 
— aki már sokszor fil-
mezett Berlinben — és 
Páger Antal játsszák. 

Röviddel a felvételek 
befejezése után még egy 
filmet csinál az Ufa 
Budapesten: ez lesz a 
Regenbogen — Szivár-
vány, Georg Frazer hí-
res darabja, amely ma-
gyarul és németül ké-
szül el. A film forgató-
könyvét az ugyancsak 
magyar Cziff ra Géza ír-
ta; és a leghíresebb né-
met sztárokat hozzuk le 
a film főszerepeire; de 
a szerepek túlnyom óré-
szét, még a német ver-
zióban is, magyarok 
fogják játszani. 

Elmondom még, hogy 
magyar kulturfilmeket 
készítünk, amelyekben 
Budapest és a magyar 
vidék szépségeit és ér-
dekességeit visszük a 
világ elé. 

Ezzel, azt ihiszem, bátran lezárhat-
nám a sort, de nem szívesen hall-
gatok arról a meglepetésről, amely-
ről most tárgyalunk. Arról van szó, 
hogy nagyszerű, magyar színésznők, 
írók és rendezők dolgoznak nálunk 
Berlinben; de nincs közöttük igazán 
népszerű magyar férfisztár. Rövi-
den: Bruno Duday Jávor Pált akar-
ja íszerződtetni és valószínű, hogy 
mire cikkem megjelenik, már alá is 
írják szerződését. Tudjuk, h'Ogy Já-
vor milyen kiváló színész és bizto-
sak vagyunk abban, hogy az ő szer-
ződtetésével megint egy magyar vi-
lágkarriert indítunk el. A tárgyalá-
sok befejezését, sajnos, nem várha-
tom be, indulnom kell ív issza Ber-

A negyvenéves asszony; Lil Dagover, aki most szintén ro-
konságba kerüjt a magyarokkal 

(Foto Ufa) 

linbe; pedig arra is nagyon kí-
váncsi vagyok, hogyan fogadja a 
budapesti közönség egyik legszebb 
filmünket: A negyvenéves asszonyt, 
amely a napokban kerül premierre. 
Remélem, hogy két sürgöny vár 
majd íróasztalomon, amikor újra 
átveszem a munkát: az egyik azt 
adja hírül, hogy »A negyvenéves 
asszony« sikert aratott, a másik azt, 
hogy Jávor már aláírta szerződé-
sét. 

A sors különös szeszélye, hogy a 
»Negyvenéves asszony« címszerep-
lője, Lil Dagover is javítja a ma-
gyar statisztikát: leánya házassága 
révén rokonságba került a magya-
rokkal. 



o 

FILM 
C O C T ^ I L 

HARSÁNYI ZSOLT 
A „NQSZTY FIU," , 
FORGOKÖNYVET ÍRJA 

Tavasszal film lesz a 
legsikeresebb magyar víg-
játékok egyikéből, a »Nosz-
ty-fiú eseté«-ből. Ez az első 
eset, amikor a színpadi 
szerző maga ír ja filmjé-
nek forgatókönyvét: Har-
kányi Zsolt már betek óta 
dolgozik a »Drehbuch«-on. 
A címszerepet a filmen is 
Júvor Pál fogja játszani. 

HERCEG, FERENC FILM 
FŐPROBAJA 

A héten tartották meg 
az ú j Herczeg Ferenc-film, 
a »Pogányok« házi bemuta-
tóját; természetesen csak 
meghívottak előtt. 

Hangos taps fogadta az 
érdekes, kosztümös magyar 
film minden felvonását. A 
történet ezer évvel ezelőtti 
időben játszódik — tehát 
egészen ú j részt jelent a 
magyar filmgyártásiban. 
Martonffy Emil rendező 
kitűnően oldotta meg fel-
adatát. A bemutatón de-
rült ki, hogy ilyen nagy 
sztárgárda még nem ját-
szott magyar filmen. A 
főszereplők: Muráti Lili, 
Egry Mária, Kiss Ferenc, 
Uray Tivadar, Szakács Zol-
tán, Bajbukát Ilona, Pet-
hes Sándor, Szaplonczay 
Éva, Toronyi Imre, Ván-
dory 'Gusztáv, Makláry 
Zoltán — és még egy tucat 
ismert színész. Rendkívül 
érdekes kísérő muzsikát 
írt a filmhez Virány 
László. 

A - M R I A NŐVÉR" 
ÍRÓJA : 

Szathmáry Jenő hazajött 
a héten feleségével, Hollay 
Kamillával egy napra Ber-
linből, hogy megnézze ú j 
budapesti filmjét, a M/ária 
nővért. A váratlan utazás-
nak érdekes története van. 
Szathmáry a nyáron itt 

SzénÁssp JÜltty wjetU ÍUúmc 

Powell ezüst sedeqél 
Vasárnap délelőtt zajlott le a Metro Filmszínház-

ban a Metro-Goldwyn-Mayer filmgyár Eleanor Powell-
táncversenye. A táncos budapesti fiatalság indult 
ezen a matinén versenyre Eleanor Powell ezüst 
serlegéért. 

Utassy Jenő versenyenkívüli szteppszóló-száma 
nyitotta meg a műsort, majd partnernőjével, Eg-
ressy Magdával adott elő egy számot a magyar Fred 
As taire. A további szereplők névsora: Füzess Nándi, 
Sinkó Ily, Vincze Manyi, Bazsó János, Arany Béla, 
Sally Alice, Springer Tibor, Varjas Tibor, Horváth 
Frigyes, Rózsaháizi Frigyes, Farkas László, Szénássy 
Lilly, Pozsonyi Simon, Kerék Rózsi, Soproni Győző, 
a Kónya-duett, Fodor Ibolya és Pásztor Ákos voltak. 
Lilly Weisse és Décsi Magda felléptét az utolsó pil-
lanatban kellett visszavonni, mert a matiné engedélye 
úgy szólt, hogy csak tizenhat éven felüliek léphet-
nek fel. 

Három szám volt, amely joggal tarthatott igényt 
az első dí j ra : Füzess Nándi az Adorján-iskola tehetsé-
ges növendéke, a Reiner - és Troyanoff-iskolák tanít-
ványa: Szénássy Lilly és a kitűnő Sally Alice ke-
rültek a zsűri döntése szerint az élre. A díjat végül 
is szavazattöbbséggel Szénássy Lilly akrobatikus száma 
nyerte. Tolnay Klári nyújtotta ált neki az ezüst ser-
leget és gratulált a zsűri nevében a győzelemhez. 

volt Budapesten, megírta a replőjével, aki telebeszélte 
forgatókönyvet és a felvé- a fejét azzal, hogy ez lett 
telek megkezdése előtt visz- élete legszebb filmje. Szath-
szament Berlinbe. Ott tá- máry most eljött megnézni, 
lálkozott most Camilla igazán olyan jó filmet csi-
Horn-nal, a »Mária nővér« nált-e Gertler Viktor a 
német verziójának fősze- »Mária nővér«-ből. 
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Tolnay Klári átnyújtja 
a győztesnek az ezüst-

serleget 
(Foto László) 



— Barátságos arcot ké-
rünk! — mondták amatőr-
jeink Télapónak és addig 
kórlelték, amíg csakugyan 
megkönyörült rajtuk. így 
aztán végre a párhuzamos 
pályázat is jogerőre emel-
kedett, amely úgy szól, 
hogy felvételek készíten-
dők a Svábhegy és János-
hegy téli életének szépsé-
geiről. Ennek a pályázat-
nak, amely hat héten át 
fut, három külön díja van. 
I. díj: egyhetes üdülés a 
Svábhegyi Szanatórium-
ban; II. díj: négynapos; 
III. díj: kétnapos üdülés 
a Svábhegyi Szanatórium-
ban. 

Az e heti rendes pályá-
zat nyertese Bogyay Ele-
mér, -»Jégvdgóka című fel-
vételével. Tízpengős vásár-
lási utalványt kapott a 
Színházi Élet Boltjába. A 
többiek díszoklevelet kap-
tak. 

tffiS 

Breuer Mihály: Libák a hóban 
Rötzer Gabi: Síelők a Svábhegyen 

Porubszky Géza: A Normafánál Radó László: Napos út tálán 

Bogyay Elemér: »Jégvágók« 



T Á R S A S ÉLET 
S z e r k e s z t i : ENDRÖDY BÉLA 

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

múlnak a farsangi hetek, hogy sikerül-
tek a szombati báloki Bírják még a fia-
talok táncos lábbal, jókedvvelf 

— Bírják még, hála fiatalságunknak 
s így nem lankad a jókedv. A szombati 
bálok közül különben a lSzent István 
bál vitte él a pálmát, hol is gróf Zichy 
Jánosné fogadta à megjelent elő' 
kelőségeket, amelyek között nagyon sok 
•politikai és társadalmi kitűnőség volt 
látható. A bál megnyitása előtt fehér 
parókás rokokóruhás leánycsapat táncolt 
menüettet, majd egy másik leány-
csapat keringőt. Rokokó táncosnők a 
következők voltak: Paczer Kukx, Lieb-
hard \Ili, Lencz Dóra, Bessenyő Babi. 
Rácz Sári és Lea, Jekkelfalussy Belly, 
Lészay Melinda. Németh Kató és 
Langsch Éva, míg a keringőt <t követ-
kezők táncolták: Révész Adina, Szinay 
Éva, Plotényi Mädy, \Lúbkovits Anikó. 
Nagy Judit, Rohonyi Ily, Duskár Buca, 
Bocskor Dixy és JBarta Zsuzsi. 

— Nn és rr, m/áni/s20r4siz0k'nj>le.. nem 

volt szükségük patikára la hajnalig tartó fennmaradásból kifolyólagf 
— A gyógyszerészek jubileumi bálját 

— immár hetvenöt éve táncolnak a pa-
tikusok — ezidén az országos kaszinó-
ban tartották meg különlegesen fényes 
keretek között. A megnyitó csárdás 
után szelíd valcer következett, majd ál-
talános tánc. amelyeknek gyönyörűsé-
géből a gyógyszerész-fiatálság valóban 
nem evőkanalanként vette ki á részét. 
A gyógyszerészekkel egyidőben különben 
a Royal pálmákkal ékes termeiben a 
Drogista-bál zajlott ugyancsak emelke-
dett jókedvvel és rendkívüli látogatott-
ságnak örvendezve. A drogisták ezidén 
különösen kitettek magukért s ugyan-
így elismerés illeti a Mimóza-bál rende-
zőit is, akik a Vigadó termeibe ezidén 
igen előkelő közönséget gyűjtöttek egy-
be s .publikumuk számiára érdekes far-
sangi nyitással szolgáltak. Amerikai, 
olasz, tiroli és magyar stílusban fel-
építve négy bár színesítette a bálterem 
négy sarkát s a bárokban — megfelelő 
nemzeti viseletben — egy-egy bálki-
rálynő parancsnokolt megfelelő számú 

A SZENT ISTVÁN-BAL NYITÓ LÁNYAI: 
Zelenka Ági, Majerszky Etel , Kispéczy Zsuzsa, Ádámy Ágam, Paujlovits Baba , (Kriszttnkovits 

Gabi, Ivády Baba, Sajóhelyi Klári , Krisztinkovlta Mária 

MENÜETTE A SZENT ISTVÁN-BÁLON 



udvarhölggyel. >Nagy sikerük volt ezek-
nek a bároknak. a bennük felszolgáló 
bálkirálynők rangját a közönség még 
megtetézte a »bár-királynő«. elnevezéssel 
is. Hát — így mulattunk, angyalom, 
egyelőre még áll a bál jövő szerdáig. 

— Bizony, bizony, hamvazószerda 
röviden itt a nyakunkon, ami azért nem 
baj, mert nem is fog ártani egy kis pi-
hetiés, körafekvés, könnyű böjt a sok 
hajnalig tartó lumpolás után. Egy bál-
kiráiy például már a héten keserűen el-
sírta magát valamelyik háziestélyen. azt 
bömbölvén, hogy »nem akarok több hi-
deg büffét látni!<í 

— Ne rontsuk el az utolsó napok mu-
latságait, lesz még alkalmunk a far-
sang mérlegét megállapítani. Addig is 
azonban halljuk a karneváli krónikát. 
Tehát ... 

— Tehát ez a hét is úgy folyt le, mint 
a többi, vagyis a nagy bálok sűrűn, vál-
togatták egymást a házi estélyekkel s 
közben néhány koktél-parti . és egyéb 
eredetibb zamatú mulatság tarkította a 
programot. A koktél-partik közül a 
Nickl Alfrédéké vitte el a pálmát. 
amelyre vagy ihatvan meghívott gyűlt 
egybe a Baross-utcai Nickl-palotában, 
kötttük nagyszámban a budapesti kül-
földi diplomáciai kar tagjai. Az érdeke-
sebb zamatú mulatságok sorában kettő 
vezet. Az egyiknek, amely Blantz Je-
nőéknél zajlott le, az a története, hogy 
Blantzéknál a múltkoriban nagy estély 
volt, amelynek több mozzanatát film-
ben örökítették meg a háziak. Lefilmez-
ték a vendégek érkezését, a tánc meg-
nyitását, a szupét, a szupécsárdást, az 
emelkedettebb hangulatú pillanatokat, a 
korhelyleves szervírozását ésatöbbi és 
csak természetes, hogy ezt az egészen 
eredetien újszerű filmet aztán le is kel-
lett vetíteni a meghívottak előtt, vagyis 
újra meg kellett hívni őket a kép meg-
tekintésére. Ez a farsangi filmbemutató 
január utolsó napján zajlott le, a film 
óriási sikert aratott és szereplői újra 
hajnalig ropták a táncot a premier 
tiszteletére. A másik eredeti zamatú mu-
latság a Meyer Sándorék disznótora volt, 
amely február 2-án délben zajlott le. 
vagyis disznótoros ebédről van szó ez-
úttal, amely gyöngéd figyelmességgel 
illeszkedett bele a farsangi műsorba. A 

farsangi műsor rendkívül tülterhett 
ugyanis s a háziak az ő disznótorukkal 
nem akarták elvonni vendégeiket egyéb 
esti mulatságaiktól. így a déli órákra 
helyezték a sertés-lakomát, amely után 
olyan délutáni bál kerekedett, hogy meg-
irigyelhette volna az egész Bálközi 
Blokk. Ha már most úgy számítjuk, 
hogy egy nagy elit-bálon úgy 11 óra 
felé kezdenek táncolni a fiatalok s a 
tánc tart hajnali ötig, szupéval együtt 
kerek hat órában állapíthatjuk meg a 
bál időtartamát. A Meyer Sándorék dísz* 
nótoros asztalához pont egy órakor ül-
tek le az ebéd-vendégek, akik a délutáni 
bál után este nyolckor távoztak. Így a 
délutáni bál — szupével, illetőleg ebéd-
del együtt — egytől-nyolcig tartott, va-
gyis kerek egy órával tovább, mint egy 
nagy bál. 

— lPompás ötlet. amelyet kétségkívül 
a farsang rövidsége termelt ki! Ajánl-

Govrik Tivadar, Rácz Lea, Rácz Sári és ifi. 
Tobler János a Szent István-bálon 

íRiíHSffar foto) 
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juk — mint követésre méltó példát — 
karnevál áldozatai figyelmébe. , 

— No és most vissza az eredeti karne-
váli krónikához! Hol is hagytuk abba a 
múlt héten? Igen, tehát január 28-án a 
Kiss Gézáék estélyével folytatódott a 
farsangi cécók sora, majd ugyanazon az 
estén Severlay Zoltánéknál volt vacsora. 
Január 30-án Perczel Tiboréknál volt Ka-
tinka leányuk tiszteletére estély és 
Győrbíró Endrééknél vacsora, továbbá 
Thiberger Imrénénéi estély, amelyet Do-
rothy lánya tiszteletére adott, aki most 
érkezett haza Londonból. Ugyanakkor a 
Sibyll operaházi díszpremierje, a Szent 
István-bál és a Gyógyszerész-bál ontották 
a frakkos és estélyiruhás tömegeket a 
pesti éjszakába. Január 31-én — mint 
említettük — volt a Blantz Jenőék film-
bemutatója, ugyanakkor Szivessy Tibo-
réknál volt rendkívül látogatott tea és 
Tormay Gézáéknál estély. Február else-
jén a Széchenyi-bál, az Atléta-bál és a 
Vitézi-bál fénye ragyogta be az éjjelt, 

Herceg Windischgraetz Natália és G-ovrik 
Tivadar a Szent István-bálon 

' S -hSH». «ntn^ 

ugyanakkor koktél-parti volt Dräsche 
Lázár Alfrédéknél. A következő napon — 
pihenésül — az Örök Tavasz Társaság 
estélye s a )Téll Esték teája folytatta a 
farsangi műsort s estély volt Bozóky 
Gyuláéknál is. Február 3-án az Inter-
national Club álarcos-bálja, a BE AC-bál, 
a Bencés-bál és a Szent Imre-bál tor-
lódtak; csütörtökre pedig a Gazdász-bál, 
a Leányfalusi Törzs bálja és a Hunnis-
ták bálja jutott, mint farsangi pro-
grami. Közben \az elmúlt hét péntekjén 
Biró Páléknál volt gyönyörű házibál, 
február 6-án budai Goldberger Leóék-
nál lesz estély, Húshagyó kedden Algya 
Papp Sándoréknál vacsora, február kö-
zepén Debreczeny Sándoréknál estély, — 
szóval sok van már a hátunk mögött, de 
még jóval több előttünk. Mindenesetre, 
nem úgy, mint eddig, a farsangot nem 
Hamvazószerda fogja befejezni, fia-
nem február 12-én a Bálközi Blokk zá-
róülése, amely után a bálelnökök búcsú-
bankettre gyűlnek egybe az Országos 
Kaszinóban és a jövő farsangig böjti 
álomra hajtják a fejüket. Hogy ez az 
álomi ne legyen zavartalan, arról majd 
a házibálok végtelen sora fog gondos-
kodni. 

— Talán egy rövid kirándulást Hymen 
berkeibe, hogy mi új eljegyzési hír ter-
mett az elmulf hétenf 

— A két legújabb ^menyasszony : Zsit-
vay Margit, Zsitvay Tib or ék leánya és 
Rákosi Lenke, Rákosi Gyuláék leánya 
és Rákosi Jenő unokája. A fiatal asszo-
nyok sorában viszont a következő kis 
françia nyelven nyomtatott kártya nyit-
ja meg az örvendetes híreket, amely a 
Rhone vidékéről érkezett hozzánk: »Mon-
sieur et Madame Marc Monmont sont 
heureux de vous faire part de la nais-
sance de leur fils, Michel«, — ami ma-
gyarra fordítva \azt jelenti, hogy Badics 
László és felesége leányának, Edinának, 
aki Franciaországba m&nt férjhez, kis-
fia született. Hasonló jellegű hírekkel — 
természetesen előre nem tudjuk megjó-
solni, hogy kisfiú vagy kislány érkezé-
sét fogják-e jelenteni — a következő 
szépasszonyok fognak még szolgálni a 
közeljövőben: Milos Endréné. Bethlen 
Gáborné grófné és Tóthvárady Asbóth 
Andrásné. 

ZvAmI Uil^c P-^7-7™ To*.. 

A GYÓGYSZERÉSZ-BAL NYITÓ LÁNYAI: 
Fodor Sári, Szöllössy Judit, Heckel Manói, Szilágyi Mária, Pap Ágnes, Mansfeld Vera, Kovács. 

Baba, Mancha Ibolya Bánó Eva 



világban — alig hogy hazatért — foga-
dásokat kötöttek arra vonatkozólag, 
hogy hízott vagy fogyott-e Londonbanf 
Mikor aztán |o grófné egyik ismerőse a 
legilletékesebb helytől, magától a gróf-
nétól megtudta, hogy ma háromnegyed-
kilóval több a súlya, mint a londoni 
utazás előtt, egy ismert kíváncsi és köz-
lékeny hölgy lelkendezve járta be a vá-
rost mindenkinek tudtára adva. hogy 
»nyertem tíz pengőt!« Ennyivel fogadta 
ugyanis a súlytöbbletet egy fogyópárti 
barátnőjéval szemben. 

— Mi hír a Windsori hercegről1 
— Rotschildék kastélyában remetéske-

dik és bécsi, meg badeni kirándulások-
kal szórakozik. így legutóbb Selby, bé-
csi angol követ kíséretében meglátogatta 
a Meinl-cég bécsi gyártelepeit, ahol 
Meinl Gyula főko>nzul fogadta. A herceg 
nagy érdeklődéssel járta be a gyárat, 
közel két órán keresztül töviről-hegyire 
megnézett mindent s természetesen a 
legnagyobb elragadtatással és megelége-
déssel nyilatkozott a látottakról. 

— Egyéb kis édességt 
— A kitűnő bankár veje, aki leg-

utóbb váratlanul beleszeretett egy csi-
nos i f j ú hölgybe, komolyan válni akar 
szépséges feleségétől és már el is költö-
zött hazulról. A feleség mindenáron el 
szeretné kerülni a válást s e célból egy 
napon személyesen is felkereste a csinos 
ifjú hölgyet, aki hosszas megbeszélés 
után előzékenyen és jószívűen lemondott 
a csapodár férjről. Már az volt a hely-
zet, hogy remélhetőleg minden rendbe-
jön, mikor is az i f j ú csapodár unszolá-
sára a csinos i f j ú hölgy — lemondó Ígé-
rete ellenére — újra elkezdett vele titok-
ban találkozni s az egyesség felborult. 
A helyzet egyre 'aggasztóbb s úgy hírlik, 
hogy Csapodár és Csinos rövidesen ösz-
szeesküsznek, ha csak Csapodár mamája 
és Csinos volt vőlegénye nem találnak 
ki megfelelő ellenintézkedéseket. Remél-
jük, hogy ki fognak találni, — adieu! 

CSARDASNYITÔ PÁROK A PÉCSI DEFHE-BALON: 
Visnya Erzsébet, Crattier Zsuzsa, Fürst Pipi, Blaskovich Kiéri, Faluhelyi Vara, Tamásy Éva, 
Garai Joel, Fürst Trudl, Oderszki Olga, Visy László, Szörényi Vilmos, Nánay László, Pilasza-
novich Tivadar, Ribianszky László, Monostory Jenő, Fáy Endre, Kleber! Márton, dr. Karl Lajos, 

Gilli Ferenc 
(Foto Osehy) 

Kövecsesi Lukács Béla főispán és felesége, 
aki Szendrey Júlia jelmezében vett részt a 

MANSz miskolci kosztümös táncastélyén 
(Foto Frisch) 

ván gróf és Madarassy-Beck Marcell 
báró nagypapák lesznek! 

— Ügy van. Ezekután még pár szót 
egyéb érdekességekről, vagyis{ 1. Nagy-
szerűen sikerült a Galopp-gál, amelyet 
az alagi lovas- és istállótulajdonos koló-
nia rendezett. 2. Hónapokig tartó lon-
doni tartózkodás után visszaérkezett Bu-
dapestre Khuen-Héderváry Károlyné 
grófné, aki szebb, mint valaha s feb-
ruár végén valamelyik téli sporthelyre 
utazik kilevegőzni a városi fáradalma-
kat. Jellemző a szép grófné iránti álta-
lános érdeklődésre. hogy a pesti hölgy-



Vándorsólymok után a gödöllői mezőkön 
írta: KOLOSSY GÁBOR 

Régvilág letűnt dicsősége varázs-
lódik elém. Tarkaruihás dámák és 
vitézek beszélgetnek mosolyogva, 
hajbókolva, — ihabzó szájú telivérek 
ágaskodnak, csörgetve az ékes sze-
reléket; mindenik szeme lázban 
futna, vágtázna, szédületes tempó-
ban a végtelen rónaságon. A láz: 
a hajsza, a vadászat tülze, mely erőt 
vesz emberen, állaton egyaránt. 
Csak a rvadászmadarak, a sólymok 
nyugodtak. Az ő idejük még nem 
érkezett el. Lesapkázott fejjel ül-
nek a hölgyek és urak vastag, ke-
ménybőrkesztyűs öklén. De a villo-
gó szemek vadsággal teli tekinte-
nek szerte, ha a kis hindu saplka 
•lekerül a fejről s fent a levegőben 
körözve, szédült zuhanással vágnak 
le a felrebbent vadra. 

A gödöllői vadászhivatal udvarán 
ülnek a madarak. Két csoportban. 
Az egyik részen a vándor- és kere-
csen sólymok, a másik részt csak 
egy képviseli: Förgeteg, a héja. Ez 
a vadmadár nem igen tűr meg kö-
zelében semmit az emberen kívül s 
ha szerét teheti, »átnyúl« a szom-
szédhoz s bizony megesett már, 

Öróf H aller Alíréd, Tóth Gyula királyi vadásztiszt, dr. Robo-
gány István, Bástyái Holtzer Lóránt, Székelyhidy Vilmos ud-

vari solymász 

hogy elérte a legközelebbi sólymot 
s pillanatok alatt végzett vele. 

A sólymok lesapkázva ülnek, a 
héja nem tűri a sapkát. Villogó, 
nagy, sárga szemeiben határtalan 
vadság, vérszomj, féktelen ölnivá-
gyás, kegyetlenség tükröződött; 
horgas, vastag csőre félig nyitva, 
törésre, tépésre, marcangolásra ké-
szen. Mint a leláncolt oroszlán, to-
pogott a manzsettás, karabineres 
bivalybőr-szíjon. 

Förgeteggel kiniglizni mentünk. 
A kinigli vagy üregi nyúl, kisébib 
a mezei nyúlnál, ipagaásta lyukak-
ban lakik, honnan szelídített vadász-
görénnyel hajtatják Ski. Vigyázni 
kell azonban, hogy a görény bent 
meg ne ölje a kiniiglit, mert ha ez 
sikerül neki, jól lakik a vérrel, el-
fekszik a lyuklban s nyugodtan alu-
szik jó pár órát, mitsem törődve a 
kint dühöngő vadászokkal. Ilyenkor 
nincs más hátra, mint venni az ásót 
és — kiásni őkegyelmét. Megjegy-
zem, ihogy a közmondásban a lusta-
ság megtestesítője; a lajhár, »tiszt-
ségét« nyugodtan átadhatná a va-
dászgörény nek . „. 

Kiérve a kinigli-eldorádóba, fi-
gyeljük, hogy melyik lyukba 'fut be 
az üregi. Egyhez mindjárt odasie-

tünk s beeresztjük az 
apró szájkosárral és 
nyakcsörgővel ellátott 
fehér, pirosszemű kis 
vadászcimborát s pár 

• perc múlva már hajtja 
is ki a kiniglit. Székely-
hidy solymász dobja a 
héját s az már rajta is 
van az üregin. Szem-
pillantás alatt elfogta. 
Olyan gyorsan, hogy 
még lefényképezni sem 
tudtam. Mire odaér-
tünk, már vége volt. 
Két kiniglit vágott le 
még Förgeteg, futtában 
mindegyiket, lehettek 
úgy hatvan-nyolcvan 
lépésre. A szerencsétle-
nek nem találtak addig 
a lyukhoz, míg a héja 
odaéri. Azután pedig 
nincs menekvés, mert 
Förgeteg nem szokott 
hibázni, amit pedig 
egyszer megmarkolnak 
a félelmes héjaikarmok, 
azt semmi meg nem 
menti töbibé. 



Aradvári József és Székelyhidv Vilmos udvari 
solymászok 

Estefelé solymászni mentünk. 
Aradváry solymász hozta ki az ud-
var büszkeségét: Villámot, a híres 
angol vándorsolymot Nemeskéri 
Kiss Géza fővadászmester a patró-
nusa, az ő kedvence; semmiért oda 
nem adná. Mert Villám nagyon 
ügyes; még soha el nem hibázta ál-
dozatát. Holtzer Lóránt és Fába 
László kerecsensólyommal és kar-
vallyal indultak az 
egyenlőtlen küzdelem-
re. Rövid idői, a kar-
valynak foglyot keres-
ni nem tudunk, így út-
közben rigót, verebet és 
egy galambot fogatunk 
vele. Csodám ad ár ez a 
kis karvaly, Lóránt ba-
rátunk ugyancsaík ren-
desen »betanította. Olyan 
vérengző, mint a héja, 
— egyáltalán a héjának 
kicsinyített kiadása, — 
pillanatok alatt elcsípi 
a kiszemelt prédát s le-
esve a földre, 'büszkén 
telepedik rá. Alig lehet 
róla kézrevenni. 

Fácánokat keresünk 
a sólymoknak. Arad-
váry leveszi Villámról 
a sapkát, elengedi s az 
fejünk felett körözve 
várja, hogy felhajtsuk 
a fácánt. A vándorsó-
lyom ugyanis csak a le-
vegőben dolgozik, föl-
dönfutó vadra nem vág, 
mert 
gát. 

A sólyoon gyors csapásokkal 
szelve a levegőt, állandóan fölöt-
tünk köröz. A gazos, kórós tarlón 
nehéz a fácánt felkelteni s csak 
akkor repül fel, ha majdnem rálép 
az ember. Haller Frédivel egymás 
mellett cikk-cakkban futkározva, 
mint két rossz gyerelk, kiabálunk, 

I ordítozunk, füttyögünk, de annyira 
fél a fácán a légi hóhértól, hogy 
nem akar felkelni. Egyszer végre 
egy kakas hang nélkül felrebben 
előttem, — talán már rá is léptem 
— no most.. . semmi. Villám tovább 
repül ellenkező irányba. Ebadta 
kanász, süsd meg a híres sólyom-
szemeidet! Miközben a kakas sze-
rencsésen kiköt a vagy kétszáz mé-
ternyire lévő erdőben, mi tovább 
fújjuk a csatazajt, de azt hiszem, 
már nem sokáig bírjulk. Meg már 
sötétedni is kezd. Villám kitartóan 
köröz felettünk és éppen messze 
van tőlem, mikor a másik kakasra 
is rálépek. A szerencsétlen meg-
riadva, nagy zajjal kél fe l . . . hol 
vagy, Villám?... De már jön. Fel-
felé ívelő szaltóval fordul, egy csa-
pás a hosszú 'hegyes szárnyakkal és 
zuhan . . . zuhan lefelé. Honnan vette 
ezt a fantasztikus gyorsaságot? A 
fácán kétségbeesetten igyekszik 
előre... elérni, csak elérni az erdőt, 
de már elkésett... Suhogás... egy 
tompa puffanás hall-ilk, amint a só-
lyom reá vágott s a fácán élettele-
nül bukik a poros földre. 

összezúzna ma- Nemes Fába ég Bástyái Holtzer etetik a vadászkarvalyt és « 
sólymot 

(Kolossy Gábor felvételei) 



Futballtavasz 
A Meteorológiai Intézet havat, 

hideget, jósol, kemény telet. A Va-
dász-utcai futballminisztériumban 
pedig a nagy vezérkar megkontre-
minálja a Meteorológiai Intézetet, 
! kimond ja: itt a tavasz, a futball-
tavasz. Jövő vasárnap már megkez-
dődnek a bajnoki mérkőzések, a rá 
következő héten működésbe lép az 
egész vonalon a nagy futlbaliüzem.. 

Labdaéhség. A Hungária tréningjén Kocsis, Tu-
ray. Müllor és Cseh várják a labdát. Háttér-

ben: Schäffer Alfréd 



H S 1 ! 

A futbiallpályákat most még vastag 
jeges hóréteg borítja, a jövő nagy 
csaták porondja téli álmát alussza. 
De egyszerre stoplis cipőjű lábak 
jelennek meg a pályán — oh, ezek 
az ismert lábak — aztán felcsendül 
a futballabda döngetésénök muzsi-
kája. Ez már a tavaszi szimfónia, 
a futballtavaszé. A csapatok főpró-
bája kitűnően sikerült. A jeges pá-
lyán is megállták a helyüket azok 
a játékosok, akikre az idei szezon-
ban rendkívül nagy feladatok vár-
nak. A rendezők, az egyesületek in-
tézői már csak az utolsó simításo-

Toldl Szilveszter Schäfer módon zsonglöröskö-
dik a labdával 

(Pálházy fotók) 

kat végzik és az ügyelők, a tréne-
rek, akikről olyan siokan vitáztak az 
angol-magyar mérkőzés után, szere-
pükre előkészítve küldik a világot 
jelentő deszkákra, illetve futball-
pályára a nagy társulat összes sze-
replőit, a sztárokat, fő- és alprimia-
donnákat, hősszerelmeseket és intri-
kusokat. XJsetty Béla, az MLSz el-
nöke, a, futballzenekar Toscaninije 

Sutt! Müller és Turay 

Kapusok tánca a labda; körül: Kutasi és Háda 
Turay a 12-es autóbusz ka 

lauza tl-est rúg 



kezébe veszi a karmes-
teri pálcát s eWbien a 
pillanatban felharsan a 
zenekar, a nagy futball-
orchester. Karmestertől, 
prímhegedüstől kezdve 
a bárcsásig, harsonástól 
a dobosig egyformán 
függ mindenkitől, hogy 
ez a zenekar egész inü^ 
ködése alatt összhang-
ban dolgozhasson, egyet-
len egyszer se történjen 
gikszer, vagy disszonáns 
hang. 

Akik nézik a tréning-meccset: 
Nagy László, Blum Zoltán, Ko-
rányi Lajos, Sárosi György dr. 

A futtballtavasz fő-
próbáján csikorgó hi-
degben végezték el a 
gyakorlatokat a játéko-
sok és a sportközönség, 
amely nagy érdeklődés-
sel várja az idei sze-
zont, atobian reményke-
dik, hogy mire kisüt az 
első tavaszi napsugár, 
akkor majd kirügyez-
•öek a győzelmet jelentő 
góldk is. 

Prof. Blum előadása az első tréningről a játékosok gárdájának 

A futball tavasz első gólját Toldi lövi 
(Pálházy fotók) 

Fejel'ési akadémia Polgár és Lázár között 
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Lawrence Tibbett 
dalban adja olő vé-
dekezését az »ün-
der Your Spell« c. 
filmben. A halálos 
párbaj tárgyalásán 
aligha fog igy éne-

kelni . . . 
(Foto 20-th 
Century—Fox) 

tawwMZ ïiù&ett szetCMsêdet* t/é$u szíupadi pát&aia 

Szinte pillanatok alatt járta be az egész 
világot az a megdöbbentő hír, hogy Law-
rence Tibbett, a newyorki Metropolitan 
Opera és a legszebb hollywoodi énekes 
filmek világhírű sztárja, a Metropolitan 
színpadán, próba közben, egy színpadi 
párbaj-jelenet során leszúrta partnerét, 
aki azonnal belehalt sebébe. A hír ebben 
a formájában szerencsére nem bizonyult 
igaznak. Tény, hogy Tibbett kardja, je-
lentéktelen sebet ejtett partnerén, de a 
szerencsétlen embert jelenet közben 
szívszélhűdés ölte meg és a nagy éne-
kes csak a szerencsétlen körülményeik 
találkozásámiaik rovásiára írhatja, hogy 

rövid ideig ilyen sötét szenzáció köz-
pontjába került. 

Az már aztán a sors iróniája, hotgy 
Lawrence Tibbett éppen mostanában fe-
jezett be két olyan filmet, amelyeknek 
mindegyike emlékeztetni fogja a vilá-
got a Metropolitan próbáján történi 
szomorúvégű párbajra. Az egyik »Z. a 
fekete lovag«, amelyben Douglas Fair-
banks híres némaszerepót játszotta el 
és amelyet úgyszólván végig kellett 
párbajoznia. A másik film az *Under 
Your Spelh, itt viszont egy törvény-
széki tárgyalás keretében dalolva tartja 
meg védőbeszédét. 



O U r , v a r o k 

Jávor Blly Rómában táncol 
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Magyarruhás zenekar Holland-
Indiában. Pikier György ós 
zenekara Játszik igy a világ 

másik felén 

Horváth Hoffmann Magda, Gáty Ul i , Gáty 
Hona és Térő Ilona kvartettje Genfben 

vendégszerepel 

Dénes Gyula barito-
nista a Manchester-i 
Operában énekel nagy 

sikerrel 

B. Major Aranka, a 
londoni B. B. 0. tagja 
kislányával az 1300 
méter magas Brockell 

csúcsán 



Levitzky Piroska és Dillinger Rudolf Angliában 
élö magyar műkorcsolyázó trénerek 

A »Quartett Noverro and Thais« — négy magyar és Maurice Chevalier az alexandriai »Mohamed 
Ali« színházban, ahol a Chevalier tiszteletére rendezett díszelőadáson fölléptek 

Lilienthal 

A »Sisters Forest« két pesti lány Varsóbaa 
tánoo] 

Margit Zürichben vendégszerepel 



ITT A TAQÜA! 
St. Clair és Day mutat-

ják be először Pesten az új 
/Z/amerikai táncot. John Rocke-
vfellát szilveszteri estélyón New-
Yorkban 250 milliomos előtt, ti-; 
zenkét pár tànçolta a Taqua-t . 
Legszebben St. Clair ós Day. Ha-

\ ta lmas arany serleget kap tak , 
W az elsőségért . P e s t e n a 

PARISIEN GRILL közön-
v ségónek muta t ják be 

az új amerikai 
táncot 



Margarete Andoux mosolya 

Francia emigrán-
sok ükunokája volt. 

Ügy ragyogott 
Margarete Andoux mosolya a kis 
város felett, mint egy örökös ta-
vaszi égbolt. Mi lenne ez a kis vá-
ros Margarete Andoux mosolya nél-
kül? Ki tudna róla? Ki ismerné 
lengyelesen hangzó nevét, piszkos, 
unalmas utcáit? Hogyan mesélhet-
nék én önöknek róla, ha nem lenne 
Margarete Andoux? Az ő mosolya 
világított a fülledt irodákban, a 
rosszul világított üzletekben, a 
szűk és szomorú bútorozott «szobák-
ban. 

Már a neve is, mintha édességet 
szopogatna az ember: Margarete 
Andoux. 

Mindenki szerette őt, Margarete 
Andouxt. A törpe, de befolyásos 
kendőgyáros Kellermann, aki szü-
leitől örökölte üzletét, s még soha 
nem hagyta el a városkát, de nagy 
hatalom volt a városi gyűléseken, 
szinte megsemmisült, ha Margarete 
Andouxval találkozott. Legalább tíz 
percig kezében ' tartotta kalapját, 
mintha Isten anyjával találkozott 
volna. Szerette Margarete Andouxt. 
A szellemes tanító, Klingebiel, aki 
sokat utazott és nyolcévi házassá-
giban hét gyermeke született: sze-
rette Margarete Andouxt. A pék-

inas, aki zsemlyét (hordott Margarete 
Andoux nénjéhez, akinél lakott: 
szerette őt. A kárpitos, aki a füg-
gönyöket rakta fel, a kályhás, a 
polgármester, a kis szégyenlős 
Bregler, aki mindennap azért imád-
kozott Istenhez, bár olyan szép ver-
seket írhatna, mint Schiller, a ré-
szeges falurossza és a züllött órás, 
akit »szép Oszkárnak« neveztek, 
Böserle úr, a teológus, a gyógysze-
részgyakornok — mind, mind sze-
rette Margarete Andouxt. 

Irta: KLABUND 
De az asszonyok gyűlölték Mar-

garete Andouxt és mosolyát, mert 
elfordította tőlük férjeik szemét és 
szívét. De legjobban Isabelle Ker-
sten gyűlölte Margarete Andouxt. 
Isabelle volt a második legszebb 
lánya a városnak és Margarete leg-
jobb barátnője. 

Élt akkoriban egy züllött diák a 
városban, akinek már tizenkét sze-
meszter nyomta hajlott hátát. Apja 
nehéz és fájó szívvel ötezer márka 
adósságot fizetett ki érte — és most 
utoljára adott pénzt neki, hogy vi-
déki nyugalomban készüljön elő 
vizsgáira. 

Adalbert Klinger balarcán és 
homlokán, keresztül-kasul. hosSzű 
és rövid sebhelyek emlékeztettek 
egyetemi élményeire. Ügy festet-
tek ezek sápadt, sárga bőrén, mint 
vörös tintával húzott természetelle-
nes vörös vonalak. Ez már az alko-
holtól volt Adalbert Klinger erősen 
ivott. De nyugodt, barna, félig csu-

Margarete Andoux 
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— Valószínűleg nem ismer téged, 
— mondta Isabelle Kersten. — Be-
mutatták már neked? — Nem? — 
Hát mit akarsz akkor. 

A vasárnap délelőtti sétahangver-
senyen kart karba öltve, sétált Mar-
garete Andoux és Isabelle Kersten. 

Adalbert Klinger jött szembe ve-
lük. 

— Figyeld csak meg, — mondta 
Isabelle Kersten. — ö ismer engem-

Isabelle Kersten elsápadt. Adal-
bert Klinger elhaladt mellette és 
nem köszönt. Barátnőjét okolta 
érte. 

— Ki nem állhat téged, — mondta 
csípősen. 

Margarete Andoux vállat vont és 
elgondolkozva hallgatott. Vájjon 
mi kifogása lehet ellene? Akárhogy 
is erőlködött, nem tudott másra 
gondolni, mint Adalbert Klingerre-
Szenvedett és nem tudott semmit 
tenni ellene. Valami arra kénysze-
rítette, hogy kívülről, belülről is-
merje meg Adalbert Klingart, »A 
végén még gondolni fogok rá«, mon-
dotta magában. 

És éjszaka álmatlanul feküdt és 
tépelődött. Árnyak szálltak 'körü-
lötte és tompa zümmögést, éneklést 
hallott. Vájjon hol hallottam már 
ezt az egyhangú melódiát? Csak 
egy hang ez és mégis melódia. És 
senki nem ismeri ezt a hangiot. Min-
denkiben megvan és senki sem tud-
ja elmondani, vagy elénekelni. 

Margarete Andoux nyugtalan 
lett. Elvesztette biztonságát ezzel 
az emberrel szemben, aki őt nem is-
merte és aki közömbös maradt mo-
solya iránt. Megijedt, hogy milyen 
sóikat foglalkozik vele. 

Kereste az alkalmat, hogy talál-
kozzanak. Zuhogó esőben elszaladt 
a férfi földszintes lakása előtt, re-
mélte, hogy talán kijön és felajánl-
ja, hogy elkíséri. Valósággal lesel-
kedett utána. Ha közelébe került, 
rámosolygott. Szánalomért könyör-
gött a mosolya. De a férfi rá sem 
nézett, a fejét sem mozdította meg, 
úgy haladt el mellette. Szinte a hi-
deg rázta Margarétát: mit akar hát 
tőle? Miért bántja? Miért tapos rá? 

kott szemei és érzéki, kicsit ferde 
szája, csodálatos hatással volt az 
asszonyokra. A városka összes asz-
ezonya szerette őt, akit a férfiak 
megvetettek, mert képtelen volt 
dolgozni. Arra sem tartották érde-
mesnek, hogy gyűlöljék. De leg-
jobban Isabelle Kersten szerette őt. 

Egyedül ez az Adalbert Klinger 
nem köszönt Margarete Andouxnak 
az összes férfiak közül. Nem is né-
zett rá, ha az utcán találkoztak. 
Előrehajolva, felgyűrt gallérral, ci-
garettával szája sarkában járt az 
utcán. 

Margarete Andoux csodálkozott. 
Magától értetődően, mosolyogva fo-
gadta a hódolatokat. Miért nem kö-
szön hát neki ez a . . . ez az ember? 
Talán nem ismeri őt? De hiszen 
minden asszonyt ismer a városban 
és köszön is mindenkinek. És min-
den lány szerelmes belé, — micsoda 
szemtelenség, hogy keresztülnéz 
rajta? 

Elmondta ezt Isabelle Kersten-
nek, aki titkos diadallal és kár-
örömmel hallgatta. 

. Adalbert Klinger nem köszttnt Margarete 
Andouxnak. . . 



— Már annyira megalázkodott, 
hogy megállt és ntána nézett az ut-
cán, míg el nem tűnt valamelyik 
házban szürkés sziluettje. 

Egy nap az erkélyen ült Marga-
rete. A férfi befordult a sarkon. 
Margarete gyorsan leejtett egy kesz-
tyűt az utcára. Adalbert Klinger 
nem emelte fel a kesztyűt. Marga-
rete zsebkendőjét harapta dühös 
csalódásában és könnyekbe tört ki. 
Mit ér a szép, elragadó mosolya, ha 
minden férfit el tud csábítani, csak 
azt az egyet nem, aki után olyan 
fájdalmasan vágyakozik. Az Isten 
szerelmére, dehát én nem szeretem 
őt, szakította félbe gondolatait. 
Nem, nem, — nevetett, — csak rette-
netesen bosszant, hogy nem akar 
észrevenni. Mert azt az egyet most 
már biztosan tudom: nem akar ész-
revenni. 

És azon gondolkozott, hogyan 
kényszeríthetné, hogy észrevegye 
őt. Oh, hogy gyűlölte Adalbert 
Klingert! 

A város előtt az Odera töltésén ta-
lálkoztak Adalbert Klinger és Mar-
garete Andoux. Tél volt és csúszott 
az út. Margarete Andoux megbot-
lott és elesett. Adalbert Klinger 
még jobban fülére húzta gallérját, 
halkan füttyentett fogai között és 
merően nézett maga elé. Margarete 
Andoux kénytelen volt egyedül 
talpraállni. 

Sírt és fogait csikorgatta dühé-
ben. Hogy bánik ez az ember vele 
és ő kénytelen eltűrni. 

Egy este, kilenc óra után, csönget-
tek a diák lakásán. Adalbert Klin-
ger az ágyra dobta a könyvet, amit 
olvasott, gyorsan húzott még egyet 
a korsóból és ajtót nyitott. 

— Kérem, lépjen csak be kisasz-
szony, — mondta udvariasan. — 
Mit parancsol? 

Margarete Andoux állt előtte. 
Özájaszéle remegett és kezei tá-
maszt kerestek a zugó semmiben. — 
Megengedi, hogy segítsek? — Adal-
bert Klinger lesegítette a lány ka-
bátját. Azután a kerevethez vezette 

és egy üveg pezsgőt és két poharat 
vett elő a szekrényéből. 

Margarete Andoux mosolygott. 
Három nappal később, Adalbert 

Klinger az öntudatlanságig leitta 
magát törzsasztalánál. Ragyogóan 
nyerte meg a fogadást. Az üveg 
pezsgő azon a bizonyos estén már 
előleg volt a nyereségre. 

Hazafelé menet elesett, fejét bele-
vágta a járdába és eszméletlenül 
fekve maradt. Másnap meghalt agy-
rázkódásban. 

Margarete Andoux elment a ha-
lottasháziba, ahol tiszta, fehér ing-
ben felravatalozva feküdt Adalbert 
Klinger. iSebhelyei sápadt lilásan 
ragyogtak viaszszínű arcán. 

Nyakán egy szemmelláthatólag 
friss, csipkésszélű, alig látlható kis 
sebhely látszott, mintha egiy pat-
kány, vagy macska harapta volna 
meg. 

Es Margarete Andoux mosolygott. 
Fordította: Gábor Magda 

. , . Kezei támaszt kerestek a zúgdjseínmiben . . . 
(G. Erdélyi Aranka rajzai) 
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Ujabban, söt attól mTtok, regouoen is, a ma-
gyarokon kivül főkép francia könyveket olvas-
tam. Sokat olvastam Balzacot és az a gyanú 
ébredt bennem, hogy ezt a nagy írót csak mosi 
kezdjük ismerni. Régebben azt mondták: nagy-
szerű lélekbúvár, csodálatos emberalkotó, de 
zavaró« bölcselő és műkedvejő szociológus. Én 
az utóbbi két minőségében a terelem legjobban. 
Elolvastam Lesage hires »Oil Blas«-ját és azon 
tőröm a fejemet, miért halt meg ez a csodála-
tos, élettől duzzadó, szemtelen, bájos és lé'lek-
zetfojtóan érdekes műfaj: a csavargóregóny, 
miért adta át a helyét a detektívregénynek. A 
csavargóregény hőse ember, nem rejtély és ez 
a műfaj úgy görgeti, bömpölygetl a valóságot, 
mint a megáradt nagy folyamok partvidékük 
egész faunáját és flóráját. Olvastam Mon-
taigne-t, aki, mint minden nagy gondolkodó, 
elsősorban nem gondolatokkal' és bölcsességek-
kel gazdagitja az embert, hanem elvarázsolja, 
a kokainmámorhoz hasonló tudatállapotba hozza. 
Olvastam néhány újdonságot la, Céline új köny-
vét, amelynek mér a címe is szíven üti ax em-
bert: »Halál hitelbe«. Céline az excrementum 
Shakespeare-je. Nagyon szép André Gide »Ge-
neviève« című kis regényt. A »Visszatérés 
Szovjetoroszországból« nagyszerű írás, de szer-
zője olyan tájékozatlan az élet dolgaiban, mint 
egy főherceg. Csalódott Oroszországban, mert 
azt hitte, a szabadság hazája. Ezt a csalódást 
megtakaríthatta volna. Hogy végre a magya-
rokról beszéljek, elolvastam Kosztolányi Dezső 
egész élete művét, tanulmányt készülök írni 
róla. Márai Sándor >Kabalá«-ja a könnyeddé, 
mosolygóvá és költőivé hevült értelem kitűnő 
teljesítménye. Illyés Gyula »Petöfi«-je nagyon 
szép. Várom Cs. Szabó László első könyvét, 
amelytől a megjelent részletek alapján a leg-
jobbat lehet remélni. Ignotug Pál Kosztolányi-
tanulmánya az utóbbi idők «gyík legjobb 

esszéje. HEVESI ANDRÁS 
* 

Legutóbb olvastam — először vagy 
tizedszer — és mindenkinek a legmele-
gebben ajánlom a következőket: 

1. Tolsztoj,: Kreutzer-szonáta. A vi-
lágirodalom egyik legragyogóbban meg-
írt regénye, amely olyan elfogult és 
rosszindulatúi, bogy az olvasóban vég-
eredményben tökéletes ellenérzést kelt. 
Az olvasó mindig örül, ha az írónak 
nincs igaza, ami a Kreutzer-szondta ese-
tében határozottan vigasztaló. 

2. Anatole France: Lúdláb királyné. 
Az előbbinek ellentéte, az író legna-
gyobb ajándéka az olvasó számára. Akik 
nem találják eléggé erkölcsösnek, ve-
gyék figyelembe az előbb említett »el-
lenőrzési« elméletet. 

3. Földes Jolán: Mária jól érett. Von-
zóbb, melegebb, izgalmasabb, mint a 
Halászó macska utcája. 

4. Ignotus Pál tanulmánya Koszto-
lányi Dezsőről. Élményszerű, drámiai ta-
nulmány. Amiből önként következik 
hogy nem hasonlít semmiféle más ta-
nulmányhoz. 

5. Egy Wallace-regény. A címére nem 
emlékszem. Megnyugtatónak és elringa-
tónak találtam, jobbnak minden bróm-
nál, Veronáinál, verampnnál, barbanol-
nál. Nick Carter sokkal érdekesebb, nem 
is beszélve Conan Doyleról, akiről most 
tudom csak, milyen tehetséges. 

Elismerem, hogy ez a fölsorolás rend-
szertelen. De lássuk be, hogy a rend-
szer ma fényűzés; csak a gazdag embe 
rek engedhetik meg maguknak. 

Ifj. LOVÁSZT MARTON 

Aki i4*eptiu*cti a H d u d , 

OUMU kttçszôlûl aszfiMC... 

Talán az életformák lükteti» bizonytalansága, 
a holnapok kísérteties kiszámíthatatlansága 
okozta, hogy az irodalom szinte átforrósodott 
izgalommal, lelkesült érdeklődéssel fordult » 
tegnapok felé. Korok és sorsok kialakítóinak 
regénye» életrajzai olyan diadalma« lendülettel 
hódították meg az olvasók százezreit, amire az 
irodalom történetében még sohasem volt példa. 

A modern életrajz-regények koronázatlan le-
jedelme, Emil Ludwig, legújabb könyvében 
nem egy vége« életű ember életén keresztül 
vizsgálódik, hanem az eredet közöe múltjából 
a végtelen hömpölygő folyam »biográfiáját« írja 
meg izgalmasan lüktető drámai fordulatokkal 
s lenyűgözően költői eszközökkel. 

A kultúra történőimének szent folyóját kisén 
végig évezredek hullámzásán át, a Nílus törté-
nelmét, amely egy kicsit az egész civilizáció 
történelme is. 

»Némely költő úgy tudja álmát leírni, mintha 
meghódította volna« — írj'» Emil Ludwig a 
»Nílus Egyiptomban« című könyvében, arról a 
hadvezérről,, aki Egyiptomot meghódította Omár 
kalifa számára. Nos, Emil Ludwig az a költő, 
aki « történelem valóságait olyan átszellemült 
ihlettel' s egyben magával ragadó tűzzel itatja 
át, mintha álmot látott volna • ez a titka an-
nak, hogy Emil Ludwig minden könyve egyben 
a legizgalmasabb olvasmány la. Ahogyan a Ní-
lus titokzatos hömpölygésének tükrében meg-
látjuk 6000 esztendő fejlődésének logikáját; aho-
gyan az embert értelemmel szabályozott Nihis 
diktátori hatalommal szabályozta az emberi ér-
telmet s alakította ki a szokásjogon keresztül 
még a szerelem forrná t is. az maga az egéaz 
élet fejlődéstörténete. . 

Emil Ludwig könyv« az Athenaeum földrajzi 
sorozatában jelent meg. Mégsem földrajzi könyv 
ez, hanem az élétrajzregények fütöttségével 
megírt biográfiája egy folyónak, amelynek 
partjain egyazon humuszból születtek a fáraók 
és fellah ok, a némaságában is parancsoló folyó 
Íratlan törvényei szerint. 

A piramisok é 8 szfinx titkát évezredek óta 
kutatja a tudomány. Emil Ludwig az alkotó 
művész intuíc'ójával megérezte ée a tudós logi-
kájával megállapította, bogy a piramisok és 
szfinxek titka « NOus kékes-zöld habjaiban ke-
resendő. Aki megismeri a Nílust, annak meg-
szólal a sz f inx! . . . 



VICINÁLIS 
Irta: Dánér Lajos 

Két bús falu éa köztük egy ökör. 
Zsup-háizikók. örh'áz. Fehér kakas. 
Egy kutya ugat. Bent az udvarmélyen 
lustán sárgálló kukorica-kas. 

Állomás. Zaj. Sipítás. Buca hápog. 
A rossz kosár oldalán nyúj t ja iki 
megkötözött vörösuszonyos láibát. 
Egy csecsemőt csittítgat valaki. 

Kis nénibe. Pöttömnyi. Báncosarcú. 
A Városba ötszáz tojást cipel. 
Nézelődik, szuszog, feszeng, motorász. 
Pletykálni szeretne valakivel'. 

A csengő cseng. A távíró kopogtat. 
Hegyeset iköp egy harisnyás legény. 
Aztán kikerül az iszák aljából 
szalonna, kolbász, kenyér és lepény. 

Az unalom, táncol lassan köröttem. 
A kocsink előtt bős® (gyereksereg 
hol engem bámul, hol az öregasszonyt, 
hol m olajos vaskerekeket. 

Egy hosszú fütty. A vén vonat toviább 
vitt. 

Előkotorom lassan Kosztolányit 
útikofferem mélyéből és aztán 
búsulok szegény íkisgyermek panaszán... 

JÓ V O L N A . . . 
írta : Raskó Judit 

Jó volna néha kábultan, bután 
Csak menni, menni valaki után. 
Erezni egy biztos, meleg kezet, 
Es érezni, hogy valaki vezet. 
A szívemben nem zakatolna semmi, 
Csak az, hogy de szép, de jó vele menni. 
Csak érezni, hogy Istenem, de fájna, 
Hogyha a keltönk útja kettéválna. 
Csak menni, kábult fejjel és vakon, 
Es érezni, hogy fogja a karom. 

De így is jó, ha néha csendesen 
A két kezembe hajtom a fejem. 
Jó az ablakból nézni szerteszét 
Es hallgatni a távoli zenét. 
Régi könyvben forgatni a lœpot 
S búcsúztatni a leszálló napot. 
Tudni, hogy ma már nem jön senkisem 
Meghallgatni, hagy mit mond a szívem. 
Nem kérdezni, az eszem mit tanít. 
Csak várni, várni, várni valakit. 

PÉTERKE 

írta: Váró Andor 

Papa, van a mennyországban bolt? 
Es mondd, mit csinál nappal a hold? 
Kap-e fizetést a Mikulás? 
Miért nincsen nyáron hóhullás? 
Nem növök, ha levest nem eszek? 
Meg kell nősülnöm, ha nagy leszek? 
Sok cukrot ehet a Jézuska? 
Van gyereknek, való géppuska? 
Miért púpos a szegény teve? 
Rádió nélkül is van zene? 
Jár a kisangyal iskolába? 
Mért nincs az embernek, négy lába? 
Fáj az almának, ha megeszik? 
Angyalhajat fodrásznál veszik? 
Tudnak az Aranyhalak sírni? 
Miért nem tud a toU egyedül is 

írni? 
Mit jelent ez a szó, hogy éter? 
Szivarozik-e a Szentpéter? 
Istennek van-e sok aranya? 
Mit csinál az égben nagyanya? 
A mennybe, mondd, légiposta jár? 
Nagymamának írtál-e ma már? 
Szárnyas postás járja az eget? 
Küldjön rrmmó égi bélyeget! 

CSAVARGÓ-ÉNEK 
írta: Losonczy Ádám 

Ha lenme egyszer olyan éjjel, 
melyben okosság útra (nem k ü l d . . . 
Fogadnám, többet nem csavargok. 
Lerázom bocskorom porát. 

Érett, napszítta körtét ennék) 
friss, őszízű levét kiszívnám, 
s kínálgatnám. Ki nem volt vándor, 
nem érzi úgysem illatát. 

Nincs többé út, mely sebzi l'ábam 
izzó mlapont A kert elég nekem. 
Sok volt a táv s a ház itt szemközt 
felér veled, te csöpp világ, 

amelyben nincsen annyi ablak, 
hogy szük, keskeny kanyarba lássak 
s megsejthessem, mi rejlik benne: 
száguldó géipî Vagy rét, virág Î 

Fekszem puhán a. kert füvében. 
A rácson túl, a* dél tüzében 
hiába imt ia föld, a bor leköt 
» ernyedten bóbiskol kezem. 
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Kató 
írta: KIRÁLYHEGYI PÁL 

Enedi Sándor, jónövésű, elegáns, ki-
sportolt fiatalember volt, szellemes, okos 
és imádták & nők. Szép fiú volt, és ed-
dig még a fiatalkori elkerülhetetlen bo-
londságok idején is ímeg tud't& őrizni a 
józanságát ez a kedves gépészmérnök. 
Nagy jövő előtt állott, mert az »Enedi 
Gépgyár Bt.«-nak; ő volt aiz egyetlen fia. 

Már harmadik) hete volt Bécsben, hol-
ott az apja csak kettőt engedelyezett és 
a második hét végén már sürgető leve-
let kapott az öregtől, hogy azonnal utaz-
zon tovább Párizsba. Felnőtt embernek 
megbízhatónak kell lenni — írta az apja 
— és Sándor tudta, hogy Párizsban el-
intézetlen ügyek várták. 

A jegye már meg volt váltva, de a 
pénze majdnem teljesen elfogyott és bár-
mennyire szerette is Bécset, mennie kel-
lett. Az apja szomorú arcát látta maga 
előtt és elhatározta, hogy még aznap éj-
jel, de legkésőbb másnap reggel utazni 
fog. 

Ekkor találkozott Katóval. 
Sándor már fizetett és kifelé igyeke-

zett az »Ezüst Papucsából, amikor meg-
látta a lányt, aki ott állt a bár mellett 
és nézte a fiút. Az egész lány nagyon 
fiatal volt és tökéletes, nyúlánk alakjá-

. . . nagyon fiatal volt 6a tökéletes 

val, amit iskolában lehetett volna taní-
tani, világos, valódi szőke hajával, 
nagy, barna szemével és a komoly né-
zésével együtt nem lehetett több tizetn-
hétévesnél. 

A férfi a zsebéhez kapott és rémülten 
jutott eszébe megint, hogy nincs pénze. 
A kis nő — ezt mindjárt megállapította 
— valószínűleg konzumnő a lokálban, 
akit meg kell hívni az. asztalhoz, fo-
gyasztani kell és nincs pénze. Kínos. 
Megint kifelé indult, de nem tudott el-
menni. Hirtelen a nő mellé lépett : 

— Hogy hívják magátÎ 
— Kató vagyok. Már féltem, hogy 

mégis elmegy. 
— Kató. Idefigyeljen, Kató. Nekem 

még soha így nem tetszett valaki és 
örülök, hogy azért mégis ilyen egysze-
rűen és értelmesen el tudom ezt mon-
dani, mialatt a térdeim reszketnek az 
idegességtől. Nincs pénzem. Ezt gyorsan, 
kimondom, mert tudom, hogy most meg 
kellen© hívnom magát a7. asztalomhoz 
és inni kellene, de neon tudoto. Mit csi-
náljak! 

A lány hosszan a fiú szemébe nézett 
és nem válaszolt. A nyelvével kicsit 
megnedvesítette a szálát és halkan 
mondta: 

—• Semmit. Nem kell fogyasztani. Vár-
jon meg reggel ötkor a lokál előtt. 
Aztán majd meglátjuk, mi lesz* 

Sándor biccentett a lány felé és el-
rnent. Pont három óra volt. Nem árt 
egy kis séta, így hajnal felé — gon-
dolta — a könnyű kis kaland kellemes 
borzongásával a vórébeh, ahogy neki-
vágott a néptelen utcáknak. Hihetetlen, 
hogy milyen kevesen sétálnak így haj-
nal felé Bécsben. Világváros, érdeke». 
Szórakozottan nézegette a kirakatokat, 
de neon látott semmit, mert csak Katóra 
gondolt. Idézte a haját, a szemét, a szá-
ját, a hangját, látta maga előtt ai szo-
rosan testheztapadó, mélyen kivágott ru-
háját és a lány kislányos, kemény mel-
leire gondolt. Tündéri, hogy milyen 
szép ez a lány. Érdekes, hogy ezt eddig 
még nem vették észre. Kisdiákkora óta 
nem érezte ezt a randevúelőtti kéjes 
Idegességet, ezt a lázat és a torka össze-
szorult. Aztán felszisszent, mert megint 
íjsaébejutott, hogy nincs pénze. Mégis 
csak el kellene vinni a »nőt kávéházba, 
vagy valami; bosszantó, hogy ilyen gaz-
dag ember fiának ne legyen egy v a s a 
sem. Elvégre idegen városban vagyunk. 
Sürgönyözni kellene hatza, pénzért. Nem 
lohet. Az apja úgysem küldene, mert azt 
akarja, hogy Párizsba menjen, de nem 
is lehet pénzt átutalni, á, csupa buta-
ság, csupa bonyodalom. J a j és ez a 
Párizs! Okvetlenül el kellene utazni 
azonnal. Talán nem is kellene vissza-
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menni Katóért. Semmi értelme. Kis 
lokálnő, istenem, annyi van ilyen, mi-
nek komplikálni az életet éppen most, 
közvetlenül az utazás előtt. 

Észre sem vette, milyen gyorsan sza-
ladt az idő, tépeLődés közben. Szeren-
csére az egyik utcai órán észrevette, 
hogy már öt óra van. Szaladni kezdett, 
de nem lassú, óvatos futással, hanem 
teljes erejét megfeszítve rohant vissza 
a mulatóhoz és rémülten körülnézett. Ha 
nincs ott a lány, akkor mindennek vége. 
Biztosan esak ugratni akart. 

Kató már várt rá: 
— Féltem, hogy nem fog visszajönni. 

De még soikiáig vártam volna, kár voit 
ennyire rohanni. Egészen ki van' ful-
ladva. 

Sándor lihegve mosolygott és a (hom-
lokát törülgette: 

— Most mi lesz? Nincs pénzem. 
— Tudom, már a lokálban is említette. 

Elhiszem. Nem olyan nagy dolog, nem 
kell annyiszor hangsúlyozni. Sokan van-
nak, akiknek nincs pénzük. Nem is olyan 
érdekes. Jöjjön. 

Megindultak és Sándor nem is kér-
dezte, hova akar menni a lány. Neki 
teljesen mindegy volt. Útközben Kató-
ról kiderültek a részleteik;. Konzumnő a 
lokálban, ahol két hete dolgozik, roko-
nai nincsenek és egyedül lakik egy al-
bérleti szobában. Sándor megmondta a i 
igazi nevét, amit sohasem szokott az 
ilyenfajta ismeretségeknél és éppen hosz-
szas előadásba kezdett a bécsi életről, 
amikor Kató megállt: 

— Otthon vagyunk. 
Szótlanul mentek fel a lépcsőm és 

amikor beértek a lány szobájába, Sán-
dor magáhozölelte Katót, megcsókolta és 
csóki közben érezte, milyen vadul dübö-
rög a lány szíve. És hirtelen, valami 
homályos ösztönnek engedelmeskedve, 
megcsókolta, hosszam, lelkesen a lány 
kezét. 

— Hogy kerültél a lokálba? 
— Egyszerű történet. Nincs senkim és 

az embernek állítólag élni kell. Nem so-
kat tudok, egyenesen az iskolából kerül-
tem a lokálba, amikor az anyám is meg-
halt és ott annyit keresek, amiből tisz-
tességesen és nagyon szerényem meg le-
het élni. Kis spórolt pénzem is van. Azt 
m o n d j á k , hogy táncolni is tudok. De 
hagyjuk ezt, Sándor, mindenki ezt szokta 
k.érdezni tőlem és te . . . és te . . . 
*— És én? 
— Szeretném, ha más lennél, mint a 

többiek. Súgni szeretnék neked, hogy 
miket mondji, 'hogy jó legyen hallgatni, 
hogy s z e r e s s e l e k . Jó lenne tartozni va-
lakihez. Szeretném megmondani néked, 
hogy ne dicsérd a hajamat, ne kérdezd 
meg, (hogy igazi szőke-e, mert mindenki 
megkérdezi, szeretném, ha nem monda-
nád, hogy milyen szép a szemem. 

Sándor könnyed és fölényes szeretett 
volna lenni, de nem tudott, meTt a 
hangja nem működött rendesen, hanem 
rekedten zörgött: 

— Az a gyanúm, hogy kell lenmi va-
laminek ebben a »meglátni őt és meg-
szeretni, egy pillanat műve volta do-

— Elutazol? 

logban. Az is lehet, hogy csak ideges 
vagyok, nem akarok hazudni neked, 
lehet, hogy csak az a baj, hogy nagyon 
szép vagy és fiatal vagy és ezért van 
az, hogy . . . hogy . . . hiszen még jófor-
mán a nevedet sem tudom és . . . 

Sándor elfelejtette, hogy mit akart 
mondani, semmire sem tudott gondolni, 
csak nézte a lányt, aki ott állt előtte 
felgyúlva, remegve és alázatosain és szép 
volt, valószínűtlenül szép, mintha nem 
lenne igaz ez az egész. 

Kató közelebb jött és a fiú elborult 
aggyal ölelte magához. Nem beszéltek 
többet, csak a szívük dobolt hangosan 
a csöndben. A fiú reggel gyors leltárt 
csinált a maradéki pénzéből. Riasztóan 
kevés volt az a pár szomorú schilling, 
de nem törődött már semmivel. Kimen-
tek a Práterbe és Sándor az egész úton 
boldogan szorongatta Kató kezét. Ügy 
érezte magát, mint mikor álmában sok 
pénzt talál az ember és görcsösen szo-
rongatja, nehogy elszálljon a kincs, 
mire felébred. Soha még ilyen boldog-
nak, fiatalnak, könnyűnek; n«m érezte 
magát. És Kató ma sakkal kedvesebb, 
okosabb és szebb volt, mint tegnap a 
lokálban. Ott, kivágott estélyiruhájában, 
nagy nőnek volt maszkírozva, holott 
most olyan, mint egy tündéri diáklány, 
amit csak álmodhat magának az em-
ber. Megszorította Kató kezét és mosoly-
gott: 

— Ez hát az a híres, amiről annyit 
hallottam, amiről eddig csak könyvek-
ben olvashattam, ez lenne az ifjúság, 
meg a szerelem? 

— Miért? Nem ízlik? Nem szép? 
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— De. Sakkal szebb, mint gondoltam. 
Milyen buták az embereik! Pénz, meg 
karrier, meg ilyen bolondságok ntán 
futkosnak, ahelyett, hogy megkeresnék 
a Katójukat. Nincs más, amiért érde-
mes lenne élni, csak ez. 

— Más is észrevette már, ne félj. Na-
gyon népszerű ezi a fiú-lánydolog. El 
van terjedve az egész világon. 

Sándor hirtelen elkomorodott. Eszébe-
jutott az apja, az utazás, a pénztelen-
ség, Párizs és minden. De érezte, hogy 
nincs ereje elszakadni ettől a lánytól, 
aki biztos, hogy mindennél fontos abb. 
Okosnak kell lenni, biztatta magát, de 
nem jutott eszébe semmi megoldásféle. 

Kató mintha kitalálta volna a gon-
dolatát: 

— Mennyi pénzed vaní — kérdezte 
hirtelen. 

— Semmi. Pár schilling. Borzasztó. Es 
mennyi butaságot vettem, milyen« köny-
nyelműen dobáltam a pénzt, ahelyett, 
hogy vártam volna rád. 

— Elég lesz két napraí 
— Hát nagynehezen két napra talán 

még futja. 
— Akkor hagyjuk most ezt a butasá-

got. Nem fontos. 
De a két nap elmúlt egy perc alatt, 

mert millió dolgot tudtak kérdezni egy-
mástól. Sándornak eszébejutottak régen 
elfelejtett történetek., amiket el kellett 
mondani, rengeteget mulattak, beszél-
gettek, csókolództak és Sándor csak, ak-
kor komorult el pillanatokra, ha a pá-
rizsi utazás jutott eszébe. 

A harmadik napon már egy groschen-
ja sem volt és elhatározta, hogy még 
aznap elutazik. Akármilyen kinos is a 
dolog, most már igazián nem lehet to-
vább halasztani. De Katónak eszébé-
jutott valami: 

.— Idefigyelj, Sándor. Te maradni sze-
retnél, én meghalok, ha most elutazol és 
talán soha az életben nem fogunk ta-
lálkozni egymással. Nekem van pénzem, 
ne legyél őrült, nem olyan nagy dolog 
a pénz, maradj még pár napig, hiszen 
olyan kevés elég nekünk és majd Párizs-
ból megküldöd, ha olyan nagyon fontos-
nak. tartod azt a pár buta fillért. 

— Angyalom, ez az a pont, ahol nem 
érthetjük meg egymást. Az lehetetlen, 
te nem tudod, hogy . . . — elhallgatott, 
mert megrémült Kató halálsápadt ar-
cától. 

Hallgattalb. 
Három héttel később még mindig 

Bécsben volt. Már bejárt rendesen a 
lokálba, ismerték, mindennap megnézte 
a műsort, mindennap belehalt abba, 
hogy Katónak idegen, undok emberek 
asztalánál kell ülni, mulattatni kell 
őket, inni velük és talán . . . de ezt mái-
nem is merte végiggondolni. De minden 
reggel eljött a záróra és reggel ötkor 
megkezdődött a boldogság. Katóval nem 
tudott betelni és már alig tett szemre-
hányásokat magának az elhalasztott út 
miatt, az apja nem érdekelte és azzal 
sem nagyon törődött, hogy abból a 
pénzből éltek, amit a lány keresett a 
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lokálban. Kató mindennap többet jelen-
tett neki és a vad ölelkezések, ájult csó-
kok mellett érezte, hogy van közöttük 
egy más, talán még szorosabb kapcsolat 
is, éreztte, hogy nemcsak szerelmesek 
egymásba, de barátok is. 

Imádta a lány apró hibáit, hogy ren-
detlen volt, hogy a kesztyűjét vagy a 
sálját, vagy valamijét mindig elvesztette 
és külön szerette benne, hogy reggel 
egyszerre ébredt, azonnal íkinyitotta a 
szemét, frissen kiugrott &z ágyból, meg-
mosakodott és reggelit csinált. A lány 
minden reggel aggódó arccal figyelte, 
izlik-e neki is, nem főzte-e túl a tojást, 
elég forró-e a kávé! Egy szál cukornak, 
kis mozinak, egy jó szónak, egy simo-
gatásnak úgy tudott örülni, mintha 
nekiajándékozta volna a világot. 

Éppen arról volt szó, 'hogy melyik 
moziba menjenek, mikor megérkezett a 
levél. Sándor apja írta a levelet, ami 
szomorú volt, kétségbeesés áradt belőle, 
tele volt aggodalommal és sűrűn for-
dult elő benne a »kötelesség« szó. Csak 
apák tudnak ilyen leverő levelet írni 
a felnőtt fiaiknak. A végén még meg-
jegyezte, hogyha aaonnal nem utazik 
Párizsba, akkor »magam fogok lejönni, 
hogy megnéazem, mi történt ve led« . 

Sándor mosolyogni próbált. Kató ar-
cából kiszaladt a vér és a szája re-
megett. 

• _ Elutazóit 
— Igen. El kell mennem, értsd meg 

angyalom, hogy ez nem megy, ezt nem 
lelhet. Mennem kell. Iszonyú. Lejön ide 
az apám és akkor . . . 

— Jó. Nem baj. Nem tartóztatlak, ér-
tem, el kell menned. De most figyelj 
jól Sándor, halálosan fontos dolgot 
akarok mondani neked. Te tudod leg-
jobban, hogy vigyáztam magamra, hogy 
soha senkivel még esak nem is csóko-
lóztam, csak a tied) voltam és boldog 
vagyok, hogy így történt a dolog. Az 
se baj, ha soha az életben nem találko-
zunk többé. El kell menned Párizsba. 
Jó. Nem baj. Vigyél magaddal engem 
is. Várj, ne válaszolj még, ne mondd, 
hogy nem lehet, nekem még maradt 
egy kis pénzem is és alig száz schilling 
az útiköltség, harmadik osztályon per-
sze és ott majd kitalálunk valamit. En-
gem semmi más nem érdekel, csak az, 
hogy együtt lehessünk. Majd dolgozni' 
fogok, táncolni, nem tudom, nem is 
fontos. De ne hagyj itt Sándorkám, hi-
szen látod, hogy mi van itt, el fogok 
zülleni, ha magamra maradok. Nagyon 
nehéz egy lánynak, egyedül. El fogok 
zülleni és nein akarok. Sándorkám, nem 
akai'ok, mert utálom és mert szeretlek. 
Te is szeretsz tudom, lásd, be, az okos-
ság is mellettünk van, hiszen ritkán 
van az, hogy két ember így megtalálja 
egymást, vigyél magaddal, vigyél ma-
gaddal Sándorkám. Látod, akkor min-
den rendben lesz, nem is értem, miért 
nem jutott ez eszünkbe előbb. 

Sándor nem válaszolt. Nem akart el-
utazni, de megrémült a gondolattól, 
hogy magával vigye Párizsba a lányt. 
Kis lokálnő mégis és — okosnak kell 



lenni — a szerelem elmúlik é» Párizs-
ban ú j nők vannak. Párizsba nőt vinni, 
Dunába vizet, nem szabad, jaj, az 
apja megtudja, nem lehet, pedig de szép 
lennel Kínlódva és zavartan dadogott: 

— Nem lehet szívem . . . tudniillik . . . 
de nem is fontos, hiszen ott már vár a 
pénzem, küldök neked is és majd vissza-
jövök hamar, aztán persze, természete-
sen találkozhatunk még majd annak 
idején é s . . . és . . . Elakadt reménytele-
nül és érezte, milyen butaságokat be-
szélt össze-vissza. 

Kató nem válaszolt, csak amikor a 
csend már kezdett kibírhatatlan lenni, 
akkor mond,ta halkan: 

— Jól van szívem. 
Még a vonathoz is kikísérte, megcsó-

kolták egymást, aztán Sándor boldogan 
fellélegzett. Nehéz ügy volt, de szabad 
ú j r a és az apja is megfogja bocsátani, 
hogy kis késéssel futott be Párizsba. 

Amikor megérkezett, első dolga volt 
sürgönyileg nagyobb összeget küldeni 
Katónak, de azonnal elhatározta, hogy 
írni nem fog. Aztán mégis iküldött más-
nap egy lapot, de a ciánét nem írta meg. 
És nekilátott Párizsban a felgyülemlett 
munkának. De a munka nem ment. Szó-
rakozottan válaszolt az embereknek, nem 
tudott figyelni semmire, kínos nyomást 
érzett a mellében és tudta, íhogy valami 
szörnyű, jóvátehetetlen (hibát követett 
el valaíhol. Különösen az éjszakái voltak 
Mbírhatatlanok. Ügy vágyódott a lány 
után, hogy másnap összetörve, holtfá-
radtan ébredt és nem tudta mit lkezdjen 
az életével. A híres párizsi nők nem ér-
dekelték, az italtól neim tudott lerésze-
gedni, csak szörnyű csömört, rosszrullé-
tet, émelygést és fáradtságot érzett a 
nagy ivások után. 

Hat hónapig vergődött így, míg egy 
napon a Boisban meglátott egy lányt, 
aki feltűenően hasonlított Katóra. Ha-
zament, becsomagolt és még aznap Bécs-
be utazott. Már a vonaton jutott eszébe, 
hogy repülőgépen kellett volna menni. 
Bár a vonat hihetetlenül lassan döcö-
gött, mégis enyhült a nyomás, ami eddig 
fullasztóan nehezedett a mellére. Meg-
keresi Katót és együtt fognak megöre-
gedni. Soha, egy pillanatra sem fogja 
elengedni maga mellől. El kell venni 
feleségül, hiszen már előbb kellett volna, 
az apja nem számít, semmi sem fontos, 
hiszem Kató nélkül nem lehet élni. És 
ha leihet, hát nem érdemes. 

'Bécsben kiderült, hogy a lakásáról 
már régen elköltözött és a lokálban sem 
tudtak róla. Elment a rendőrségre, a be-
jelentőhivatalban adtak neki egy címet, 
odarohant, de kiderült, hogy már onnan 
is elköltözött, de az is lehet, hogy egy 
másik Müller Katóról volt szó. Já r t a a 
lolkálokat, keringett az utcákon, mint egy 
mániákus, amíg csak birta a lába, bár 
sokszor az is eszébejutott, hogy Kató 
talán elutazott Bécsből és akkor hiába 
ikeresi. Benézett kapuik alá, üzletekbe, 
autókba, izigatottan rohant nők után, 
akik messziről hasonlítottak hozzá, de 
Katót nem tudta megtalálni. 
Már már feladta a reménytelen kere-

sést, amikor a Kärtnerstrassen, este ti-
zenegy óra felé hirtelen» a semmiből elő-
bukkant Kató ismerős, drága arca. Ele-
gáns volt, kissé megváltozott a 'hat hó-
nap alatt, de Sándor azonnal megismerte 
és lelkendezve, könnyes szemmel rohant 
felé, szédülten az örömtől: 

— Kató! Katókám! 
A lány ijedten kapta fel a felét, aztán 

mosolygott, köszönt és várt. 
Sándor szorongatta a kezeit, lelkese-

dett, nevetett, megcsókolta a nyílt utcán 
és táncolni szeretett volna örömében. A 
lányban azonban volt valami furcsa ide-
genszerűség, amitől Sándor megrémült. 

Ügy látszott, mintha nem ismerte 
volna meg és ettől a gondolattól a fiú 
szívverése elállt egy pillanatra, bár mo-
solyogni próbált: 

— Katókám, édes, egyetlenem, olyan 
boldog vagyok, hogy végre megtalálta-
lak, már azt hittem, soha nem foglak 
látni többet 1 Sok pénzem van, ne félj, 
vigyázok rád, hova vigyelek! Gyerünk 
talán ebbe a kávéházba, i t t a. sarkon? 
Annyi mondanivalóm van, istenem. 
Gyere szívem. 

A lány szótlanul megindult mellette. 
Egyszerre Sándor hirtelen megtorpant: 

— T e . . . Kató, Katókám, miért nézel 
olyan idegenül rám? Lehet, hogy nem 
ismersz meg? Nem tudod, ki vagyok? 

Kató szeme gonoszul megvillant: 
— Csacsikáni, dehogy nem tudom, 

hiszen a mult héten voltunk együtt utol-
jára. Hát lehet téged elfelejteni? A szép 
jazzdobost a »Pacsirtádból? — és köze-
lebb simult SándorhoZi úgy mondta: 

— Mi az? Sírsz, te bolond zenész, te? 
Mi van veled? 

Lehet hogy nem ismersz meg? 
(G. Erdélyi Aranka rajzai) 
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Pope ye, a ten-
gerész legyőzi 
a sárkányt 

Softtyé a teuyuí&i legySfaU 

ItladcM* dieicicUti 
Legalább tízezer éve nem volt a föl-

dön olyan 'állatkultusz, mint most van. 
Tízeizer évvel ezelőtt állatok után min-
tázták meg bálványaikat az emberek, 
de valószínű, bogy a kenguru sem volt 
akkor népszerűbb az ausztráliai törzsek 
előtt, mint m'a a Miki egér. 

A vásznon is az állatok a sztárok. 
A három kis malac nagyobb közönséget 
vonz, mint a legizgalmasabb francia 
filon. S mindez Walt Disney érdeme — 
LegaTább is a imozilátogatók azt hiszik, 
hogy mindez Walt Disney érdeme. Mosit 
azonban meg kell tanulnunk egy ú j 
trükk-film-művész nevét: Max Fleischer-
ről, Popeye, a tengerész alkotójáról van 
szó! 

A epenótevő Popeye tengerész néhány 
remek kalandját már végigmulattuk; 
Popeye azonban, most kifestette magát 
és ezentúl ő is színesen jelentkezik. 
Színes premierjét nagyobb tapssal fo-
gadta Amerika, mint Marlene Diet-
riohet. Az ú j színe® Popeye-filmneík 
»Sindbad the sailor meets Popeye the 
sailor« a címe. Magyarul: »Szindbéd a 
tengerész találkozik Popeye tengerész-
szel<í. 

A kis film Szindbád elhagyott szige-
tén játszódik. A Várkastélyt dühöngő 
vadállatok és sárkányok őrzik. Szind-
bád 'a világ legfélelmetesebb óriása; 
és ezani a rettenetes szigeten köt ki a 
szegény Popeye. Két felvonáson át har-
col az állatokkal és Szindbáddal — de 
a ikét nívós felvon'ás a legnagyobb 
sikerek egyike a filim történetében. 

Popeye harca Szindbáddal 
(Paramount fotók) 



Az elfcő párizsi tavaszi utcai ruha; anyaga kék, piros és fehér 
mintás gyapjúszövet 

(Scbiaparelli modellje) 



A tavaszi divat első fecskéi 
Párizsban a tavaszi divatbemuta- elől bő, ruhahosszúságú kaJbátot fog-

tokkal együtt megkezdődött a tava- nak viselni. Míg a raglánok anyaga 
szi időjárás is. Tizennyolcfökos me- legtöbbször mintás angol szövet, le-
leg és napsütés mellett soklkai hatá- tompított szürke, beige és drap ár-
sosabbak a könnyű kis tavaszi szö- nyalatokban, addig a divatkabátok 
vetkosztűmök, a pepiták, a ah ott is ok, élénkszínű, piros, zöld, sárgásbarna 
a szürke flanellek, a sötétkék felöl- árnyalatokban készülnek. Schiapa-
tők, az angol raglánok, az emprimé- relli nagyon sok shottis anyagot 
vei bélelt kis szövetbolerólk, mint a használ tavaszra. Hosszú Ikabátokat 
hideg, havas télben. és kosztűmkabátokat készít melőle, 

A nagy tavaszi átöltözés első fees- uniszövet szoknyával. Mint minden 
kéje: az átmeneti kabát. A klasszikus tavasszal, az idén te nagyon divatois 
raglánszabású és reveres angol ka- lesz a sötétkék. A sötétkék raglánok 
bátok mellett sok derékban sveifolt, és Ikosztűmök mellett rengeteg kom-

binált toalettet fognak 
viselni; sötétkék kabá-
tot shottis szoknyához, 
shottis kabátot sötétkék 
szoknyához, vagy sötét-
kék szövetruhához. A 
háromnegyedes és a csí-
pőig érő nyitott kis ka-
bátok újra divatosak 
leszndk. Creed érdekes, 
plaidszerű kockás twee-
det hoz, amelyből f nyi-
tott, bőszabású három-
negyedes kabátokat ké-
szít, élénkszínű szövet 
ruhához. Az ő kollekció-
jában egyébként na-
gyon sok angol kabát 
is készül, még mindig 
gloknisan szabva, de-
rékban sveifolva. Álta-
lában a gloknis szabás, 
amely meglepetése volt 
az őszi divatszezonnak, 
tavaszra sem tünt el 
teljesen. Nemcsak a szö-
vet-, hanem a későbbi 
emprknéruhák között is 
nagyon sok a gloknis-
kabátos modell. 

A kosztűmdivat ter-
mészetesen a következő 
tavaszt is túléli. Az első 
tavaszi kosztümökhöz 
nagyon solk divatkreá-
tor készít háromnegye-
des, nyitott kabátokat, 
a kosztűm szövetanya-
gából. Maguk a kosz-
tümkabátok ismét na-
gyon rövidek, derékban 
sveifoltak. Természete-
sen némi kis változta-
tással, de az idén is di-
vatos marad az angol 
Schíaparelli legújabb tavaszi 
kosztümje; piros szövetszoknya, 
fehér, piros és feketekockás 
szövetblúz. öv ás kézitáska 

'feket8 antilop. 



kosztöm, egysoros és kétsoros válto-
zatodban egyformán. De *i legtöbb 
nagy párizsi ház mégis az úgyneve-
zett francia kosztümöt mutatja, meg-
lepően rövid, derékban sveifolt kis Ipg 
kabáttal. A divatos kosztűmkabáton BEr 
az a legérdekesebb, hogy újra erő- i | | 
sebben hangsúlyozottak a vállai. 

A vattcózott széles vállalt, amelye- i |f 
ket majdnem minden nő szívesen jf 
visel, az idén télen, ha nem is egé-
szen, de mégis kimentek a divatból. 
Most a tavaszi kosztümöket és ka-
bátokat újra szélesített, kitömött 
vállal készítik. 

Az első tavaszi kosztűmölk, amelye-
ket a Riviérára szántak a párizsi 
tervezők, nemcsak színben, hanem 
szabásban is eltérnek a városi kosz-
tümöktől. A Kiviéra-kosztűm szín-
összeállítása Sohiaparellinél: ibarnn 
szoknya, sárga kabát, zöld blúz, sö-
tétkék szoknya, piszkosfehér színű 
kabát és piros blúz. A kabátok majd-
nem mind gallér nélkül készültek, 
hogy sportszerűbbek legyenek és 
hogy jobban érvényesüljön a blúz 
színe. 

Blúzokban tavaszra sok jersey 
anyagot, rengeteg mintás selymet és 
mintás vásznat hoznak. 

A szövetruháknál elsősorban a 
színösszeállítások a szembetűnők. A 
klasszikus sötétkék, fehér piké vagy 
batisztgalléros ruhák mellett érde-
kes, vastag, színes szövet ruhákat ké-
szítenek. A világos, szfürfkés'kék ru-
hákhoz sárga sálat, a türkizkékhez 
borvöröset, a piroshoz rózísaszínt, az 
óarany színhez fűzöldet, a zöldhöz 
arany vagy harna színű díszítést, 
sálat és accessoirokat mutatnak Pá-
rizsiban. 

A divatanyagok között ismét az 
angolos finom szürke flanell fog-
lalja el az egyik legfontosabb helyet. 
A szürke flanellkosztűm, színes 'blú-
zokkal '(bordóval vagy sötétkékkel), 
ugyanolyan színű kesztyűvel és ci-| 
pővel, a kabát reverjén sötétbordól 
szegfűvel, szürke angol filckalappal, 
a legelegánsabb öltözék. Párizsban, 
ahol nem nagyon hódolnak az angol 
divatnak, idén majdnem minden ház 
felvette kollekcióiéiba a szürke fla-
nellkosztűmöt, sőt a szürke flanell-
ruhát is. Érdekes, hogy például! 
Mainbocher, aki rengeteg flanell-
'kosztümöt és ruhát mutat, a cipőket 
is flanellbol készíti ezekhez a toalet-l 
tekhez. 

Egészen bizonyos, hogy a szürlke? 
flanelldivatnak a pesti, egyszerű ele-? 
gánciát kedvelő hölgyek körében is; 
nagy sikere lesz. 
Tavaszi kosztüm Lelongtól, kók, zöld, s&rga 
sottis szoknya sötétkék kabáttal. Zöld filckalap. 



BART JUDITH BS MARTHA 
egyforma sárga tüll báliruhábam, lila bársony hajnalka virágdísszel 

(Angelo foto) 

Megkezdődtek Párizsban a tavaszi 
és nyári divatbeynutatók. Február 
elsejétől kezdve az összes nagy házak 
megkezdik az új modellek bemutatá-
sát. Ezekre a bemutatókra természe-
tesen a pesti divatszakmának is 
minden számottevő tagja kiutazott. 
Több mint kétszázötven pesti szabó 
és szabónő vett részt a társasutazá-
son, amelyet részben a Nőiszabók Or-
szágos Szövetsége, részben pedig a 
Szabóiparosok rendeztek. Február 
végéig tehát nem lesz különösebb 
esemény a pesti divatszalonokban: 
akkorra készülnek el ugyanis a wagy 
házak kollekciói Budapesten. A be-
mutatók idén lényegesen korábban 
lesznek, mint más években, tekintet-
tel néhány koratavaszi nagyobb ten-
geri társasutazásra és a korai hús-
véti ünnepekre, amelyekre mind fel-
készülve akarnak kiállani a pesti 
szalonok. 

* 
82 

Egyébként a pesti társasági sze-
zon tulajdonképpen most érte el tető-
pontját. A nagy bálok mellett sok 
házibál, cocktail party és nagy estély 
van. Majdnem minden társasági asz-
szony vett még egy-egy nagy estélyi-
ruhát, most már legtöbbször nem is 
modell után, hisz azt régen eladták, 
hanem inkább egyéni ízlés szerint. 
Ezek a szezonvégi ruhák rendesen a 
legszebbek. Az occasiós eladás reme-
kül sikerült az idén, tekintve, hogy 
a tulajdonképpeni tél csak most kez-
dődött el, amikor a ruhákat már ki-
árusításban lehetett megkapni. Na-
gyon sok asszony állította Össze ol-
csón az estélyi garderobját occasió-
ból. 

* 
A párizsi bemutatókat megelőzőleg 

Londonban már volt egy nagy divat-
bemutató. Több, mint 150 új tavaszi 
modellt mutattak be a Cluridge's 
hotel egyik gáladinéjén. Az estélyen 



nemcsak a hotel előkelő vendégei, 
hanem külföldi szabók, szabónők és 
konfekciósok is megjelentek. Ha nem 
is akadt a bemutatott anyagban va-
lami rendkívüli szenzációs ötlet, a 
modellek mégis majdnem kivétel nél-
kül vevőre találtak. Egyszerűek, ki-
tűnően viselhetők voltak s mint min-
den évben, most is a legnagyobb si-
kert az angolos vonalú toalettek arat-
ták. Az angol modellek majdnem 
mindegyikének rövid a szoknyája. 
A régi megszokott 25 centiméteres 
földtől való távolság helyett az új 
londoni szoknya harmincnégy centi-
méternyire van a földtől. Az estélyi-
ruhák között feltűnően sok az em-
pires ziluett. De nemcsak az esti, ha-
nem <a nappali ruhákon is látni ma-
gas slusszvonalat. Külön csoportot 
alkottak a bemutatott modellek kö-
zött a koronázási modellek; az anyag 
minősége, színe olyan gazdagságot 
mutat ezeknél, hogy tökéletesen meg-
felelnek hivatásuknak a tavaszi nagy 
nemzeti ünnepségre. Bíborszínű bár-
sonyokat mutattak legtöbbet. Ilyen 
színű anyagból készül a királyi her-
cegnők toalettje is. A peerek és fele-
ségeik világosabb színű bársonyt 
fognak viselni, a királyi palást bí-
bora sötétebb árnyalatú lesz. 

* 

Az angol kollekcióban is sok az 
imprimé anyag, egészen apró mintá-
jú, főleg kék és vörös színű fehér 
alapú selymek, amelyekből egyszerű 
ruhákat, rövid bolerókat, vagy uni 
anyagból készalt ruhákhoz háromne-
gyedes gloknis kabátokat készítenek. 

* 

Molyneux még a tavaszi ruhatárlat 
bemutatója előtt egész kollekciónak 
beillő yachtgarderobot készített Mrs. 
W. K. Vanderbilt számára. Az 
amerikai milliomosnő világhírű 
yachtján nagyobb társasággal Can-
nesból egyenesen a Floridában fekvő 
Coral Gables-i kastélyába indult. 
Sok érdekes strand- és yachttoalet-
tet vitt magával: a modellek nugy-
része különböző színű vászonból ké-
szült, krokodil és naturszínű disznó-
bőr övvel, tarka indiai selyemsálak-
kal. Kitömött vállú, egyenes angol 
ruhák is készültek, színes mintás 

PUCHER JÓiZSEPNÉ 
kékes szürke romain ruh&ban, ugyanolyan 

színű kamélladissze! 
(Foto Bónai Dénesi 



tusszorból, mintázatlan sállal és lakk 
övvel. A yachtpizsamák egy része 
sötétkék jersey nadrágból, színes csí-
kos és virágos vászonblúzokból áll. 
Estélyi ruhák helyett is sok pizsa-
mát vitt magával Mrs. Vanderbilt, 
sötétkék, fekete és vízzöld színű sza-
ténból, sima fiús nadrággal és két-
soros, egyenes angol kabáthoz ha-
sonló derékkal. Érdekesek voltak a 
halszálka-mintás, tweed szövethez 
hasonló vászonpizsamák, amelyek-
nek anyagát kizárólag Molyneux 
számára szőtték. A sportcipők között 
legérdekesebb egy leopárdbőrből ké-

A newyorki báli szezonnak egyik 
legnagyobb eseménye a Roosevelt-
bál, a Waldorf Astoria óriási tánc-
termében. A newyorki társaság Roo-
sevelt elnökségének négyéves évfor-
dulóját itt ünnepelte meg. A termet 
óriási születésnapi torta díszítette, a 
hatalmas születésnapi gyertyákat 
élőkép keretében a newyorki társa-
ság fiatal hölgyei vitték a kezükben. 
Erre a bálra hetekig dolgoztak New-

york nagy divatházai. 
A bálozó fiatal hölgyek 
között szerepelt Miss 
Helena Roosevelt is, 
aki rendkívül érdekes 
muszlinvékonyságú bár-
sonyruhát viselt, zafir-
színű bársonyövvel, két 
gyémántos zafirklipsz-
szel. 

* 
A szegény művészek 

támogatására szolgál a 
legnagyobb newyorki 
bálok egyike, amelyet 
»Egy éjszaka az öreg 
Krakóban« névre ke-
reszteltek. A bált Po-
tocki gróf, a lengyel kö-
vet rendezte, az összes 
newyorki művészisko-
lák közreműködésével. 
A bál jövedelméből öt 
ösztöndjat alapítottak 
azoknak a növendékek-
nek számára, akik a 
bálterem dekorálásában 
a legművészibb munkát 
végezték. A terem a 
XIV. századbeli Krákó 
főterét ábrázolta. Ezer-

háromszáznyolcvan-
négyben koronázták 
meg Krákó főterén a 
lengyelek egyik legmű-
vészibb érzékű fiatal 
királynőjét, Jadwigát. 
Ezt az ünnepi aktust 
akarta a bál életre kel-
teni. A rendezésben Po-
tocki grófnak a new-
yorki társaság legmű-
vészibb ízlésű dámái se-
gítettek, akik a lengye-
lék iránti barátságukat 
azzal fejezték ki, hogy 
mind régi lengyel nem-
zeti kosztümöt viseltek. 

MÁDAT SANDORNS 
ciklamenliía é 8 sötétlila faille 
kombinációjú estélyi toalettben 

(Várkonyl foto) 

szült modell volt, zöld bőrszegélye-
zéssel, zöld bőrsarokkal és fűzővel. 
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)ai de fúi a szu/eu*! 

Költői formula ez a kifejezés ősidők óta. 
Ha az embert öröm vagy bánat éri, a szív tá-
ján érez valamit. Olyan nehéz a szívem — 
úgy dobog a szívem — egy pillanatra megállt 
a szívverésem — mondja a hős, de méginkább 
a hősnő. Manapság minden romantika nélkül 
is érzi az ember, hogy, fáj a szíve. Valljuk be! 
Mindenki megijed, ha a szíve táján érez va-
lamit. Na, itt tartunk már? Szívbajos vagyok! 
végiem van! A régi világból maradt meg 

megállapítás, hogyha a szívnek valami 
an, akkor menthetetlen az ember. De 

volt az általános felfogás a tüdőbajról is 
Amióta az emberek átlagos életkora 

zedekkel kitolódott, tudjuk, hogy a szív 
elhasználása olyan tünetekkel jár, 

azok a szívbajok, amelyeket azelőtt nagy 
meg tudtak állapítani. Ma a villamos 

való kivizsgálás egész pontosan meg 
íja állapítani a szív és véredények állapo-

már akkor is, ha valaki még semmit sem 
érez. Ilyenkor meg lehet akadályozni a 
tek kifejlődését, de a kivizsgálás sokszor 
örömet okoz azoknak, akiknél kiderül, hogy a 
panaszoknak semmi közük a szívükhöz. A leg-
nagyobb hiba az, ha nem vizsgáltatja meg ma-
gát az, aki fél tőle, hogy hátha fognak vala-
mit találni. 

A modern orvcfsi tudomány 
sikere az, hogy meg tudja akadályozni 
tegségek fellépését, vagy azok 
vissza tudja tartani. Nemcsak 
hanem a megfelelő életmóddal beállítja a 
vezetet az eredményes védekezésre. Ha tudom, 

olyik részem gyengébb, úgy azt fogom a 
pginkább kímélni. A liftet is évente vizs-
álják, nem várnak a reparálással addig, 

g egyszer leszakadt. De hogy hogyan és 
képpen kell helyesen élni, azt megtanul-

hatja dr. Lakatos szanatóriumaiban, akár Ab-
aziában, akár Badenben, ahol még egy külön 

szivosztály is van a kivizsgálásra. 
A felvételt dr. Lakatos budapesti irodája 

végzi a CarZíon-szállóban, ahol az utazáshoz 
szükséges összes teendőket eligazítják. Telefon 
1-889-70. 



divatmazsoläk 
Schiaparelli koratavaszi kollekciójá-

ban isimét sziáanos olyan ötlet van, 
amelyről a divat világban sokat fognia k 
beszélfiá. A kosztümök között rendkívül 
érdekesek azok a modellek, melyeknek 
szoknyája barna, kék, vaigy szürke, 
shottis szövetből ikészült, a kabát pedig 
rozsdásbarna egészen keskeny csíkozású 
bársonyból. Ez a roasdaszínű csíkos bár-
sony egyik kedvenc anyaga Schiapa-
rellinek, egyformán érdekesnek tar t ja a 
barna, a kék vagy szürke alapú shottis 
szövethez. A kabát egyébként angolos, 
derékban sveifolt, elől két, óri'ási gomb-
bal, kétoldalt nagy, rávarrt zsebekkel. 

* 
A soltleok, a szezonvégi kiárusítások az 

egész Világon ilyenkor vannak. A takarékos 
és praktikus asszonyok ilyenkor szerzik be 
öltözködésükhöz a divatcikkeket, amelyeket a 
normális árnál lényegesen olcsóbban vesznek 
meg a kiárusításokon. Nálunk a szezonvégi 
olcsó vásárok eddig csak a divatszakmában 
voltak népszerűek, A nagy szalonok, az anyag-
kereskedők árusítottak ki. Most, mint egészen 
új cég csatlakozik a kiárusitókhoz a váci-utcai 
Arkanzas, aki boltjában a legérdekesebb és 
legszebb dlvatékszerekböl, púderdobozokból, 
igazgyöngyutánzatokból, strassz-ékszerekből 
rendez kiárusítást. Aki most vásárol, annak 
igazán nem jelent majd nagy luxust egy szép 

és értékes, ékszerszerüen dol-
gozott strosszbross, vagy egy 
jó gyöngysor. Ami pedig a di-
vatékszereket illeti, mindenki 

hogy Arkanzasnál a 
első megjelenéssel egy-
kaphatók az összes új-

ok. Nagyon sok olyan 
amelyet ma Arkanzas 

iárusih Párizsban, a Rue de 
ivoli/ooltjában még egy év 

múlva is újdonság lesz. Most 
érdémes olcsó pénzen olyan 

szereket venni, amelyek a 
legegyszerűbb tavaszi ruhát és 
kabátot is díszíteni fogják. 

* 

A kézitáskadivatban 
szinte reformátorként mű-
ködik Schiaparelli. Most 
avaszra lakktáskákat hoz, 
zínes és a fekete kosztü-

mökhöz egyaránt, vállon 
csüngő, hosszú fogóval. 
Egyik fekete antiloptáská-
ján a fogó éppen úgy, mint 
a táska kerete, teknőcből 
készül. Még egy nagyon 

\ érdekes estélyi táskát mu-
tat, piros bársonyból, fa-
ragott fekete ébenfafogó-
val, amely szintén olyan 
hosszú, hogy vállra akaszt-
va viselhetik. Ugyancsak 
Schiaparelli kedves divat-
Rachas fekete, drapp szövet-
aplikációvai díszített tavaszi 

kosztömje 

Fred Mo. Murray 
(Foto Paramount) 

< M U 
Birkenwasser 

Uaföt iidéví, ecossé, 
teszi 

Kapható minden jobb szaküzletben 



ötlete egy naturszínü disznóbőröv, mely-
be rövid, kis, háromujjnyi széles tői 
van beszúr ím. A tőr tulajdonképpen 
fésű, de ez Csak akkor derűi ki, ha ki-
húzzák az övből. * 

Egyik legelőkelőbb vevője Scbiaparelli 
szalonjának Mrs. Reginald Fellowes. 
Párizs legismertebb divatdiámája. Az ő 
számára készült a kollekció legérdeke-
sebb szövet'kosztűmjie, rózsaszínű szövet-
ből, gallérnélküli k ab át ta 1. A kabátot 
négy zseb dísizíti, mind a négy kis hú-
zott dohán y za cak óhoz hasonlít. A gombok 
— három darab — kis piros tengeri rákot 
ábrázolnak. A toalettet kékalapú, mintás 
selyemblúz egészíti ki. Kosztümjéhez 
vastag arany karkötőt, és kalapjában 
zafírral díszített arany klipszet visel 
Mrs. Reginald Fellowes. 

LENGYEL GIZI 
a Tsrézkörútl Színpad Aj műsorában, rókával 

prémeiatt fekete bársony kosztümöt visel 
(Angelo foto) 

Egy fekete, princesszvonalú, matt, 
kreppes selyem estélyiruhát arany 
payette mellénnyel díszit Schiaparelli. 
Ezt az estélyiruhát egy angol divatlady 
vette meg és megrendelte hozzá az an-
gol gárdisták magas fekete kucsmájá-
hoz hasonló kalapot, amelyet Schiapa-
relli fekete strucctollból készít. A hölgy 
estélyi táskája piramisalakú aranyiamé 
zacskó, amely egy félméter hosszú fo-
gón csüng. 

* 
A legdivatosabb tavaszi kabátanya-

gok a sötétkék, a rozsdaszinü, 8 pisz 
kos-fehér és a mustárszinü tweed. 

* 

Az apró arany zsuzsukkal diszitett 
karkötőket teljesen háttérbe szorították 
a vastag arany lánc karkötők és a bi-
lincsszerű arany pántok. Egy párizsi 
divathölgy, aki kedvenc gyűjteményétől 

A köaelimiUtban egyik mondaimi saái-
lodlában egy, a szépségéről isanert arisz-
tokrata höJigy vagyontérő igazgöngy-
nyakéke elszakadt és természetesen 
nagy izgalmat keltett, míg ennek min 
den szertehulló szemét megtalálták. A 
dáma ezen okulva, a »JOLIE« divat-
ékszerüzletben (Kígyó-utca 4) vásárolt 
egy megtévesztésig hasonló, háromsoros 
teaiyésztett gyöngyöt, azt hordja ési így 
nem kell félnie hasonló izgalmaiktól. 

Kellemes meglepetése 
Pest mondain hölgyei-
nek, hogy öábornénak, 
a kígyóutoai »JOLIE« 
üzlet tulajdonosmőjének, 
a magy versengés elle-
nére sikerült. alkalmi 
áron Londonból egy 
nagy tétel tenyésztett 
igazgyöngysort megsze-
reznie. Egy ilyen sor 
válogatottan szép te-
nyésztett gyöngyszemek-
ből — számte lehetetlen-
nek tetsző olcsó éTon, 

már 29.— pengőért megvásárolható. Jel-
lemző, hogy pár héttel ezelőtt ugyan-
ezen gyöngysorok még 150—200 pengőbe 
kerültek. Természetesen ugyanezekből 
a tenyésztett gyöngyszemekiből fülsró-
fok és — a briliáns soliter mellé — a 
most oly nagyon divato« gyöngygyü-
rük is egész csekély árért kaphatót. 
Nem érdemes tehát ma már utámzat-
gyöngyöt vásárolni, mert bármilyen 
díága, előbb-utóbb mégis csak lekopik, 
amikor a tenyésztett igazgyöngyök a 
használatban mindig nemesebbek és 
szebbek lesznek. A » JOLIE« cég Őszin-
tén bevallja, hogy ezeknél a valószínűt-
lenül olcsó árakmiál nem üzleti érdek 
vezeti, hanem az a célja, hogy vevői-
nek még azokat a hölgyeket isi meg-
nyerje, akik eddig esetleg máshol sze-
rezték be divatékszereiket. Nyilt titok, 
hogy a külföldi dánná csak a legritkább 
esetben viseli vagyont érő igazgyön-
gyeit. mert ezeknek kópiáját tenyész-
tett igazgyöngyökből készítteti el. 
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semmikép sem akart megválni, úgy ol-
dotta meg a divat új előírását, hogy 
karján vastag arany láncot viselt, bár-
sonykabátja reverjét pedig, mint egy 
férfióraláncot, a zsuzsus arany karkötő-
vel díszítette. 

* 
Suzy tavaszi Kollekciójában erősen 

érezhető a spanyol hatás. Sok bolerót 
mutat, egyet közülük fehér panamából, 
fekete bársonnyal bélelt karimával. A 
másikat sárga failból, apró kis gyöngy 
házszínü csigákkal kivarrva. Nagyot) 
érdekes egy fekete szaténtokkja, egészen 
lapos fejjel, zseníliapettyes, mantilla-
szerű fátyollal. * 

Űjra divatba jött a kard, mint kedves 
díszítő motívuma a női toaletteknek. 
Brossokat, övcsatokat készítenek finom 
munkájú miniatűr kis díszkardok for-
májában. Sehiaparelli még gombokat is 
helyettesít parányi kis kardokkal. 

Agnes kollekciójában a toreádorkala-
pok utánzatait látjuk. A fekete tokkot 
ugyanis a bika szarvához hasonló pi-
ros bársonyszarvak díszítik. 

* 
Vastag aranyutánzatú bilincsszerű 

modell karkötő 10.— P-től, »JOLIE« 
divatékszerüzlet, Kígyó-utca 4— 

IJA&BJMJ ÍJUUA 
divatos téli sport kosztümje, vízhatlan kapucnis 

burberry kabát és fókabőr kesztyűk 
(Angalo loto) 

Láttad a kezeit.,.? 
Egy halk megjegyzés, de megsemmisítő 

ítélet : ápolatlan, még hozzá gondat-
lanságból ápolatlan ! Mert akármeny-

nyire is igénybe veszi kezeit a háztartási 
munka vagy a foglalkozás, megőrizheti azok 
finom, ápolt kinézését, ha helyesen kezeli 
őket. Egy kevés Kaloderma Gelée este le-
fekvés előtt használva, megakadályozza a 
kéz vörösségét és durvaságát, megőrzi annak 
finomságát és a már megtámadott bőrt éjje-
len át újból simává és puhává varázsolja. 
Tegyen egy egyszerű próbát : dörzsöljön 
szét egy kevés Kaloderma Geléet kéz-
fején, csuklóján és ujjain, masszírozza és 

dörzsölje jól egy percig. Meg fog győződni 
hogy bőre már ezalatt a rövid idő alatt 
is teljesen magába szívta a Geléet és észre-
vehetőbben simább és rugalmasabb lett. 
Próbálja ki egy éjjelen át a Kaloderma 
Geléet és f i g y e l j e meg annak hatását. 

A Kaloderma Gelée n e m zsíroz és 
ezért használata különösen kellemes. 

Minden háziszert felülmúl. 

l/MM A K Ü L Ö N L E G E S 
K É Z Á P O L Ó S Z E R 

Ára: Kistubus P —.65 Nagytubus P 1.20 
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Pályaválasztás. Divatttórveaésuek csak ak-
kor van értelme itt Magyarországon, lia az 
illető egyúttal jól tud varrni is. Ha egy jó 
varrónő inve.neiózusi és «tervelni is tud, ez fel-
tétlenül nagy segítségére szolgál, de kizáró-
lag divattervezéssel Pesten pénzt keresni na-
gyon nehéz. A divatszalóuok inkább a külföldi 
eredeti modellrajzokhoz ragaszkodnak és. ha 
néha meg is: vesznek eigy-két tervet, abból, 
sajnos, megélni nem lehet. Külföldön más a 
helyzet, miért ott a nagy konfekció-áruházak 
és a nagy szalonok rengeteget vásárolnak és 
természetesen jobb árat fizetnek a rajzokért, 
mint ml. Ha megteheti, hoigy Párizsban tanul-
jon, úgy természetesen nagyobb lehetőségei 
lennének, mint itt Budapesten,. — Tanácsta-
lan. Tekintve, hogy nem túlságosan sovány. 

szoknyájú, nagyon keveset glokniis ruhára gon-
dolok, elől magas, zárt derékkal, válLb*n hú-
zott, SE ük hosszú ujjal. Ha egyelőre satoházl 
ég látogató-ruhának akar j a viselni, csináltast-
son hqzzA kétujjnyi snê'Jes, apró, piros gyön-
gyökkel kihimzett fekete övet és a kivágás 
körül, az egyik válltól hát ra vezetett, a slu*z-
efljon keresztiilmenö, egészen a szoknya hossz-
asáig érő piros muszlinsálat. (Természetesen a 
szín lehet mAs is.) Tavasszal levehet! a sálat 
és az övet, a ruhának íkivá<gást csinálhat, ki« 
reverekkel, fehér pikésállal és elegáns utcai 
toalettje les®. Klasszikus, finom fekete maró-
ként vegyen, ez most nagyon divatos. Legjobb 
lenne az anyagból kicsit többet venni, hogy 
tavaszra egy nyitott, ujjatlan kis kabátkára 
is teljen. — Sz. É. A dolgozó úrilány garderob-
jában is kell néhány olyan, ruha, amelyek bizo-
nyos alkalmaikra szólnak. így például, ha esté-
lyiruhát nem. is csináltat, szüksége lehet egy 
földigérő, de ujjas toalettre, amellyel a szín-
házjárást. vagy a hangversenylátogatást lehe-
tővé teszi. Ezt a toalettet fekete saipiben csl-

öngydisszel. gyöngyözött övvel 
és d'eTékkal. vagy most a télli 
sz ezé mb an 1 amék onib ináic i ó jú 
uj jakkal , esetileg brokát sállal 
vagy dísz nélkül, magas, de-
rékká.!, arany vagy ezüstből 
övvel, bálba arany vagv ezüst 
börk lip,szekkel. Jó télikabát 
feltétlenül szükséges; amelyet 
hivatalba éppúgy viselhet, 
mint a délutáni seLyeinnruhá-
lio®. A selyemruhát esetleg 
helyettesítheti fekete szövet-
ruhával, amelyet fehér pikrér 
gallérral vagy hímzett, fehér 
batisatgaEérral minden dél-
utáni alikalonirai [viselhet, isftt 
a hivatalban sem túlöltözött 
benne. Természetesen a min-
dennapi hivatali munkához 
szüksége van még egy szö-
vetszo'knyára és egy-két trikó 

lulloverre. — Tiszamenti. 
V tavaszi anyagok egy része 
ugyan megérkezett, de a mo-
il ellek még mein. Ha kosztüm-
je van, úgy tényleg csak 'szö-
vetruhát ajánlanék és hozzá 
egy hosszú szővetkabátot, 
amire nyári estéken is szük-
sége ilesz, könnyebb selyem-
ruhákhoz. Tekinte<tto]! a r ra . 
hogy molett, csak sötetszinü 
ruhát a jánlanék, elsősorban 
feketét. A ruhaanyag termé-
szetesen vékony legyem, » ka-
bátszövet kicsit nehezebb, 
bolyhos vagy twed-szövésű. 
~ Ikerlányok. Egyál talán nem 
tartom Ízléstelennek, ha egy-
forma ruhába öltöznék. 8ötf 
Ha egyforma magasak, na-
gyo» szép és 'bájos az egyfor-
ma ruha. Akár utcára, a k á r 
este. Természetesen, ha külön-
böző az a lak juk és különböző 
az egyéniségük, nem feltétlé-
nül szükségei» az egyforma 
ruha. Mindketten olyant válasz-
szamak, ami egyéniségükhöz 
előnyös. Ha első alkalommal 
mennek a bálba, tényleg a 
tüllruha a legszebb. Minél 
durvább minőséget vesznek, 
annál tartósabb a tuill. Az al-
wVszoknya szép fcrepszatétn-
ből is, de még iputatósabb 
f.'iftból. Ha fodros a szoknya, 
úgy egyáltalán nine» szerepe 
az alsöruhának. az lehet egy-
szerű matt krepd&sin. 



tf Vwáhi / f t f y M l i a , hteiytjl 
FÜSTÖLT MÁJASHURKA. 

A puhára megfőtt abahúsból kiszedjük a 
legzsírosabb darabokat, kótharmad>*ószét 
megdaráljuk, egyharmadrészét apró koc-
kára vágjuk. Amennyi ez összesen, ugyan-
annyi nyers disznómájat is megdarálunk, 
összekeverjük a hússal, zsírban párolt re-
szelt vereshagymával, ízlés szerinti sóval, 
finomra tört fekete- és fehérborssal, szegiü-
borssal és majorannával. Se fokhagymát, 
se rizst beletenni nem szabad. Ezt a Keve-
réket jól megöntözzük abálólével, eldolgoz-
zuk, vastag hurkabélbe töltjük, nem túlszo-
rosan párosra kötjük és az abálólében igen 
lassú forrással főzzük félóráig. Ha erősen 
forr, kipukkad. Félóra múlva kivesszük az 
abálóléből és mikor már hideg, füstre tesz-
szük 5—6 napra. Felmelegítve is jó, de 
méginkább fagyasztva, teához. Hónapokig 
eláll. 

BURGONYA-FÁNK 
10 darab közepes burgonyát megsü-

tünk, amíg sül, felteszünk egy edény-
ben 2 deci vizet 2 diónaigyságú vajjial, 
ha forr, annyi lisztet teszünk hozzá, 
hogy az edénytől elváljon), természete-
sen a tűzön folyton keverni. Közben a 
burgonya megsült, kettévágjuk, a belet 
egy kávéskanállal kikaparjuk, de igen 
gyorsan, különben megszappanosodik és 
akkor élvezhetetlen lesz, az előzőleg ké-
szített masszához paszírozzuk. Majd ha 
át van paszirozva, egyenként keverjük 
hozz!á a tojást, 2 egész, 4 db sárgát, 
ízlés szerint sózzuk, kis szerecsendióval, 
amit belereszelünk, jól összekeverjük, 
izlés szerint formáljuk és forró zsír-
ban kisütjük. 

Ez nagyon jó sültekhez, de különösen 

angol húsokhoz köretnek. Lehet előétel-
nek is adni, de akkor sütési előtt vágott 
sonkát, vaigy reszelt sajtot teszünk ibele 
és akkor sütjük ki. Külön paradicsom-
mártást és madeiramártást adunk 
hozzá. 

REHBERGER ELEK 
(Gundel főszakácsa) 

EGY HETI ÉTLAP 
SZOMBAT. Ebéd: Gombaleves, Tejfele®, 

papriMIs dis&uóik'araj, tarhonya, cékla. 
Gesztenyepüré. Vacsora: Velő tojással, tört 
burgonya, vegyei» befőtt. 

VASÁRNAP. Ebéd: Csirkeapróiékleivea. 
Soniktotekercs vajmártással . Tűzdelt puilaírd, 
franciás zöldségköret, kisütött burgonya. 
Heringsaláta. Kéipviiselőfáimk. Narancs. Va-
csora: Kocsonya formában!, tartármártás. 
Sajt, alma. 

HÉTFŐ. Ebéd: Rábtott leves kiflikocká-
val. Párolt felsál. Paradicsomos burgonya-
főzelék. Talikedli barackízzel. Vacsora: Pa-
rizetrkosár'ka tojásrántottával, ecetes pap-
rika, Tejfel, saj t . 

KEDD. Ebéd: Paradicsomlévé®. Darált 
húspogácsák. KelkáipasatafüaeiLék. Csúszta-
tott palacsirata. Vacsora: Rántott borjúláb, 
burgonyapüré. Tejszínes rizs. 

SZERDA. Ebéd: Zöldséges csontleves. 
Székelygulyás. Tojásosmetélt. Naramcssaláta. 
Vacsora: Meleg füstölt csülök tormával. 
Burgonyalánigo®. Madártej. 

CSÜTÖRTÖK. Ebéd: Tarhanyalevea. Disz-
nóé omib egybeisíitve. Lenes »püré. Rízisfel1-
fújt csokoládéöntettel. Vacsora: Májas-, 
véxeshurka, tört burgonya, párolt káiposxta-
Töltött alma. 

PÉNTEK. Ebéd: Savanyú tojásleves. Ra-
kott burgonya. Csúsztatott palacsinta. Gyü-
mölcs. Vacsora: Kocsonyázott paprikás 
pooity. Sajt, vaj. Sült gesœtemye imézzel. 



Seímeczy Margit  

Somló Franciska 

D I V A ^ ß K O K 
euoAMsi, vu.. «ÂKôCïi-ôt yi-j* 

Nőt fehérneműosztály, földszint 

A N G E L O I 
IP H O T O S • • • • • • • • • • • • • 
1. Újfazónú kombin^ mintás, 

»Luna« műs 
2. Újfazónű ing: és nadrágkészlet, 

»Luna« műs 
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A SZERKESZTŐK ÜZENETEI 
Színházi üiei mindig erdti%:udik. Csuk tessék 
beküldeni a képeket. — Dáridó — hajnalié. 
Azt hiszem: nem lesz népszerű ez a csárdás. 
A szövegei kissé erőltetett. Már pedig: csár-
dásnak könnyűnek, könnyen megtanulható 
szövegnek kell lennie. »Nem ütik a jogászt 
agyon« avagy »Sej! haj recece — Rózsám sze-
retsz-e? Nemi« Ezek a jó csárdásszövegek. 
— Divla B. I, Én irtwm azt a? emlékezést az 
Arany emberről. A lánynak, aikít említettem, 
s akiről Jókai Noémi alakját mintázta, ma-
gam sem tudom a nevét. Feszty Arpádné Jó-
kai Róza sem említi és én ez adatot az <> 
könyvéből merítettem. (Ráskai Ferenc kolle-
gám hívta föl a flgyeímemet erre az epi-
zódra.) De — különben is — itt nem fontoa 
a név. önt iaz egész történet megkapta — 
inert olyan poétikus és romantikus, mint a 
legszebb . . . Jókai-mese. Hát ami azt illeti: 
Talán mese Is, hogy ilyen érzelmek, kifogá-
sok, .szerelmek voltak valaha a világon 1 — 
Kerapesl-út, Intézkedtem, hogy a kéziratot, 
melyet kivételesen (hangsúlyozom: kivétele-
sen 1) megőriztem, visszaküldjék önnek. — 

Névadományozás. Már túl vagyunk rajta. 
Nem is érdekes, higyje el. — Beküldhetem. 
A. I, Teasók. —- Film. A kritikusunknak tet-
szett — tehát elismerően szólt róla. Nem 
lehet mindenki egy véleményen, — Autótúra. 
A három fölvétel oly sötét, hogy legjobb aka-
rattal Biem lebet kivenni, mit «karnak ábrá-
zolni. így természetesen nem is közölhetjük, 

KÉZIRATOK. M. László, Ksreskedelmi 
Akadémia, Kedvei», hangulatos verskiaérletek. 
— Anyakönyv. A témát nem találjuk jónak. 
Túlságosan szubjektív, nem /érdekelhet széles 
rétegeket. Az operett III. fel-vonása elég ügyes 
és Jóliformált. Megfelelőinek tartjuk. — »Ur-
lus.« Átlagon felüli versek, de még egyik 
sem tekiiuthető százszázalékosnak. — 8z. ödön, 
Déry-u. Dicséretreméltó igyekezetről tanús-
kodnak. — Ifi, N. István. A szembeötlő hibá-

facUas líMCt postája 
Dunántúli. Nem kell meghal-

lani az ilyenfélét, Sokkal oko-
sabban teszi, ha mindjárt túl-
teszi magát az efféle szóbe-
széden. Ez még nem is plety-
ka, csak afféle ^emberszólá», 
ami sajnos- igen sok helyen na-
gyon ki van fejlődve, sőt do-
mináló része a társalgásnak. 

Ismétlem: csak akikor jelent valamit, ha fel' 
fújjuk, ha Jelentőséget, ha fontosságot tulaj-
donítunk neki. — D. Márts, Ebben a vers-
tömkelegben, ami manapság van, százszoro-
san nehéz föltűnni egy verssel, Hiszen a ver-
selés! technika olyan szédületes, a »Szent 
l&ng« már annyi nagy szivbőj osapott ki és 
gyönyörködhettünk pazar tűzijátékában, hogy 
ezzel fölvenni a versenyt; -példátlanul nehéz. 
Szinte nem is Igen tudok rá példát a leg-
utóbbi Időkben, hogy egy vers hangos erővel 
feltűnjön, vagy hogy úgy mondjam: kirob-
banjon, Éppen ezért m oly Mi finom és érző-
lelkek jobban teszik, ha a versekét — ol-
vassák. Versíró sok van. versolvasó kevés. 
Elvégre, közepes verset manapság csaknem 
mindenki tud irni (hiszen iskolai feladat is 
egy-egy költemény megírása), do ennél sok-
kal nagyobb öröm elolvasni egy örökszép 
verset. Hogy csak egyre muta^ak rá, pél-
dául azt, amelyik igy kezdődik: Még nyílnak 
a völgyben a kerti virágok . . . — Száz siA-
zalék. En ebből az egész vázlatból csak any-
nyit látok hogy — sablonos. De hogy egész 
lelkiismeretesen válaszoljak önnek: rendkívül 
hajós ilyen apró, hevenyészett scenáriumból 
v,alamtt látni. Csak annyit állapíthattam meg 
mindössze, hogy ez a kis tákolmány intelli-
gens ember sablonos munkája. — Muki, Tes-
sék közvetlen a fiatal hölgyhöz fordulni. -
D. Eka, A kedves és szép fényképek iránt a 



kon kívül figyelem-
reméltó kvalitásokról 
is tanúskodik. Fejlő-
désképesnek tartjuk. 
— Soh. Balén. Érde-
kes, egyéni izü stí-
lusgyakorlatok, — K.. 
Dezső, Zal'aszentgrót. 
Bizony ezek aem si-
kerültebbek még a 
legutóbbinál. — »Csa-
lódni fáj.« Kedvesen 
őszinte, naiv próbál-
kozások. — »Magá-
nos Farkas.« Határo-
zottan ügyes és jól-
formált daraib. Még 
korántsem (színpadké-
pes. — fi. Dezső, Er-
kel-u. Nagyon érde-
kes elgondold«, de 
nem nekünk való. — 
Oy. Ervin, Békés-
csaba. Nem is próbál 

Eckstein Gyöngyi és újat hozni, nagyon 
dr. Klinger Ferenc Is kitaposott úton 
házasságot kötöttek. akar járni. Az elgon-

(Foto Meisals) dolások megtűrnek a 
versformán. »La-Ro.« 

Szokványos versek, az áitlagoni alig emelked-
nek felül. Ezekből csak ambícióra következ-
tethetünk. — »Bögi László,« A témája, neun 
túlszeneincsléte. De felépítésben és »titusiban 
tehetségre vall. — M. István. (A falu télen.) 
0®ak (szárnypróbálgatások. Olvasson sokat jó 
költöktől. — K. József — »Fekete.« Népdat-
utánérzések, nem jobbak és merni rosszabbak 
az átlagosnál. — Z. Emil. Ügyesek. Jobbakat 
remélünk még kaipni ömtől. —- B. Gyula, Bái-
kospalota. Van érzéke a verseléshez ; «izeik 
méig nem hibátlanok. 

SZÍNHÁZ. Fedák-rajongó. 1. A Pesti Bzii.ru-
házraál. 2. Egészein biztos, hogy szívesen ad, 
ha képet küld he neki » egy szép levélben 
megkéri, hogy dedikálja. — Kezdő. A darab-
bot küldje "be Marton Sámderauak (Bétósi-u. I.) 
— »Természetbarát.« 1. »Szép m élet« pály,ázat-
tunk on bárki rísatvehet egy vagy ifflbb meg-
felelő felvétellel, a. Levelét átadtak kozme-
tikát szakértőnknek. aki üzenetet log küldeni. 
— »Burgenland.« Forduljon az »IBUSz«-hoz 
(Vigadó), mely rendelkezésére boosájtSiait meg-
felelő idegenvezetőit. Ha priváft cicerone-t ke-
resne, úgy vegye igénybe apróhirdetési) rova-
tunkat. — »Vitatkozok.« Azonos vétrosoportba 
keill, hogy tantoezaaiak. 

F I L M . Advice, ü. Ernest Lubitscih, Para-
mount Studios, Hollywood, Marathon Street 
A244, California. 2. Adolph Zukor Esq., előbbi 
címen. 8. Alex Korda, London, London) Film 
Co. Grosvenor Street 53. 4. Béla Lugosi, Uni-
vewal Studio», Hollywood. Universal Oity. 

Plasztikai sebészet 
a Park Szanatóriumban! 
VI., Aréna-út 84 -b . — T.: 1 2 - 7 5 - 7 4 

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 

Calif. — Joan. A 
férje nem Clark Gab-
le, hanem Franchet 
Tone. — Llbeíei. A 
film; magyar cime: 

»Szerelmeskedés« 
volt. Wolfgang Lie-
beneiner játszotta, 
Foret, A kővetkező 
flimek : Szivek szim-

• fóniája, Bécsi bál, 
Mazurka, Allotria és 
legújabban a Burg-
th eater. — Mary. 
»Amerika kedvese« a 
becéző neve. Férje 
Buddy Roger». 

K O Z M E T I K A Fa-
«yáa. Fagyását ma 
már házikezeléssel 
kigyógyítani aem le-
het, Forduljon feltét-
lenül szakorvoshoz, 
még mielőtt nagy baj 
lenne (belőle. — Hü 
olvasó. i . Ortopéd-
szakorvosnak kell 
megmutatni. Lábára látatlanban nem lehet ta-
nácsot adni. ». Részleges fogyasztást megfe-
lelő géppel lehet elvégezni, amely a »»irt) fel-
dolgozza, felsaivatja éa emellett növeli a bőr 
rugalmasságát. — Kétségbeesett. Az időeWtti 
ráiucképzödéstnek több oka Leih et. Elsősorban 
az arcbőr szárazsága. Ha ait kellő időiben é» 
kellő ideig védi a külső viszontagságtól, meg-
felelően tápláBja az arcbőrt terméisaetémek 
megfelelő jslrokkal, úgy a® házilag is korri-
gálható. Néha belső kiválasztásé» mirigyet 
működési zavarai iá előidéznek betegesen szá-
raz arcbőrt léte időelötti ráncokat, elsősorban a 
pajzsmirigy, máskor a gyomorsav rend ellenes-
sége stöb. — Január 1. Diatermiás eljárással 
véglegesen ki lehet Irtami a szörszállaikat, m 
nem fájdalmas, nem tart soká és nyomoél-
kiili. A szőrszálak ©gyenként való kiirtásá-
ból áll a diatermiás eljárás. Hagyja abba a 
szőrszálak klhúzgdlásátt, mert ezzel csak to-
vább mérgesíti az égés® folyamatot, az. ilyeiv 
formât» eltávolított szőrzet helyéibe hovatovább 
vastagabb és erősefbb, egészen szakáltezerü 
ezöraetet kap. 2. Ne vizezze haját, mert az 
rendkívül ártalmas. — Karikás szem. A leg-
általánosabb szépséghiba. Takarni lehet 
háromszinealélsü bamáis-rózsasszintt púderrel, 
melyet vattával a szem alatt lévő karikákra 
kell vinni, erre rálszoritani a felmelegített kéz 
egy ujját pár pillanatig, utána a rendes arc-
púderrel áttörölni és. könnyedén letörölni. 

K O N Y H A Baraeztl M.-saé, Baja. A re-
cept rossz, amit kapott, mert narancszsemnél 
a legfontosabb arra ügyelni, hogy a mag ne 
kerüljön bele, mert attól lesz keserű, kivéve, 
ha ön azt akarja, hogy kesernyés legyen. — 
Dr. I. L,-oé. A székesfővárosnak van »diétás 
konyhája, ott érdeklődjék, ha feljön Pestre. — 
Molnárné, Póos, A Színházi Elet könyvesbolt-
jában > rendelje meg, szerintem is a legjobb 
magyar szakácskönyv. — Guttmann M.-né. A 
tejben megfőtt rizst törje át szitán, bőven tej-
színes cukorral keverje össze, apróra vágott 
vegyes befőttet, déligyümölcs, darabkákat vág-
jon bele. Fontos, hogy jé ktérosaaerü legyen. 
Talpa* poharakba tegye bele és állítsa hideg 
helyre tálalásig. Tejszínhabbal díszítve adja 
fel. — Dr. Székelyné, Wien. A burgonyát vágja 
ketté, a külső héját hámozza le és így tegye 
be a sütőpléhbe. Nagyon jóizfl sült burgonyát 
kap, vajjal adja fel. 

Dr. Glück szanatórium 
VI., Bencxur-utca 4. — A ráncok 
új, műtétnélfcflll szabadalmazott el-
tévolitéea. Plasztikai sebésze t , arc-
ápolás, szőrtelenítő» — Tele fon : 
1-137-32, 1-123-82. — ProsDektus-

Szanatóriumi Kozmetika 
H ű t é f n é l k U l i p m l n k A » o k r i A k 

Miltsék Ilus és Bed-
nár János házasságot 

kötöttek 
(Feto Friedmann) 



(8. folytatás) 
Mint rendesen, José ezúttal ás kénytelen volt kapitulálni. Vica vissza-

ment a műhelybe és felfedezte Melanlet, amint az egyik sarokban élénk 
beszélgetésbe merült Bertalan úrral, aki éppen néhány vég megrendelt 
selymet szállított le. A szövetkereskedőre véletlenül talált az a mondás, 
hogy aki szerencsétlen a szerelemben, az szerencsés egyéb dolgaiban. Ügy 
látszik, a boldogtalan szerelem ihlette meg, mert a lyoni gyárakból ő hozta 
el a leghasználhatóbb anyagot. Valósággal föllendítette a hármas céget. 
Amikor Vicát meglátta, pexiridül elmosolyodott: 

— Kisztihand, Vicuska nagysád. Éppen most jövök a Phönix-utcá-
bó l . . . 

Ügy tett, mintha csak most jött volna tudatára az elszólásnak. Zavar-
tan Melaniera sandított és másról kezdett beszélni. Bellák Poldi és a 
leánya, Agi között állíitólag nagy tűz ütött ki, mert Ágica, aki elvált asz-
szony, szemet vetett ia mama udvarlójára. Emiatt olyan harc támadt köz-
tük, hogy Ágica trucoból a bécsi Schwarzkoptfnál rendelt volna nagyesté-
lyit. Miután leadta a túlzottan valószínűtlen (történetet, fogta magát és 
elment. Vica úgy érezte, hogy most már tényleg kénytelen színt vallani. 

— Nagyságos asszony, kérem, — mondta — szeretném, ha tisztán látna 
ebben a dologban... 

— Fölösleges beszélni róla, — felelte fagyosan Melanie — de iha már 
ez. a helyzet, remélem, hogy a bemutató előtt nem hagy cserben. 

Odébb vonult, de a szája szélének rángatódzásán látni lelhetett, hogy 
lobog benne az indulat. A lányok, akik már régebbről tudták, hogy ez 
az arcjáték közelgő, nagy viharok előszele, ijedten buktak a, varrógép 
fölé. Es csakugyan, néhány perc múlva úgy csattogott a hangja, mint az 
ostorszíjj. Egy összefércelt ujjat tartott a kezében: 

— Mi ez, kérem? Ki adta ki ezt a munkát?! Zsófi kisasszony, maga 
látta?! Hogy lehet így elszűkíteni valamit? Ezen a manzsettán egy veréb 
se tudná kidugni a lábát! 

A bűnösök piros arccal adták meg magukat sorsuknak. Messze hátul, 
ahova Melanie szeme már nem láthatott el, néhány lány nevetgélt. Vica 
rosszkedvűen ment vissza a munkájához. Ha Jose most telefonálna, ki 
tudja, nem hagyná-e itt az egészet? 

* 
Bertalan szándékos elszólása annyiban mégis megjavította a helyze-

tet, hogy a titkolódzás feleslegessé "vált. Melanienál most már nyíltan 
beszéltek róla, hogy Vica a kollekció bemutatása után megválik a sza-
lontól és önálló lesz. Találgatták, hogy kiket visz magával és irigyelték 
a kis Blankát, aki máris netibért huz Vicától. Ilyen főnöknő mellett él-
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vezet dolgozni. Ez nem murizik, mindenkivel szemben egyformán kedves, 
de különbséget tud tenni munka és munka között Az a lány, akire Vica 
rámosolyog, úgy érzi, hogy becsületrendet kapott. Különösen azok igye-
keztek a kedvé oen járni, akik tudták, hogy a nagy kampány után a »ki-
zeccoltak« közé kerülnek. Mert a szalon nem bír meg állandóan ekkora 
létszámot, a munka üteme a szükséglet szerint hullámzik. Majd, ha meg-
kezdődik a hangversenyszezón, újra benépesülnek a megritkult munka-
helyek, de addig harminc-negyven lány szaladgálhat más alkalmazás 
után. Vica kilátásban lévő távozása tenát azzal az üdvös hatással járt, 
hogy a leggyengébb munkaerők is erősen igyekeztek. Ha a maneken el-
ment a sorok között, égett a munka a lányok keze alatt. 

Másrészt a tisztázott helyzet Vica kényelmi szempontjainak is jobban 
megfelelt. Eddig, ha munkájával végzett, rendszerint gyalog sietett át a 
Váci-utcába, ahol a képviselő felügyelete alatt amerikai tempóban haladt 
a munka. Most, hogy nem kellett többé színlelni, a megbeszélt időpontban 
ott ivárta már Vicát a kapu előtt Malonyay kis, nyitott Steyr-kocsija, 
amely percek alatt a szalonhoz röpítette, vagy onnét a műhellyé átalakí-
tott lakásba. Néha Marion ült a kormánykerék mellett, de rendszerint 
maga Malonyay ' volt a sofőr. A jövendő politikai nagyság nagy örömet 
talalt az új elfoglaltságban, amely — aJhogy gondolta — megint közelebbi 
vonatkozásba hozta őt az élettel. Bizonyára voltak, akik komolytalannak 
találták azt a viharos érdeklődést, amellyel egy alakuló pesti divatszalon 
ügyeit kísérte, de vannak bizonyos dolgok, amik fölött a pesti közvéle-
mény mosolygó jóindulattal szemet húny és ezek között is első helyen áll 
a szerelem. Egyik hetilap társasági rovatában a név elhallgatásával meg 
is írták már, hogy az ismert, elegáns képviselő különös figyelmet szentel 
a divatiparnak, nyilván ismereteket gyűjt arra az időre, amikor új tanul-
mányait előkelőbb pozícióban gyakorlatilag is hasznosíthatja. 

Vica a maga részéről jobban örült, ha Marion jött érte. I^az, hogy 
Malonyay pajtáskodva bánt vele, mégis volt néha valami a tekintetében, 
amit a maneken nem szeretett. A deauvillei kaland óta úgyis meglazult 
kissé az a gyors barátság, ami közte és Marion között szövődött. Vica 
tudta, hogy Jósét nem lehet olyan könnyen megbocsátani, nem, mintha 
Marion igényt tartott volna a fiúra, hanem mert elvette tőle. Vannak, 
akik maguktól szívesen kidobálják a fiókokból a haszontalan lim-lomo-
kat, de rögtön ragaszkodni kezdenek hozzájuk, mihelyt valaki felveszi 
őket a szemétből. Marion is akkor akart tulajdonjogot formálni Jóséra, 
amikor már nem volt az övé. De talán még ez sem lett volna olyan nagy 
baj, ha nem futnak be naponként José virágai. A telefonbeszélgetéseket 
még csak le lehet tagadni, de a virágkűldeményeket nem. Most még az 
kell, hogy Malonyay i s . . . 

Bolondság! Kár az ördögöt a falra festeni. A képviselőnek vele szem-
ben való, kissé könnyed, de sohasem tiszteletlen érintkezési formáját az 
az újszerű szerepkör magyarázza, amelyet, mint a két asszony szövetsé-
gese vállalt. A forma teljesen kifogástalan, legföljebb abban van valami 
meggondolásra méltó, hogy Marion jelenlétében alig érzékelhető árnya-
lattal tartózkodóbb. 

Egy este* amikor Malonyay átkocsikáztatta Vicát a Váci-utcába, Ma-
rion a frissen tapétázott szalonban lült. Egy (kétágú mozgólétra egyik 
fokát használta ülőalkalmatosságnak és esti lapokat olvasott. 

— Halló, drágám, tudod már, uni ujságl 
— Nem, — mondta a manneken — hetek óta nem volt lap a kezemben. 
— Hát akkor olvasd ezt! 
Odatartotta a lapot Vica elé. A »Művészet«-rovatban rövid személyi 

hír számolt be arról, hogy Bánáth László, a kiváló magyar piktor több 
evi külföldi távollét után ismét Budapesten telepszik meg. A kis cikk 
megemlékezett a művész értékesebb eredményeiről és jolezte, hogy Bá-
náth rövidesen ! gyűjteményes kiállítást rendez utóbbi éveinek munkáiból. 

— No? Mit szólsz hozzá? 
— Kellemetlen — mondta Vica és £ létra másik szárán foglalt helyet. 

Ennyi baj és gond mellett már csak ez hiányzott. 
Foltétlen eredményes I r n • •• • n i IV., Váci utca H/b 
kezeléseket biztosit a H O V t S S Q j f K O Z I V K S i l K S S Telefon: 1876 67 
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De bármennyire elfoglalta a maga aggodalma, mégsem kerülte el 
figyelmét hogy Marion sincs valami rózsás kedvben. Napok óta tartó 
szótlan vívódás felhőzte be az arcát, a gyötrődésnek, aggodalomnak és 
ingerültségnek keveréke. Vica eleinte lámpaláznak gondolta, vagy a túl-
feszített munka hatásának. Marion egész életében együttvéve nem dolgo-
zott ennyit. De ma dupla púderréteggel sem tudta elkendőzni egy rövid-
del ezelőtt lezajlott lelki vihar nyomait. A szeme alja karikás volt és a 
szemhéjak pirossága arra vallott, hogy kiadósam sírt is. 

— Mi bajod? — kérdezte részvéttel. 
—• Eh! — mondta Marion és hevesen visszavette az újságot. Ügy tett, 

mintha különösen érdekelte volna egy kétnejüséggel vádolt géplakatos 
sorsa, akinek viharos törvényszéki tárgyalásáról kéthasábos cikkben 
számolt be a riporter. Bejött egy kárpitos és elvette a létrát a hölgyek-
től. Malonyay a szobákban őgyelgett, éppen akkor jött vissza, amikor a 
küszöbön megjelent az öreg Vadász, a grófné papája. Gróf Wolkenberg 
apósa nem volt túlságosan megvesztegető jelenség. Kopasz fejének for-
májában volt valami, ami a sivatag kis ragadozóira emlékeztetett. A kép-
viselőnek rögtön eszebe is jutott, hogy ma este még dolga van a kaszinó-
ban. Valami, becsületbírósági ügyben kérték föl döntőbírónak. Elköszönt 
a hölgyektől és udvariasain megemelte a kalapját az Öreg Vadász Meny-
hért előtt, de nem fogott vele kezet, 

— Fiacskám, — mondta Marion apja, amikor Malonyay behúzta maga 
után az előszobaajtót — rendben van a dolog. Mindent elintéztem. 

— Köszönöm papa — felelte Marion és a szeme sarkából Vica felé 
intett, ami azt akarta jeleinteni, hogy ne beszéljen a manneken előtt. 
Vadász azonban már családtagnak tekintette Vicát, vagy talán nem vette 
észre Marion néma figyelmeztetését 

— Megnyúztak a disznók... Tizenkét százalékot számítottak, amellett 
biztosítékul kellett adnom az ékszereket i s . . . 

— Papa, kérem... 
Marion hangja érdes volt, kis rosszindulattal durvának is lehetett volna 

minősíteni. Vica megértette, hogy alkalmatlan a családi jelenetnél és át-
ment a harmadik szobáiba, ahol a pepitakabátos iparművész intézkedett, 
visszaköszönt és felelt néhány kérdésére, de az esze az iménti jelenetnél 
időzött. Nem kellett valami nagyon törnie a fejét: Marion rosszkedvé-
nek rejtélye körülbelül tisztázva volt Űgylátszik, a grófné elszámította 
magát, amikor a képviselő segítségét készpénznek vette. Itt aligha lehet 
szó tényleges anyagi támogatásról, Malonyay nyilván maga sem így ér-
tette, amikor megbeszélték, hogy barátnője 'belep a dolgozó nők sorába. 
Talán tett néhány kétértelmű kijelentést, amit az optimista grófné a imaga 
elképzelése szerint magyarázott, most pedig úgy viselkedik, mint akit a 
dolgok anyagi vonatkozásai egyáltalán nem érdekelnek. Itt úgyszólván 
percenként futnak be számlák azonnal fizetendő tételekkel. Hol Marion 
nyitja ki a tárcáját, hol az öreg Vadász, míg Malonyay gondtalanul lézeng 
szobáról szobára, örül a szemimel látható haladásnak és arról ibeszél, 'hogy 
a W. V. szalon bemutatója olyan, társadalmi esemény lesz, amelyről egész 
Pest heteikig fog beszélni. Ott lesz az egész kaszinó. Mozgósítani fogja az 
egész arisztokráciát. A többi aztán a két hölgy Ügyességén múlik. Ha csak-
ugyan így gondolja Malonyay a támogatást, ezzel ugyan nem sokra 
mennek. 

Mire visszatért a szalonba, az öreg Vadász elpárolgott Marion már 
megint friss "tréteget rakott föl az arcára egy kis tükör segítségével, amely 
gomibnyomásTa egy kis villamos battériát hozott működésbe. 

— Mi lesz a férjeddel? Kiibékültök? — kérdezte kozmetikázás (közben. 
Mindenképpen el akarta kerülni a klmagyarázkod ást. 

— Szó sincs róla! 
— Gondolod, hogy José rajongása öröikké fog tairtani? 
— Énről egyáltalán nem gondolkoztam. Különlben ennek a kis iinter-

I V ¥ I v r \ l A n / i 1 1 K 7 0 Dr. K H r n c r n é k o a m a t f k a l M n r t m 4 n y « l 
iTJL I L I H l m ÜL J D U t i E í é a legmodernebb ártalmatlan anyagokból összeállítva 
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mezzonak semmi köze -sincs a if en amihez. Jól tudod, Ihogy a szakítást máj 
akkor elhataroztam, amikor iazt sem tudtam, ihogy a te spanyolod a vilá-
gon van. 

- Talán a tiéd? — mondta Mardon. Nagy kedve lett volna belaka/pasz-
kodni ibarmily semmiségbe, 'hogy felgyülemlett mérgét kitombolja valakim 
De Vica kiteirt a vágás elől. 

— Mondjuk, hogy az enyém. Ez végtére nem változtat a dolgon. László-
nak mindenesetre azt fogom mondani, Ihogy már nem vagyok szabad. Ha 
van benne egy csöpp szentimentalizmus, nam áll az útamba. Legföljebb 
azt mondhatja, hogy aljas vagyok, nneirt eil adtam magiamat 

— Es rád nézve közömbös, hogy mit gondol László ! 
- Miért ne, iha magamban tudom, ihogy tiszta vágyóik, 
Szerencsére nem folytatták sokáig a párbeszédet, mert át kellett men-

niük a Phönix-uteába, ahol ezer aprólékos tennivaló várt rájuk. A kis la-
kas minden zúgát betöltötte a varrógépek lármája és a lányok fecsegése; 
a folyosón faszén füstje terjengett, a konyháiban Csuli ugrándozott Blan-
kaval, a kifutólánnyal. Minden a megállás nélküli, lázas tevékenység je-
gyében folyt A két jövendőbeli szalontulajdonosnő gyorsan ledobta ma-
gáról a ruhát. Lenge, csipkés alsóruiháikon átvilágított a villanylámpák 
fénye és megmutatta a test gyengéd vonalát. Vilma hol ezüstlamé palástot 
dobott át rajtuk, hod szorosan becsavarta őket színes selymekbe, úgy hogy 
deréktól lefelé inkább sellőhöz, mint földi nőhöz hasonlítottak. így ment 
ez éjfélig, akkor a lányok összeszedelőzködtek és elmentek, Vica pedig hoz-
zálátott az alaposan feldúlt izzadságszagú lakás kiszellőztetéséhez. 

* 
Megvolt a Melanie-szalon bemutatója, amelyen Vica személyesen már 

nem vett részt. Munkáját tisztességgel elvégezte és visszavonult. Mindenki 
elismerte róla, még Melanie is, (hop?- (lovagiasan viselkedett: nem akairt a 
Melanie-szalon sarkára lépni a saját kollekciójával, kivárta, amíg elcsitul-
nak a költséges nekik észülés utolsó hullámai és amíg Melanie törzsközön-
sége ellátta magát mindazzal, amire a szezon első felében szüksége lelhetett 

A bemutató különben afféle barátsági tüntetéssé nőtt a hölgyek részé-
ről. Még olyanok is rendeltek, akik eddig inkább kíváncsiságból szokták 
megnézni a Melanie-szalon tárlatát. Ezek a 'hölgyek, — nem tudni pontosan 
miért, — Wolkenberg Marionra iharagudtaik. Talán nehezteltek rá a 
régi társasági sikerei miatt vagy megmairadt emlékezetükben egy-egy 
késhegyig menő harc keserűsége, amikor Marion elkaparintotta előlük a 
megkívánt modellt Nyiltan azzal okolták meg ellenszenvüket, ihogy a 
grófné elcsalta egykori szalonjának legjobb manekenjét. A bemutató tethát 
várakozáson felül sikerült A rendelők listáján a pesti divatvilág vezető 
hölgyei között ott lehetett találni több külföldi dámát is, aikik okosságból 
kerüíilk ki a divat ősforrását, Párizst, mert beleszámítva az útiköltséget, 
Pesten a feléért lehet megkapni a párizsi modelleket. E mellett nem megve-
tésre méltó az a pár kellemesen vidám naip sem; amit a magyar főváros 
nyújt ilyenkor, ősz elején. 

Ha a hölgyek között szóiba került a W. F.-szalon kollekteiója, a készülő 
eseménynek inkább a becc-része érdekelte őket. Már magában véve elkép-
pesztő optimizmus egy szalontól, bogy olyankor rendezi meg tárlatán ami-
kor mindenki gondoskodott az Őszi ruha/szükségleteiről. Néző persze lesz 
elég, mert ki ne menne el egy ingyen látványossághoz, különösen, ha na-
gyobbarányú leégéssel kecsegtet! Ennek a városnaik a humora főleg a kár-
örömben tombolja ki magát Egy bukott darab árnyékában tízszer annyi 
vice születik Pesten, mint három világsiker után. Még a társasági humo-
risták is fölkészültek a nagy eseményre. Mindegyiknek a tarsolyában rvolt 
néhány előre elbésztíett* kitűnő bon-mot. Bertalan, aki mohón fülelt min-
den Vicáékkal kapcsolatos pletykára, természetesen az elsők között érte-
sült a rosszindulatú megjegyzésekről és beszaladgálta vele a Belvárost. 

A W. V. szalon elkészült a berendezkedés nagy művével. Akik bebocsá-
tást nverték, csodákat beszéltek a helyiség előkelő, szinte egyedülálló szép-
ségéről. 

— Mondd már! — pittyesztette le a száját Bellák Poldi — nem mind-
egy, hogy százezerrel kerülnék csődbe, vagy csak ötvenezerrel! 
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— Ugyan! — felelte rá egy .beavatott — Az egész költséget Malonyay 
fizette. A napokban (hallottam, hogy kölcsön után szaladgál a b/mkokban. 

— Az a skót? Ugyan, drágám, ne hagyja magát kinevetni. Még inkább 
hiszem, hogy az öreg Vadász nyitotta ki az erszényét 

— Es akkor sem Marion grófné kedvéért, - toldotta meg titokzatosan 
Bertalan, a szövetkereskedő. - Az egyik lánytól tudom, aki azelőtt Me-
lanienál volt, hogy már régen kész a pakli az öreg uzsorás és Vica között. 

— Miért ne! Kevés szebb lány fut ma a pesti piacon. De ugy hallottam, 
hogy Vicuskának brazliai tiltetvényese van. . . 

— Stimmel! — mondta, vigyorogva Bertalan. — Sót, ha alaposan körül-
nézünk» van a kollekcióban egy francia államtitkár is. Nem különben egy 
római divatszalontulajdonos. Továbbá előkészületben egy párizsi magyar 
festőművész, aki odakinn viharosan érdeklődött nálam a hölgy iránt és 
akit a napokban a legnagyobb meglepetésemre itt láttam sétálni a Vaci-
utcán 

— Elmehet a jólértesültségével — .felelte nevetve Bellák Poldi. — Maga 
nem tudja, ki a festőművész? 

— Hogyne tudnám, mikor egyike a legkedvesebb barataimnak. Még 
szabadjegyet is kaptam tőle a Folie» Bergeres^be. 

— Hát kicsoda? 
— A neve momentán nem jut az eszembe, de a nyelvemen van. . . Va-

lami, valami... 
— Bánáth László. 
— B á . . . 
A szövetkereskedŐmek nyitva maradt a szája. »Ügy hivják, mint a höl-

gyet?« »Hogyne, hiszen a ferjel« 
Bertalannal inogni kezdett a padló. Te jó Isten, honnét tudhattam 

volna, mikor egy szóval sem említette. Es miket mondtam neki a hölgy-
r ő l . . . Tyű, ha az akkor elkapja a torkomat... Nem, biztosan tréfát 
űznek vele. 

— Ha mondom 1 — bizonygatta Bellák Poldi. — A Párkáktól tudom, 
akik a hölgyet az utolsó pillanatban mentették ki a festő kezei közül. Már 
majdnem megfojtotta, amikor Szer afin segítségért kezdett kiabálni. A 
Hotel de Paris portása is megmondhatja, aki rendőrért szaladt. 

—- P!hü, — mondta a szövetkereskedő és törölgetni kezdte a verejtékét. 
— Hogy nekem milyen szerencsém van. A kis kékszakállú hercegnő már 
odafelé a vonaton a nyakamba akarta varrni magát. De persze nálam 
különb cégek is megbuktak már. Hiába, iha valaki komoly kereskedő és 
családapa... 

Ilyen beszélgetések folytak: a Dobay sistereknél is és a többi belvárosi 
szalonban, a masamódoknál, a nagy selyemárukereskedésekben, a divatos 
fodraszműtermekben és mindenütt, ahol a pesti divat sorsa eldől. A több-
ség mégis inkább Mariont szapulta. Egyesek azt is tudni «vélték, hogy 
Wolkenberg Harry gróf rövidesen megjelenik Pesten és tiltakozik nevének 
ilyen természetű felhasználása miatt, 

* 

A ' 
W. V. szalon 

Nagyságodat 
tiszteléttel meghívja Méltóságodat 

Nagyméltóságodat 
eredeti párizsi modelljeinek koktél-parti 
keretében történő bemutatójára, szeptember 

25-én, este 6 és 8 óra között. 
gróf Wolkenberg Marvon 

Bánáth Vica., 
A dombornyamáisű. aranyszegélyes, elegáns meghívókat szétvitte a 

posta. Száz és száz jólöltöző pesti asszony tette el a retiküljébe az értesí-
tést, mert most négy-öt napig ez lesz a társasági beszédtéma a Váci-utcán. 
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— Te is kaptál meghívót a W. F.-től? 
, ^ s z ó l ? z í ~ M e £ beÜ- adni, van 'bennük eredetisé*! Koktél-partival 
kötik össze a 'bemutatót. 

— Te, én nein megyek! Ezek előbb leitatják az áldozatot» aztán ki-
fosztják . . . 

— Eém ügyes trükk. Malonyay lesz a tmixer. Marion a bárúrnő, Vica 
pedig társaságpénzt szed a férfiaktól. 

, Csak úgy röpködtek a mérgezett 'hegyű megjegyzések, de azért a meg-
hívottak nagy része szentül elhatározta, hogy ott lesz. Esi mig a társaság 
megszokott találkozóhelyein ilyen tréfákban forrt és erjedt a közelgő 
élmény előjátéka, bent a W. V. szalon irodájában szakadatlanul dolgozott 
a telefon. Malonyay, a skót, itt mutatta meg mindjárt hadvezéri találé-
konyságát. ö járt el a távbeszélő igazgatóságnál a telefon fölszerelése 
miatt. 

— Iker-telefónt szeretnék — mondta a tanácsosnak, akit az ügy sür-
gőssége miatt személyesen keresett föl. 

— De képviselő úr, — csodálkozott a főhivatalnok — egy induló divat-
szalon, amely remélhetőleg nagy forgalomra és előkelő vevőkörre számít, 
nem dolgozhat ikerszámmal. Kiteszik magukat annak, hogy a türelmetlen 
kliens elveszti a türelmét és odavágja a kagylót, mert az iker ugyanakkor 
hosszú beszélgetést folytat. 

— Nevetni fog, — imondta Malonyay — az iker is a W. Fűszálon lesz. 
így egyszeres költségen két különböző számmal szerepel a cég a telefon-
könyvben, ami növeli a vevőközönség bizalmát. 

A tanácsos mosolygott, »Igazi amerikai üzleti szellem« — mondta és 
soron kívül elintézte az ügyet. így Marionék azonnal két távbeszélőkészü-
léket kaptak, az egyik a grófné íróasztalán állt, a másik Vicáén. Azt 
persze nem kell senkinek sem tudnia, hogy amíg az egyik telefon beszél, 
a másik hallgatásra van ítélve. A továbbiakban azonban Malonyay nem 
bizonyult olyan lángésznek, mint várni lehetett volna. Vica egyre nagyobb 
idegességgel figyelte szünetnélküli tevékenységét a telefon mellett. Most 
éppen az öreg gróf Terebessy Viktornét csengette föl és rokoni kapcsolatai 
révén szeretettel arra kérte az érdemes hölgyet, hogy tisztelje meg jelen-
létével a W. V. szalon bemutatóját. Vica találkozott egyszer-kétszer a' 
idős dámával, aki minden jótékonysági akcióhoz odaadta történelmi cs' 
logású nevét, egyébként azonban úgy nézett ki, mint.egy .tehetősebb lib -
asszony a Teleki-téri standról. Ott is dolgoztatott a külső József v i . js 
valamelyik filléres varrónőjénél. 

— Szóval ibiztosan számíthatok! — mondta Malonyay unokaöccsi sze-
retettől csöpögő hangon. Es átszólt a manekennek — Vicuska, drága, írjon 
egy cédulát őkegyelmessége, gróf Terebessy Viktorné névvel. Okvetlenül 
az első sorban kell ihelyet kapnia. 

Vicának már volt egy tucatnyi első sorba szóló cédulája, csupa hason-
lóan előkelő, de a pesti divatszalonokban sohasem látott nagysággal. »Jó-
ságos Isten, gondolta, ha ez így megy tovább, a koktél-parti úgy fog 
kinézni, mint egy nyilvános felolvasó ülés a Tudományos Akadémián!« 
Mindamellett szép, tömör betűivel fölrajzolta az öreg csillagkeresztes 
dáma névkártyáját, de a kartonlap hátára orvul odaírta a maga jelölt-
jét: »Cser Andorné«. Ez ugyan nem hangzott olyan jól, de annál többet 
jelentett gyakorlati szempontból. A kis fekete, molett Csernére minden 
szalon pályázott, mert ő volt a legkönnyebben beugratható kliens. Amel-
lett következetesen olyan ruhát szemelt ki, amit a tervező eredetileg ma-
gas, nyúlánk, szőke szépségre álmodott. Az ízlésesebb hölgyek sokat nevet-
tek rajta maguk között és valahányszor új ruhát próbáltak, aggodal-
masan megkérdezték a szabónőjüket: 

— Mondja őszintén, nem leszek ibenne Csemé? 
Vica titkos listáján szerepelt Sándor Alaiosné is, aikit röviden »kontra-

punkt« néven ismertek a pesti divatvilágban. Kipéoézte magának 
Zemplény Tiborné grófnét, a kevésszámú pesti Leading Lady-k egyikét, 
megvárta, amíg a biztos szemű dáma kiválasztotta magának valamely 
tárlaton a legszebb modellt és akkor dühös harcot indított a kiszemelt 
ruháért. Hiszen akad még a pesti társaságban jó egynéhány hölgy, akinek 
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az ítéletében meg lehet 'bízni, de ő ráragadt Zemplény Tibornéra: csak 
azért élt és létezett, hogy őt bosszantsa es megelőzze, ami mán néhány 
esetben »iikerült is, mert a halk és kulturált dáma legszívesebben ikltért 
az ilyen vásári hangulatú közelharc elől. Sátor Panni, a viharos szerelmi 
ügyeiről nevezetes revűprimadonna szintén ott volt Vica titkos tipjei 
között, de óvakodott róla említést tenni, mert a színésznő sok keserű orát 
szerzett Marionnak abból az időből, amikor Wolkenberg Harry mellett élt. 
Ha a piramodonnálban van egy kis humor és bosszantás! szándékából 
fölcsap rendelőinek, ez legalább hat nagy toalettet jelent a Revü Színház 
októberi újdonságában. Szóval a Malonyay-féle Gothai-Almanach-al szem-
ben Vicának meg volt a maga Semi-Gothaja, amely látszólag közrangú és 
szürke csengésű neveket tartalmazott, sőt leszállt a Oroszok és Schwarcok 
világába is, de végtére ezek jelentük a jól megépített üzleti alapot. 

Az utolsó napok izgalmát persze setmmmivel sem lehetett összemérni. 
Csak a színházainál van ilyen hangulat, de a színház mégis más, mert 
ott a felelős tényezők szabadon kitombolhatják a mérgüket. Ordít a ren-
dező, gorombáskodik a direktor, a karmester a primadonnát sértegeti, a 

Srimadonna összetapossa a szerepét és mindenre ami szent, megesküszik, 
ogy nem lép fel öbben a kültelki csapszékben, a naiva rlpityomra sza-

kítja az imént leszállított, édes kis rózsaszínű ruhakölteményt. De a pre-
mierjére készülő divatszalonon nem segít a lármás csattogás, különösen 
nem ajánlatos kész ruhákat ripityomra szabdalni. Vica és Marion az 
utolsó éjszakán anég főpróbát tartanak, mert kétféle minőségben fognak 
megjelenni a közönség leliőtt: úgyis, mint az új szalon tulajdonosai, úgyis, 
mint fölvonuló ruhák eleven reklámja. Van ugyan (két manekenjük, de a 
W. V. szalon igazi büszkeségeit, a legpazarabb kreációkat ők maguk mu-
tatják (be a közönségnek. Egyelőre abban a sima, egyszerű, fekete, angolos 
szövetruhában mustrálják egymást, amelyet a vendégek fogadására ter-
veztek. A ruha komolyságát mindössze kis, fehér gallér enyhíti. A lak-
övre szerelt patrontáskában notesz és ceruza van. Azonkívül Vica az eset-
leges érdeklődésre való tekintettel kéznél tartja a kalkulációs könyvet is. 
A mély, rozsdabarna fotőjökíben és a mögöttük elhelyezett széksorokon a 
lányok ülnek, akiket a főpróba idejére fölmentettek a munkától. Blanka 
csibószes vigyorgással terpeszkedik igráf Terebessy Vi'ktorné megcédulá-
zott karosszékében, pórázon tartja az egyre oroszlánibb formát mutató 
Csulit, akinek szintén szerepe lesz a nagy délutánon. Egy borvörös, szíl-
szkin szegélyezésű, téli IMainibocher-kosztűm kíséretében fog felvonulni, 
mint az elegáns dáma kutyája. Ez is vidám és újszerű trükk és kétség-
telenül nagy nyíltszíni tapsra számíthat 

Marionnal azonban némi baj van. Igaz, hogy kevesen tudnak úgy ruhát 
viselni, mint ő. de más laz, amikor valaki a tarsasági hölgy elfogulatlan-
ságával mutatja be új ruháját az Operabarátok estéin, vagy egy theatre-
parén és más, amikor a maneken belép a terembe személytelen mosolyá-
lyával és azzal a groteszöaségig fokozott kellemmel, amely a díszhintók 
elé fogott, leszorított nyakú paripák mozgására amiékeztet 

— Igazán nem kívánhatja tőlem senki, hogy rámosolyogjak Petróczy 
Idára, vagy Verebes Károlynéra — mondta, amikor Vica figyelmeztette, 
hogy új 'minőségében nincsenek régi ellenszenvek. 

— Nem kell senkinek a nyakába borulni, de megharapni sem szabad 
senkit — mondta bölcsen Malonyay, aki a tervező iparművészen kívül a 
főpróba egyetlen férfiközönsége volt. 

A hölgyeik megfelelő segédlettel egy-egy Fregoli művészetét produ-
kálták a kulisszák mögött. Pillanatok alatt cserélődtek a cipők, ruhák, 
kalapok, fejdíszeik, ékszerék, klipszek, persze némi sziszegés és elfojtott 
szidalmak kísérőzenéjével aláfestve. De ebből a színpadra nem hatolt (ki 
semmi. Nyolcvan ruha vonult föl gyors egymásutánban, merészek és sze-
mérmesek, íbálkirálynők és Hamupipőkék, komolyak. és konfidensek, elsift-
bálos naivák és démonok. A házi főpróba közönsége egyforma lelkességgel 
tapsolt valamennyinek. Nem fukarkodtak az elismeréssel, elvégre a saját 
munkájukat ünnepelték. 

* 
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— Vájjon ki lesz az elsői — kérdezte (Marion és ami talán még soha 
sem történt vele, izgatottságában az ujjait ropogtatta. 

Az óra negyed ihatot mutatott A nagy szalonban és a csatlakozó két 
szobáiban minden rendben várta a vendégeket, a kapuban két »W. V. -
címeres vadász állt hapták'ban, az egyiket Malonyay adta kölcsön, a má-
sik a Wolkenberg-palotában teljesített szolgálatot, mint »komornyik. A 
szalon melletti helyiségben elhelyezett bárpult mögött a Casino fehérbe 
öltözött pincérei foglalatoskodtak. A hangulat ünnepélyesen koanor volt, 
csaík a műhelyből szivárgott ki egy kis ideges nesz. Vilma, nővérének Tu-
scháknénak segítségével, aki átszökött a Melanie-szalon'ból, az utolsó simí-
tásokat végezte: az előző estén észlelt apró hibákat próbálták helyrehozni. 
Vica csak most jött meg a fodrásztól: azt a görögös frizurát másoltatta 
le négyórai türelmes munkával, amit a párizsi Antoine-nál csináltak neki 
a deauvillei kirándulás előtt. Aluminium sisakkal a fején, úgy nézett ki, 
mintha az Orleansi szűz címszerepére készJült volna. A néhány harapás-
ból álló, gyors ebédet is ott fogyasztotta el a fodrászfülkében és onnét 
küldte utolsó intézkedéseit anasamódhoz, bőröndöshöz, suszterhez, éksze-
részhez. Most, hogy végre betoppant, nyugodt és magabízó volt. Nem ra-
gadt rá a többiek izgalma, mert azon a vizsgán» amely következik, 
az egyetemi tanár felel a növendékeknek. Es Vica érzései szerint jól föl-
készült erre ,az előadásra. 

Hat óra előtt tíz perocel még egyetlen idegen sem mutatkozott az új 
szalonban. Blanka, aki összekötő tisztnek tette meg magát, percenként ro-
hant le a kapuba. A Váci-utca élte a maga megszokott életét, semmi sem 
mutatta, hogy itt olyan esemény készül, amely forradalmi jelentőségű 
lehet Budapest divatvilágában. Végre' hat óra előtt öt perccel horpadt-
oldalú kéktaxi állt meg a ház előtt. Két feketébe öltözött idős hölgy szállt 
ki 'belőle: Terebessy Viktor grófné és annak a jótékony egyletnek az ügy-
vezető igazgatónője, aihol a grófné elnökölt. Az öreg asszony lomyonján 
át alaposan szemügyre vette a díjmutatót és egy kisszaikaszt adott borra-
valóul a sofőrnek, aki morogva elhajtatott, még a kezét sem emelte a 
sapkája ellenzőjéhez. 

— El vagyunk kaibalázva! — súgtál Marion Vicának, amint a két 
gyászimadár belépett. Előresietett üdvözölni az első vendégeket, akik. ma-
gasraemelt orral szaglásztak föl a levegőbe és láthatóan idegenül mozogtak 
a tükörfalak között. Vica gyorsan megfordította a cédulát és intett 
Marionnak, hogy ne siessen leültetni a grófnét. 

— Igazán nagyon csinos, nagyon elragadó minden, nemde Nanette? — 
mondta a grófné és úgy adott kezet, Ihogy ne keilljen mélyen lehajolnia 
annak, aki meg akarja csókolni. — Tamás öcsém ínég nincs itt? 

— Minden pillanatban várom, addig talán... nagyon leköteleznének... 
A született háziasszony szeretetreméltóságával terelte a hölgyeket a 

btiffé felé. Ugyanakkor valami fekete forgószél rontott be a szalonajtón, 
két úr társasagában. 

— Pechünk van, megelőztek 1 — lihegte. — Pedig úgy szerettem volna 
első l enni . . . Eddig még minden szalonnak szerenosét hoztam! 

Marion a sorsára hagyta az öreg csillagkeresztes dámát és Vicával 
együtt a csúnya Cser Andorné elé ímenit., 

— Boldog vagyok, Ihogy el jött . . . Van valamink a méltóságos asszony 
számára. Már Párizsban megbeszéltük Vicával. 

— Rém aranyosak vagytok, drágáim! — kiabálta a kis kormányfőta-
nácsosné, aki, ezzel az előre elhatározott perfidiával közös nevezőre hozta 
Mariant és Vicát, Az egyiket lealázta, a másikat megdicsőítette a pertúval. 
— De hadd nézzek körül. Igazán, gyönyörű! Ügy-e, Tibi! 

Kísérőivel átviharzott a szalonon ós pár pillanat múlva a budoárból 
hallatszott elragadtatott visitozása. Most élénkülni kezdett a forgalom. 
Kettesével és harmasáVal érkeztek a hölgyek, mind személyes ismerősök a 
társaságból, estélyekről, vagy a korzóról. 

(Folytatjuk) 
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Társasjáték 
Vígjáték 3 felvonásban (7 kép) 

írta : Fodor László 
Rendező: Hegedűs Tibor 

A darab előadási jog» kizárólag dr. Marton 
Sándor színpadi kiadóvállalatától, (Budapest, 
IV., Bécsi-utea 1.) szerezhető meg. Az enge-
délynélküli előadást szigorúan bünteti az 
1911. éri LIV. t.-o. Copyright 19S6 by dr. 

Alexander Marton, Budapest. 
Színrekerült a VÍOSZÍNHAZBAN (először 1936 nov. 

14-én) a következő szereposztásban : 
Marion Darvas Lili 
Péter Somlay Arthur 
Pista Ráday Imre 
Panny Ladomerszky Margit 
Félix Dénes Oyörs Dénes György 

Oárdonyi Lajos 
Tolaay Klári 
Esterházy Ilona 
Mátray József 
Pogány Irán 
Kelen Dóra 

Dénes professzor 
Piri... 
Lili... 
Bundl 
Miel.. 
Teri 
Guszti Berozy Géza 
Lala Tárady Lajos 
Tóni Lengyel Vilmos 
Márts, szobalány Szemlér Mária 
A lány Váry Gyöngyi 
A ttú Egri István 
Pumpás ember Peti Sándor 
{egyszedő kisasszony Pártos Erzsi 

takorkaárus Kéry Panny 
Inas Peteréknél Vértes Tibor 
Inas Fannynál Arkossy Vilmos 
Pincér Bendy István 
Első kisdiák Lengyel Sánder 
Második kisdiák Ruttkay Iván Történik ma, Budapesten 

E L S Ő F E L V O N Á S 
L KÉP 

Éjfél utáni kis társaság Fanny lakásán. Alkohol, 
koffein, nikotin. Ez a három méreg adja meg a 
hangulatot. Nesztelen tnas szolgálja fel a kávét 
is italt és váltja a hamutartókat. Sima rutin, sze-

rényen tompított elegancia a házban. 
Az eguik sarokban kártyaasztal, amelynél két úr 

két hői és ké bridzsezik. A másik oldalon Dénes hőlgu 
professzor Lilivel beszélget. Fanny, a ház úrnője, 

aáma, Bandi mellett ùl a ez a finoman őszülő 
kanapén. Marioií pedig egymagában áll, elkülö 

nülten. 
Csakugyan — Marion kissé elválik ebből a társa-
ságból. A gramofonnal foglalkozik, lemezeket 
választ és egy kis fanyar melankóliával adja át 
magát a zenének. Szép, fiatalasszony. Érdekes. 
Vonzó. A szemének és a bőrének lénye van. Ennek 
az estének 6 a hősnője. A játék első percében hang-
zavar uralkodik a szinen. Minden csoport a maga 
külön életét élt, a beszédtémák semmi összefüggés-
ben sincsenek egymással, és mégis : bizonyos táv-
latból figyelve a dolgokat, a csevegés egy magasabb 

egységbe olvad. 

Í A brtdzsasztalnál): 
áró r 

Lala t Egy pikk t 
Teri t Kát káró 1 . . . 
Miel : Két pikk . . . 
Tóni x Négy kőr 1 . . . 

Darvas Lili és Ráday Imre 
(Foto László) 

Lala t Pasz t . . . 
Teri t Pasz ! . . . 
Miel i Kontra t . . . 
Tóni t Rekontra ! . . . 
Lala x Indulhatok? . . . 
Tóni t Tessék I (Játszanák.) 

(A kanapén.) 
Fanny (magához inti az inast) : János kérem?.... 
Inas : Parancsol méltóságos asszony? . . . 
Fanny t A brldzsasztalra friss hamutartókat... 

És Dénes tanár úrnak konyakot. 
Dénes (átszól): Köszönöm Fanny 1 — Már 

Ittam 1 . . . 
Fanny : Nem ivott eleget 1 . . . Lili kérlek I . . . 

Törődj egy kicsit a professzorral ! 
Lili t Egész este csak vele törődöm l . . . 

(Déneshez.) Még egy konyakot? 
Dénes x Inkább egy whiskyt ! Sok szódá-

val 
Lili (nevetve) : Óvatos ember . . . Egy whiskyt 

sok szódával ! 
(Az inas közben már hamutartót cserélt, töltött és 

távozik.) 
Bandi (Fanny mellett): Figyeli a professzort?... 

Egész este nem mozdul el Lili mellől . . . 
Fanny t Lili az egyetlen, aki végighallgatja az 

előadásait... A tanár úr unalmas, de jó tőzsde-
tippjei vannak 

Bar indl t Lili játszik a tőzsdén? . . . 
Fanny t Mit csináljon szegény? . . . Magános 

asszony, a vagyonából nem tud kijönni, hát 
Játszik 1 . . . Erről Jut eszembe 1 . . . Kitalálta 
m á r . . . 

Bandi t Nem tudom kitalálni t . . . 
xmoícjvct Fanny : Már maga Is öregszik, Bandi. (Marion 

adja át a gramofonnál halkan dúdol egu angol számot.) 
Érdekes. Marion i Heaven . . . I' m In Heaven . . . And 

my heart beats so that, I can hardly speak. . . 
Fanny (átszól hozzá) : Mi az, Marlon? . . . Te 

magadban mulatsz? 
Marion x Édes ez a lemez . . . Hallgasd csak?.... 

(Tovább dúdolja.) 
Fanny: Azt hiszem Marion, te becsíptél egy 

kicsit . . . 
Marion (kedves nevetéssel) : Nem veszedel-

mes . . . Ez a kis dal sokkal veszélyesebb... 
Egész este Londonra gondolok . 

Bandi ~ (átszól hozzá) : Szép volt Londonban? 
és Lili a sarokban.) (Dénes 

Lili í Szóval milyen papírokat vegyek? 

Beretvás pasztilla fejfájás ellen 
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Dénes : Kőszenet... Vegyészeti gyárakat ! . . . 
De főképpen acélt ! . . . Amerikai acélt ! . . . 

Lili t Bízik az acélban? 
Dénes i Rendületlenül 1 . . . (Előadva.) Ma 

mindent acélból gyártanak 1 . . . Konyhaedényt 
és tankot ! . . . Tejeslábast és gépfegyvert ! . . . 
Szóval mindazt, amire az emberiségnek szük-
sége van!. . . 

Lili: Maga is azt hiszi, hogy háború lesz? 
Dénes (kissé nagyképűen) : Olvassa el a köny-

vemet ! 
Lili : ötszáz oldal ! . . . Az sok ! . . . Én a rövid 

válaszokat szeretem ! . . . Lesz, vagy nem lesz?... 
(A kanapén.) 

Bandi t Nem tudom kitalálni... Akárhogy 
Is töröm a felem 1 . . . 

Fanny t Szégyelje magát ! . . . (Átszól Marton-
hoz.) Marlon 1 . . . . Hagyd a gramofónt I. 
Gyere segíts kitalálni ! 

Marion (átjön hozzájuk) : Mit? 
Fanny : Egy válópör zajlik Pesten és én nem 

tudom, kiről van szó ! . . . Ma éjjel nem fogok 
aludni ! . . . 

Bandi t De hát honnan veszi az egészet? . . . 
Fanny : Maga nem olvas hetilapokat? . . . Ez a 

nap legizgalmasabb pletykája ! . . . (Idézve az 
újságot.) A szőke szépasszony, akit a pólópályá-
ról mindnyájan ismerünk, ezúttal harmadszor 
cseréli az urát. , . 

Bandi (élénken) : Várjunk csak I . . . Margit-
sziget ! . . . Lovaspóló ! . . . Csak nem magáról 
van szó, Marion?! 

Marion (nevetve) : Rólam? . . . Bandi, maga 
részeg ! . . . Én nem járok lovaspólóra . . . 
Azonkívül tudhatná, hogy először vagyok 
férjnél... 

Fanny i És utoljára ! . . . Mariont hagyjuk kl 
a játékból ! . . . Róla még én se tudok rosszat 
mondani ! . . . Pedig szeretnék. 

(Dénes és Lili a sarokban.) 
Lili : Ez lehetetlen ! . . . ötvenezer ! . . . 
Fanny (átszól hozzájuk) : Maga már megint 

túloz, tanár úr ! . . . 
till^Fannyhoz jön) : Ugy-e, te is soknak 

Fanny : Nem tudom, miről van szó ! . . . 
(Meggyőződéssel.) De ötvenezer, az sok. 

Dénes (szintén átjön Fannyhoz) : Azt magyará-
zom éppen, hogy háború esetén legalább ötven-
ezer repülőgép kering majd Európa fölött . . . 

Fanny (ijedten) : Szent Isten.. . ! Megszá-
molta ! . . . 

Dénes (előadva) : összeadtam az egyes álla-
mok légi haderejét ! . . . Az eredmény lesújtó I.... 
Ha a gépek elindulnak, Európa elpusztul ! . . . 

Fanny (sóhajt) : Hiába ! . . . Maga csak tudja, 
hogyan kell nőket szórakoztatni! 

LUI (nevetve) : így udvarol egész este ! . . . 
Mérges gázokkal és légitámadással fenyeget. 

Bandi (halkabban) : És most figyeljen Lil i . . . 
Félegy már elmúlt... Szökjünk meg ango-
losan. 

Lili í Bárba megyünk? . . . 
Bandi t Van egy jó tippem ! . . . Ismeri azt a 

elvá • * kis klubot a Belvárosban? 

ÖRÖM 
AZ EMSER ELETE, 
HA RENDES AZ EMESZTESE 

Lilit Rulett?... 
Bandi : És trant. . . 
Lili t Remek ! . . . Én minden játékban benne 

vagyok . . . (Eltűnnek.) 
Fanny (Déneshez) : Hát ezeket jól elüldözte !.... 

Maga szalónpesszimista 1 . . . Folyton rémíti a 
vendégeimet ! . . . Egyszer a sárga veszedelem-
mel ! . . . Máskor a Bolsevizmussal ! . . . És leg-
újabban már bombavetőkkel dolgozik . . . 

Marion (nevetve) : Közben pedig üzleteket csi-
nál és keres.. . Rengeteg pénzt keres . . . 

Dénes : Nem tehetek róla ! . . . Közgazdász 
vagyok és látom a sánszokat ! . . . Muszáj ke-
resnem ! . . . Ha az ember történelmi távlatból 
nézi a dolgokat... 

hogy előadást tartson) : 

ők 
A rómalak is ittak ! 

A barbárok már a kapukat döngették és 
tovább játszották kisded játékaikat ! 

(A brtdzsasztal megszólal.) 
Teri : Egy pikk . . . 
Miel : Két Kör ! . . . 
Tóni : Négy pikk ! . . . 
Teri » öt pikk ! . . . 
Tóni : Hat pikk ! . . . 

. Miel ; Kontra ! . . . 
Tóni i Ne ijedj meg ! . . . Gyönyörű lapot 

hozok 1 . . . (Leterít az asztalra.) És most egy 
percre a háziasszonyhoz megyek... 

Fanny (átszól hozzá) : Jöjjön Tóni és vigasz-
taljon ! . . . 

Tóni : Ml történt, Fanny? . . . Mért olyan 
gondterhes az arca? 

Fanny t Erre több okom van 1 . . . Először is 
a professzor szerint Európa el fog pusztulni ! . . . 
Másodszor pedig nem tudok rájönni, hogy ki 
az a szőke asszony, aki a harmadik urát ŐT vá-
lik... 

Tóni : No hallja ! . . . Ez igazán gyerek-
játék ! . . . A Málnay Dodó, aki a Tarkövy Muki 
miatt válik e l . . . 

Fanny (a homlokára út) : Jé ! . . . Csakugyan!... 
Tóni, maga egy zseni ! . . . 

Tónit Mindig mondtam! 
Fanny (magánkívül) : A Málnay Dodó és a 

Tarkövy Muki ! . . . Hogy ez nekem nem jutott 
eszembe ! . . . Hát Jöjjön, meséljen ! . . . Hogy 
történt a dolog? 

Tóni t Egyszerűen ! . . . Dodó bement Muki-
hoz az istállóba ! . . . 

Fanny t Az istállóba ! 
Tóni t Hát persze ! . . . A lovaspólón történt 

a baj ! . . . Ott állottak egymás mellett a box-
ban és simogatni kezdték a ponny fe lét . . . 

Fanny (elragadtatva) : Milyen idillikus ! . . . 
Tónit Addig simogatták a lovacskát, amíg 

először a kezük ért össze... Azután az ar-
cuk . . . Azután a szájuk . . . 

Fanny (izgatottan) : És . . . és . . . 
Tóni t Ebben a pillanatban a féri belépett az 

istállóba!... Nyerítés!... Tablói . . . Váló-
per ! . . . 

Fannyt Óriási! Köszönöm! Ez a történet 
meghosszabbította az életemet ! . . . (Tóni fel-
áll.) Mit szólsz hozzá. Marion? 

Marion: Egy bankigazgató ne mászkáljon 
istállókban. 

(A brtdzsasztal megszólal.) 
Teri (diadallal) : Megvan a hat pikk 1 . . . 
Tóni : Kontrával ! . . . Brávó ! . . . Bocsánat, 

Fanny ! . . . De hív a kötelesség ! . . . ( Vissza-
megy a bridzsasztalhozJ 

Fanny (Déneshez) : És maga ! . . . Maga ilyen 
nyugodtan áll itt ! . . . És egy szót se szól ! . . . 

Dénes: Ne haragudjék!... Az ilyen kis 
pletykák engem nem érdekelnek ! 

Fanny : Persze ! . . . Maga történelmi távlat-
ból nézi a dolgokat ! A legfrissebb pletyka, ami-



ről értesült, hogy Antoniusnak viszonya voit 
Cleopátrával ! . . . 

Denes : Nézze Fanny ! . . . Hadd magyaráz-
zam meg egyszer I , . . Ma nem az a fontos, 
hogyan flörtöl a Dodó a Mukival ! . . . . Hanem, 
hogyan flörtöl Franciaország Angliával ! . . . 

Fanny : Ugyan kóréin . . . Engem csak egyet-
len világháború érdekel I . . . Amit a férfi és a nő 
vívnak egymással ! . . . 

Dénes (gúnyosan) : Ez is álláspont ! . . . 
Fanny : Ugy van I . . . Hiába néz rám olyan 

gúnyosan ebből a történelmi távolságból. Tudja, 
mióta ismerem a történelmet? Mióta a pikáns 
életrajzok divatosak... És tudja, mire jöttem 
rá buta asszonyi fejemmel ! . . . Hogy a 
nagy történelmi alkotások mind elmúlnak . . . 
Csak egy marad meg változatlanul. Amit maga 
kisded játéknak nevez . . . Nagy Katalin Potem-
kin herceggel 1 . . . Napoleon Walewska grófnő-
vel ! . . . Es Málnay Dodó a Tarkövy Muki-
val ! . . . 

Dénes (feladja a küzdelmet) : Hát akkor nem 

vitatkozom 1 . . . Lehet, hogy igaza van, 
Fanny ! . . . És most csókolom a kezét 1. . . 
Holnap reggel előadást kell tartanom 1 

Fanny J Isten vele, Professzor ! 
Dénes » Nagyon köszönöm ! . . . És ne énrám 

haragudjanak!... Néni én vagyok a fefelős 
azért, ami a világon történik!... Kezeiket 
csókolom . . . (Elmegy.) 

Teri» Fanny kérlek. Játsszál egy kicsit he-
lyettem. 

Fanny t Majd később. Most egy kicsit Marion-
nal beszélgetek. (Megkönnyebbült sóhajjal.) Elvo-
nult a háború ! . . . Most jöjjön a béke . . . 
(A két n6 bizalmas beszélgetésre ill össze a kanapén. 

Hátul néma bridzs.) 
Fanny : Hát ez a Dodó és a Muki miatt. 
Marion I Hogy egy asszony harmadszor 

követi el ugyanazt a butaságot.. . 
Fanny i A butaság úgylátszik szép . . . 
Marion (kissé szárazon) : Nem tudom ! . . . 

Még egyet sem követtem el. 
Fanny i Majd erre is sor kerül.. . 

CSODÁLATOSAN 
SZÉP T E I N T 

3nap alatt 



Marlon : Nem hiszem . . . Túlságosan okos 
emberekkel van dolgom 1 . . . Az uram ragyogó 
koponya ! . . , Világos, logikus ! . . . A barátaink 
tudósok ! . . . Szóval egy agytröszt kellős köze-
pén élek. . . 

Fanny (részvéttel) : Szegény kicsikém 1 . . . Ez 
szörnyű lehet ! . . . 

Marion s Néha egészen kellemes ! , . . Meg-
tanultam, hogy az ember életében három tulaj-
donság játszik döntő szerepet... A józanság . . . 
A fölény ! . . . A fegyelem 1 . . . 

Fanny : így nem lehet élni I . . . Ez olyan, 
mintha én most elhatároznám, hogy soha többé 
nem teszem le a fűzőmet ! . . . Pedig alig vá-
rom I . . . 

Marion (nevetve) : Hát azért nekem is meg-
vannak a könnyű perceim I . . . Nem ls kell sok 
hozzá . . . Egy koktél.. . Egy-két pohár pezsgő. 
Ez különösen ízlik . . . 

Fanny : Igyál angyalom. 
Marion (iszik) : Hanem ez a Dodó és a 

Muki \ . . . 
Fanny (elégtétellel) : Na látod ! . . . Te is fog-

lakozol velük ! . . . 
Marion : Nekem megvan rá az okom ! . . . 

Tudod, hogy én voltam az, aki bemutattam 
őket egymásnak I Nálunk egy estélyen, Dodó 
boldog házasságban élt. 

Fanny: Hanyadikkal? A harmadikkal? 
Marion : örültem, hogy ez a viharos életű 

asszony végre-valahára megnyugodott... 
Fanny: Es ekkor 
Marion (élénken, szemléltetően) : Ekkor belé-

pett az ajtón a Muki ! Én nem gondoltam 
semmire, a háziasszony megszokott mozdulatá-
val Dodóhoz fordultam ; megengeded édesem, 
hogy bemutassam . . . 

Fanny : Ne szerénykedjék . . . Mit iszik? . . . 
Pista : Köszönöm, semmit . . . 
Fanny : Éhes? . . . 
Pista : Egy csöppet sem . . . 
Fanny : Mindig visszautasít. . . (Mártonhoz.) 

Általában nagyon rosszul bánik velem . . . Ugy 
kezel, mintegy öregasszonyt, akihez kötelesség-
ből kell eljönni.. . 

Pista : De méltóságos asszonyom ! . . . 
Fanny : Magának mindent szabad 1 . . . A ked-

vencem . . . 
(A bridzsasztál mozgolódik.) 

Teri : Fanny kedves . . . De most igazán be 
kell ülnöd helyettem . . . Várnak rám . . . 

Fanny: Mért sietsz úgy? 
Teri : Otthon nem hiszik el, hogy csal; bridzs-

ről van szó. (El.) 
Fanny: Jó, nem bánom egyetlen robbert. 

Ugy-e nem haragusztok. 
(Fanny az ajtóhoz kiséri Terit. Azután helyet 
foglal a bridzsasztalnál. Marion és Pista kettes-
ben maradnak. A bridzsezők annyira elmerülnek 
a munkába, hogy nem is számítanak jelenlevőknek. 
Néha egy közbevetett szó jelzi csupán, hogy itt 
tulajdonképpen párhuzamos játék folyik : a 
háttérben bridzs, az előtérben flört. Ez a flört 
azonban nehezen indul. Pista elfogódott. Bizony-
talan. Beszélgetést kell kezdenie eay asszonnyal, 
akivel éppen most ismerkedett meg és aki szemmel-
láthatóan nagyon tetszik neki. Néhány óvatos 
pillantást vet Marionra, kissé zavartan keresi a 
mondatot, amellyel a társalgást megindítsa. Végül 

megszólal.) 
Pista: Megengedi? 
Marion : Tessék. 
Pista (leül) .Maga nem bridzsezik? 
Marion : Nem. (Kis szünet.) 

sem? . . . 



ják, hogy szerencsét hozok I . . . Az uram pél-
dául babonásan bízik bennem . . . 

Pista : Az ura 1 . . . Az újságban azt olvastam, 
hogy külföldön tárgyal . . , 

Marion : Nemsokára hazajön ! . . . E pilla-
natban valahol Zürich és Milano között alszik 
a hálókocsiban . . . 

Pista (sóhajt). 
Marion : Mi volt ez a sóhaj ? . . . 
Pista : Semmi ! . . . Ez olyan általános 

sóhaj ! . . . Az egész életnek szól . , . 
Marion : Baja van az élettel? . . . 
Pista î Tulajdonképpen nincs . . . Az élet 

már arra sem érdemesít, hogy komoly bajokat 
okozzon nekem . . . Egyszerűen ott felejtett 
a tetőterrasszon I . . . 

Marion : Milyen tetőterraszon? . . . 
Pista ; Van egy kis egyszoba-hallos garszón-

lakásom az Üj-Lipótvárosban . . . Tetőter-
rasz, összkomfort, teakonyha . . . 

Marion t Egészen csinos lehet 1 . . . 
Pista : Igen, az csinos lehet. 
Marion : Mi a foglalkozása? . . . 
Pista : Építész vagyok . . , 
Marion : És min dolgozik most? . . . 
Pista : Rendezem a Gellért-hegyet I . . . Uj 

várost építek a Tabánban ! . . . 
Marion (meglepődve) : De hiszen ez óriási 

munka ! . . . 
Pista : Igen, igen ! . . . A munka óriási 1 . . . 

De van egy nagy hibája ! . . , Senki sem ren-
delte meg f . . . Ha egy fiatal építész ilyen 
hatalmas terveken dolgozik, az mindig a 

munkanélküliség j e l e . . . A komoly dolgozók 
kunyhókat építenek... és családi házakat... 

Marion : Szóval maga a levegőből épít... 
Pista: Az egyetlen anyag, amely rendelke-

zésemre á l l . . Egy egész levegőtenger 
Csak ki kell nyitnom az ablakot. . . 

Mariont Azt hiszem, egészen jól élhet oda-
fenn a háztetőn . . . 

Pista : Nem panaszkodom . . . Valami kis 
munka mégis csak akad ! . . . . Másolás . . . 
Műszaki ra jzok . . . Éppen annyi, hogy meg-
keressem vele a mindennapi szmókingomat... 

Marion : Sokat jár társaságba? . . . 
Pista ; A leggyakrabban ide jövök . . . Ezt 

a házat ugyanis én alakítottam á t . . . 
Marion : Ah úgy . . . 
Pista j Nagyon olcsón csináltam a dolgot!... 

És Fanny méltóságos asszony azzal kárpótol, 
hogy meghív.. . Nexusokat akar szerezni 
nekem . . . Protekciót... Munkát l . . . 

Marion: És sikerült már valami? 
Pista : Eddig még semmi ! . . . En ebben 

a házban megettem már vagy háromszáz szend-
vicset . . . Kiittam vagy tíz üveg konyakot... 
De munkát még nem szereztem I t t . . . 

Marion : Ez szomorú . . . 
Pista : Elég szomorú ! . . . Mégsem bántam 

meg, hogy ilyen olcsón építettem... Mert 
enélkül talán sohasem ismertem volna meg 
magá t . . . 

Marion (ránéz) : Kedves fiú . . . 
Pista (ránéz) : Gyönyörű asszony . . . 
Marion : Adjon egy kis pezsgőt... 

Hires orvosokból alakult bizottság 
meglepő felfedezésre ju tot t 

a több országban 
ARCPUDERREL 
folytatott kísértetek 

nyomán. 
os 2jpp inost fejezte I 4 hires orvos Spp most fejelte be 

kutatásait, melyeket a púdernek m 
arcbőrre gyakorolt hatása kapcsán 
folytatott. 467 különféle korú nőn 
végezték a kísérleteket. Megállapítást 
nyert, hogy egynémely púder keaniény 
részecskéket tartalmaz, melyeik irritál-
ják és ezáltal tágítják a bőr pórusait, 
bőrfoltokat és (mitesszereket idéznek 
elő. A Tokalon-pudert ilyen kemény 
részecskéiktől mentesnek találták, sőt 
úgy találták, hogy iá Tokaiam-púder 
csodálatosan íinom, könnyű, leíhellet-
szerű, enyhén szétterjed a 'bőrön és 
szinte láthatatlan szépség-filmmel lepi 
ezt be. A Tolkalon-puder gyártási 
módja véd jegyezett és krémhabbal 
kombinált. 8 órán át is megmarad az arcon. 
Se szél, se eső, se izaadság nem rontja le 
azt a bájos üdeséget, melyet ez a púder a 

teintneűs ad. Térjen át még ma a Tokalon-
puder használatára, mert az tudományosan 
ellenőrzött és ártalmatlan arcpuder. 



Plata ; Melyik a pohara? 
Marlon : Ez. 
Pisla : Kitalálhattam volna. 
Marion t Csirió . . . 
Pista î Csirió ! . . . (Isznak. Egy pillanatnyi 

szünet.) Én azt hiszem, hogy már láttam 
magát valahol... Az Opera-bálon . . . • 

Marion : Nem lehet I . . . Nem voltam ott... 
Pista (őszintén) : Nem volt ott? Én sem!... 
Marion (nevetve) : Hát akkor miért mondja? 
Pista i Mert a társalgást fenn akarom tar-

tani . . . Én most olyan állapotban vagyok, 
hogy félek a szünetektől... 

Marion : Miért? . . , Nem kell mindig be-
szélgetni . . . Késő van I , . . Fáradt vagyok!... 
Igyuk ki szépen a pezsgőnket, és hallgassunk! 

Pista : Ez lehetetlen ! . . . Sajnos, még nem 
vagyunk olyan jóba, hogy hallgatni tudjunk... 
Egyelőre a szavakba kapaszkodom ! . . . 

Marion t Mért kell kapaszkodnia? . . . 
Pista : Mert elvesztettem a talajt a lábam 

alól . . , Tudja, én nem Jövök egykönnyen 
zavarba ! . . , De maga zavarba hozott ! . . . 

Marion (nevetve) : Ehhez képest elég folyé-
konyan beszél... 

Pista i önvédelemből ! . . . Ha most őszinte 
lehetnék, azt kellene mondanom, hogy maga 
tetszik nekem . . . Veszélyesen . . . Katasztro-
fálisan, kétségbeejtően tetszik... De mivel 
az első találkozásnál mindezt nem szabad el-
mondanom, tehát társalogjunk . . . Egészen 
mindegy, hogy miről 1 . . . Csak arról nem, 
ami szamomra a legfontosabb ! 

Marion : Hát ez ügyes volt ! . . . Ezt el kell 
Ismerni ! . . . Szemtelen, de ügyes 1 . . . 

Pista : Köszönöm ! . . . 
Marion : Ugylátszik. ez a modern építészet!... 

Hat hét alatt egy ház . . . Tlz perc alatt egy 
f lör t . . . . 

Pistai Mi flörtölünk?... Nem hinné az 
ember ! 

Marion (nevetve) : Nevezhetjük társasjáték-
nak is ! . . . És most gramofonozzunk egy 
kicsit.. J ó ? . . . 

Pista i Jó. Melyik lemezt parancsolja? . . . 
Én minden lemezt ismerek, ebben a házban 
két év óta nem vettek új lemezt. 

Marion : Találja ki ! . . . 
Pista î Tessék? 
Marion : Kíváncsi vagyok, hogy a kedvenc 

lemezemet választja-e . . . 
Pista: És ha azt választom? 
Marion > Akkor magának van igaza ! . . . 

És mi csakugyan jó vonalon ülünk . . . 
Pista t Ez nagyon izgalmas lesz ! . . . Most 

úgy érzem magam, mint az árva kislány, aki-
nek ki kell húznia a főnyereményt... 

Marion : Rajta, rajta ! . . . 
Pistai Hát akkor gyerünk!... (Vaktában 

vesz egy lemezt és a gramofonba teszi.) Kí-
váncsi? . . . 

Marion i Nagyon . . . Halljuk ! . . . 
(A gramofon megszólal. Valóban azt a lemezt 
játssza, amely az előbb úgy tetszett Marionnak.) 

Marion (dúdol) : Heaven . . . I'm in Hea-
ven . . . And my heart so beats, that I can 
hardly specie * « « 

Pista (feszülten) : Nos, eltaláltam? . . . 
Marion : Nyert ! . . . Imádom ezt a lemezt!... 

Ugylátszik, kitűnő ösztöne van ! . . . 
Pista (kedvesen, őszintén) : Ez a lemez feküdt 

legfelül... 
Marion : Ne rontsa el a dolgot... Marad-

junk annál, hogy ösztön vo l t . . . 

Pista : Maradjunk ! 
(Édesen dúdolja a dalt. A bridzsasztal hirtelen 

megszólal.) 
Tóni ; Ez hét pikk ! . . . A nagy szlemm 

terítve van benne . . . 
Fanny : Ugy-e, mondtam . . . A vonal. . . 

a vonal. . . a vonal. . . 
(Marion és Pista.) 

Marion s És most beszéljen tovább ! . . . 
Pista i Miről? . . . 
Marion : Amiről akar ! . . . Magyarázza meg, 

hogy mi az a nagy szlemm ! . . . 
Pista : Hát az az, mikor minden egy kézben 

van ! . . . Ugy, mint a maga uránál. Pénz !... 
Rang ! . . . Hatalom ! . . . Szerelem és asz-
szony ! . . . Hát ez a nagy szlemm ! . . . Amikor 
a többiek szóhoz sem jutnak ! . . . 

Marion : Maga furcsán képzeli el az uramat, 
azt hiszem, ő szívesen cserélne magával... 

Pista s Életet? . . . 
Marion : Ha nem is életet, de diétát ! . . . 

A gyomra nagyon érzékeny ! . . . Nem olvasta 
a lapokban? A nagy francia pénzcsoporttal 
Karlsbadban tárgyalt.. . Mert ott alkálikus 
források vannak . . . Üzlet és ivókúra ! . . . 
Ilyen a nagy szlemm a valóságban ! . . . 

Pista : Bocsásson meg . . . Lehet, hogy az 
Irigység beszél belőlem . . . 

Marion (nevetve) : Engem irigyel tőle? . . . 
(Részvéttel.) Szegény fiú . . . Nem tudja, mit 

fÍsta î Egész pontosan tudom . . . (önkény-
telenül.) Maga remek ember, Marion I . . . 
(Ijedten.) Bocsásson meg, hogy a nevén szólí-
tottam ! . . . 
' Marion s Magát Pistának hívják... Ugy-e? 

Pista í Igen ! . . . 
Marion s Hát akkor folytassa, Pista . . . 
Pista s Én már mindent elmondtam . . . 

Most beszéljen egy kicsit maga magáról... 
Marion : Ez nem érdekes... Különben is 

önző vagyok . . . Szeretek másokat kihallgatni! 
Pista (kérlelve) : Ne kívánja, hogy beszél- * 

jek ! . . . Mert most már csak egyetlen dolog-
ról lehet szó . . . Akármilyen elcsépelt és közön-
séges is, mégis csak ki kell mondanom . . . 

Marion (kis fölényes mosollyal) : Hát mondja 
k i . . . 
pjgta s Nclïéz • 
Marion s Mért fél úgy tőle? . . . Nem valami 

eredeti szó ! . . . De azért még nem szégyen 
kimondani ! . . . (Bágyadt mozdulattal.) Külö-
nösen késő éjszaka nem . . . Amikor az ember 
már ivott egy kicsit... És egy buta grammo-
fonlemez kavarog a fejében . . . 

Pista (elszántan) : Érdekli a szerelem? . . . 
Marion (nevetve) : Nézze Pista ! . . . Én egy 

kicsit becsíptem, őszinte leszek 1 . . . Holnap 
talán letagadom ezt az egész beszélgetést... 
De ma kivételesen igazat mondok . . . 

Pista : És mi az Igazság? 
Marion î Hogy nem vagyok jóba a szere-

lemmel . . . Nem köszönünk egymásnak ! . . . 
Ha szembejön velem az utcán, átmegyek a 
másik oldalra . . . 

Pista : Fél tőle ! . . . 
Marion : Mint a záporesőtől, vagy a vihar-

t ó l . . . Természeti erőkkel nem lehet vitat-
kozni . . . Az ember vagy elbújik előlük,.. 
Vagy nem veszi őket komolyan . . . 

Pista i Ez nem lehet igaz ! . . . Magának is 
lehetnek percei... 
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Marion s De nem engedem, hogy sor kerüljön 
rá juk . . . Higyje el, ez csak fegyelem kérdése... 
Az embernek idejében kell elszaladnia . . . 

Pista : És ha nem tud? . . . 
Marion : Muszáj ! . . . A volánhoz ülök . . . 

Kinyitom a szé lvédöüvege t . . . És mire fenn 
vagyok a Várban, már nincsenek veszélyes 
p e r c e k . . . . 

Pista : Milyen józanul beszél ! . . . Igyunk 
még egy k i c s i t . . . (Tölt.) És könyörgöm, 
kapcsolja ki egy kicsit az eszét ! . . . 

Marion : Hogy képzeli ezt 1 . . . Az agytröszt 
felesége ész n é l k ü l . . . Hogy végigcsináljak 
minden ostobaságot, amit eddig szerencsésen 
elkerültem . . . Tudja , milyen nehéz ez az én 
életem mellett? . . . Amely nyugodt és szilárd. 
Pedig talán jogom is volna egy kis butaságra, 
úgy, ahogy ezt minden férfi cs inál ja . . . 

Pista s Hogy érti ezt? . . . 
Marion î Maguknak ez sokkal könnyebb!... 

Nincs veszteni valójuk . . . Ami egy asszony 
életét felforgatja, az a férfiaknál csak egy kis 
epizód, minden felelősség nélkül egy óra, amely-
nek nincsen folytatása . . . 

Pista : Most már értem . . . Kis ügyeket 
a k a r ? . . . 

Marion : így is nevezhetjük. Egy epizód 
minden felelősség n é l k ü l . . . Persze a nő szá-
mára ez majdnem megvalósíthatatlan . . . 
A férfi néha úgy mehet el, hogy másnap még 
köszönnie sem k e l l . . . 

Pista s Milyen romlott maga . . . 
Marion: Nem vagyok r o m l o t t ! . . . Talán 

egy kicsit be vagyok csípve . . . 
Pisin : Tehát akkor igyunk . . . 
Marion (nevetve) : Mire? . . . 
Pista : Az órára, amelynek nincsen foly-

ta tása . . . 
Marion : Ilyen óra nincs a valóságban . . . 

Pedig szép lenne . . . Megtartani a szerelemből 
mindazt, ami könnyű . . . És eldobni mindazt, 
ami súlyos . . . 

Pista (kihívóan) : Mért nem próbálja meg!... 
Marion : Mert nincs hozzá partner ! . . . . 

Ehhez egy okos és fölényes ember kellene . . . 
Piäta : Olyan, mint maga . . . 
Marion î Egy férfi, aki szintén nem veszi 

komolyan . . . Aki pontosan tudja , hogy miről 
van szó . . . De hát ilyen okos férfi nincs a 
v i l á g o n . . . 

Pista : Marion kérem . . . Rólam ál ta lában 
az a vélemény, hogy okos vagyok . . . 

Murion (nevetve) : Maga? . . . Hiszen az 
előbb még fel volt háborodva a romlottságo-
mon . . . 

Pista : Az teória v o l t . . . Ez pedig praxis... 
A gyakorlatban én is pontosan ugyanazt szeret-
ném, amit maga . . . Hiszen számomra is ka-
tasztrófa volna, ha egy szerelem felforgatná 
az életemet . . . Nekem sincs más választá-
som . . . (Egy kis szomorúsággal.) Én sem 
vehetem komolyan . . . 

Mnrion : Ez igaz? . .. 
Pista : Becsületszavamra . . . 
Marion : H á t akkor talán majd gondolkozom 

egy k i c s i t . . . 
Pista : Ilyenkor a legszebb nálam a tető-

terraszon . . . A Dunapar t lámpái csillognak... 
És a sziget fölött hallgat az éjszaka . . . 

Marion : Hallgat az éjszaka . . . Talán ez 
is m e n t ő k ö r ü l m é u y . . . Mi a telefonszáma? 

Pista (gyorsan) : 16-13-13. Sziget-utca 67... 
Mnrion : Az Uj-Lipótváros . . . Ugy-e? . . . 
Pista : Éppen ezért ne várasson sokáig ! . . . 

Férfi t megváratni, az még a régi Lipótváros!... 
Az ú j Lipótváros modernebb, gyorsabb, tár-
gyilagosabb . . . 

Marion : Én a Várban lakom . . . «és külön-
ben is, felejtsük el ezt a beszélgetést . . . Késő 
van ! . . . Megyek ! . . . 

Pista : Mért siet úgy? . . . 
Marion : Fárad t vagyok ! . . . Nem is zava-

rom a bridzsezőket . . . Angolosan távozom... 
Pistu : Ezt nem értem, hiszen az ura nincs 

is Pesten . . . 
Murion î Ez egészen mindegy ! . . . Isten 

vele, Pista . . . 
Pista : Há t csakugyan elszalad? . . . 
Murion î Igen . . . (Kedves nevetéssel.) Most 

van itt a pillanat, amikor a volánhoz ülök és 
kinyitom a s zé lvédőüvege t . . . Jó éjszakát!... 
(Indul. Hirtelen.) Ejnye . . . 

Pista : Nem vinne el egy darabon? 
Marion : Szívesen. J a j , most j u t eszembe !... 

Hiszen hazaküldtem a kocsit 
Pista : Akkor én viszem magát haza, jó? 

Hozhatok egy tax i t? 
Marion : Minden összeesküdött ellenem . . . 

(Ránéz.) Ugylátszik a jó vonal ellen nem lehet 
k ü z d e n i . . . . 

Pista : Hozassak egy tax i t? Kocsit hozok 
és hazakísérem . . . 

Murion : Hozasson . . . 
(Marion habozik, lemez ját ék, majd óvatosan a 
bridzsezők felé néz és miután meggyőződik, hogy 
azok nem látnak és nem' hallanak semmit, óva-
tosan Pista után megy. Nem veszi észre, hogy 
Fanny közben megfordult és mosolygó fejcsóvá-

lással néz utána.) 
Tóni : Egy pikk 1 . . . 
Fanny (anélkül, hogy a lapjába nézne) : Négy 

pikk! 
Tóni (rémülten) : Négy pikk? . . . 
Fanny : Igen ! . . . (Még mindig a távozó 

Marion után néz, halk iróniával.) A játék 
nehéz lesz ! . . . De remélem, sikerülni fog. 

(Függöny) 
i. KÉP 

(A reggel már Pista egyszoba-hallos garszónlakásán 
virrad fel. Kis modern hall, kombinált bútorokkal. 
Hátul széles ajtó a terraszru, azon túl budai ki-
látás. A bejárat jobboldalt van, a baloldali ajtó 
pedig az egyetlen szobába nyílik. Mai, modern 
lakás. Az összkomfort diadala. Légfűtés. Világos 
tapéta, az ablakokon-ajtókon fehér olajjesték. 
Minden egyszerű, tiszta, gusztusos, praktikus, 
tehét szép is. A szín üres. De ez az üresség mégis 
áruló, mert az egyik karosszék támláján oda-
dobva : Marion estélyiruhája. Az ürességben 
az egyetlen élőlény a gramofon, amely Marion 
kedvenc lemezét játssza . . . Heaven . . . I'm 
Heaven . . . Van ebben valami fanyar és pikáns, 
amint ez a gramofon magánosan és elhagyottan 
muzsikál. . . Kis ideig nem is történik semmi, 
végül a dal befejeződik, a lemez üresen jut tovább 
és a szobában csak a tü halk zizegése hallatszik. 



Pista most belép a baloldali ajtón. Pizsamában 
és egy nagyon kitűnő dresszing-gown-ban. A gyű-
röttségnek nyoma sincs rajta, frissen fésült, úgy-
hogy még ebben az intim toalettben is felöltözötten 
hat. Az üresen futó gramofonhoz megy, leállítja 
és kis sóhajjal leveszi róla a lemezt. Ahogy a le-
mezt az asztalra dobja, van a mozdulatában egy 
kis melankólia : vége I . . . Befejeződött I . . . 
Leül a karosszékbe, cigarettára gyújt, nézi a füst-
felhőket, majd könnyed legyintéssel eltereli őket. 
Ebben a legyintésben is ugyanaz a szomorúság 
van : vége . . . elmúlt.. . Szétfoszlott. . . Most 

baloldalról Marion hangja hallatszik. ..) 
Marion (hangja) : Pista kérem? . . . 
Pista : Parancsol kedves? . . . 
Marion (hangja) : Legyen szíves a ruhámat. . . 
Pista s Ah igen . . . A r u h á j á t . . . (Azonnal 

gyengéden felveszi Marion estélyiruháját és az 
ajtóhoz megy vele.) Bemehetek? . . . 

Marion (ijedten az ajtó mögül) : Nem, nem... 
Semmiesetre 1 . . . Adja ide ! . . . (Az ajtó kissé 
nyílik, Marion meztelen karja kinyúl a résen át..) 

Pista : Drága ! . . . (Megcsókolja Marion 
karját.) 

Marion (hangja) : Engedjen el Pista I . . . 
Már késő van ! . . . 

Pista (nem engedi el) : Nincs késő ! . . . Már 
kora reggel van ! . . . 

Marion : Mennyi az idő? . . . 
Pista : Hét óra . . . 
Marion (hangja) : Hagyjon, hagyjon . . . 

Öltözködnöm kel l . . . 
Pista (kis sóhajjal) : Kár ! . . . Tessék 1. . . 

I t t a ruhája ! . . . 
(Marion karja eltűnik a ruhával együtt. Az ajtó 

kissé nyitva marad.) 
Pista (kis szünet után. Újra a karosszékben) : 

Marion? . . . 
Marion (hangja) : Mi az? . . . 
Pista (kiáltva) : Szeret? . . . 
Marion (hangja) : Ezen még nem volt időm 

gondolkozni. . . 
Pista : Ne is gondolkozzék 1 . . . Mondja ki 

b á t r a n ! . . . S z e r e t ? . . . 
Marion (ijedt hangja) : Ne ordítson Pista!... 

Ez modern ház ! . . . A falak vékonyak ! . . . 
Pista : Nem ba j ! . . . A szomszédokat ez 

nem zavarja ! . . . ó k is szeretik e g y m á s t . . . 
Marion (hangja) : Honnan tud ja? . . . 
Pista : Szintén a falon keresztül ! . . . Ebben 

a házban csupa fiatalember lakik . . . Szerel-
mes párok . . . Újdonsült házasok . . . 

Marion (hangja) : Ez kedves . . . 
Pista : Az ilyen kis lakásokban nem is lehet 

boldogtalanul é l n i . . . A boldogtalansághoz 
legalább öt szoba k e l l . . . De az ilyen kis 
odúkban az emberek vagy szeretik egymást, 
vagy elválnak . . . Harmadik eset lehetetlen... 

Marion (hangja): Mit ért harmadik eset alatt?.. . 
Pista : A leggyakoribbat ! . . . Nem szeretik 

egymást és mégis együtt élnek . . . Erről ju t 
eszembe . . Maguk hány szobában laknak?... 

Marion (hangja) : Tizenkettőben . . . 
P i s t a : Akkor nincs semmi b a j ! . . . (Szak-

szerűen.) Mint építész megállapíthatom, hogy 
a házasság alaprajz kérdése . . . 

Marion (hangja) : Ebben sok az igazság . . . 
(Felöltözve kilép az ajtón.) És most készen 
vagyok, Pista . . . Jó reggelt kívánok . . . 

Pista (elragadtatva. Eíébemegy) : Marion, 
drága ! . . . Milyen gyönyörű ! . . . 
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Marlon : Ezt most már nem szabad észre-
vennie . . . 

Pista : Miért nem? . . . 
Marion : Gondoljon a megállapodásunkra ! 

Vége van ! . . . Elmúlt ! . . . És mi most el-
válunk, mintha semmi se tör tént volna . 

Pista : Ez kétségbeejtő ! . . . 
Marion : Becsületszavát adta , hogy nem 

veszi komolyan . . . 
Pista : Ha az ember ezt előre t u d h a t n á ! . . . 

Pár percet azért még i t t m a r a d h a t . . . 
Marion : Várnak otthon . . . 
Pista : Kicsoda? . . . 
Marion : A komornám . . . Nem tud ja el-

képzelni, hogy mi tör tént velem. 
P i s ta : Egészen biztosan el t ud j a képzelni... 
Marion : Egész biztos, hogy téved ! . . . 

Szegényke azt hiszi, hogy valami baleset ért... 
Hogy az autóm a Dunába z u h a n t . . . Csak 
arra nem gondol, ami a leglogikusabb . . . 

Pista : Ez azt jelenti, hogy máskor nem 
csinál ilyen kirándulásokat? . . . 

Marion : Reggel hétkor még nem voltam 
idegen lakáson . . . 

Pista : Sajnos, már negyednyolc . . . 
Marion (ijedten) : Pista, az Istenért, enged-

jen ! . . . 
Pista : Nem engedem ! . . . 
Marion (nevetve) : Erőszak? . . . 
Pista : Maga erőszakos ! . . . Nem kell ilyen 

hirtelen elvágni a dolgot ! . . . Ez mégis csak 
f á j . . . 

Marion : Talán nekem is f á j . . . Éppen 
ezért kell a búcsút megrövidíteni . . . 

Pista : Hiszen nem kívánok sokat ! . . . ö t 
percet ! . . . Néhány csöndes akkordo t . . . mint 
az Operában . . . A já téknak már vége, de a 
hegedűk még sírnak egy k i c s i t . . . 

Marion : H á t nem bánom . . . pár percig 
még maradok . . . 

Pista : Köszönöm, drága I . . . (Megöleli. 
Hosszú csók.) 

Marion (kibontakozik) : Pista . . . Ez nem 
befejező akkord . . . Ez uvertür . . . Csak úgy 
maradok i t t , ha józanok leszünk és o k o s a k . . . 
Még körül se néztem . . . (Az üvegajtó felé.) Ez 
a maga híres tetőterrasza? . . . | 

Pista : Igen ! . . . 
Marion (kinéz) : Csakugyan, szép a kilátás!... 

Sziget ! . . . Rózsadomb ! . . . Margithíd ! . . . 
H a l á s z b á s t y a . . . Ez nagyon kedves. (Vissza-
jön.) Az egész lakás nagyon barátságod . . . 
A fürdőszoba is olyan vidáman f e h é r . . . Ki 
takar í t magánál? 

Pista : A házmesterné . . . 
Marion : És ki főz? . . . 
Pista : Én . . . 
Marion : Maga? . . . 
Pista : A teát i t t a v i l l any fo r r a lón . . . A 

komolyabb ételeket kint a gázrezsón . . . 
Marion (nevetve) : Komolyabb ételeket . . * 
Pista : Igen ! . . . Tojásrántot tában specia-

lista vagyok ! . . . És nem akarok szerénytelen 
lenni, de a hemendexet is remekül csinálom . . . 

Marion : Milyen ügvesen gazdálkodik itt . . . 
Nő nélkül? 

Pista (hallgat). 
Marion : Pardon. Nem féltékenységből kér-

deztem, csak kíváncsiságból . , . 
Pista : És mit szólna hozzá, ha én is kérdez-

nék valamit? . . . 
Marion (nyugodtan) : Tőlem nyugodtan kér-

dezhet . . . 
Pista : Nem kérdezek . . . Kérdezni mindig 

veszedelmes . . . 
(Kívülről csengetés hallatszik.) 

Marion (ijedten) : Ki csönget? . . . 
Pista :*A tej . . . 
Marion : Micsoda? . . . 

Ili 



Pista : Ilyenkor teszik le a küszöbre a tejel , 
a vizeszsöinlyét és a v a j a t . . . Mondja ! . . . 
Nem akarna velem reggelizni'? . . . 

Marion : Reggelizni ! . . . Nem ! . . . Már 
késő van . . . ! 

Pista : Pár perc az egész . . . Nézze, i t t a 
forraló . . . A víz már fel van téve . . . fin addig 
behozom a t e j e t . . . (Kisiet Jobbra.) 

Marion (utána szól) : H á t nem bánom ! . . . 
egy csésze t e á t . . . (Bekapcsolja a forralót.) 
De azután igazán megyek. 
(Pista visszajön egy kisüveg tejjel, egy zacskó 

vizeszsemlyével és egy csomag vajjal.) 
Pista : így ni I . . . Ez kedves reggeli leszi... 
Marion : Mi van a csomagban? . . . 
Pista : Vizeszsemlye . . . Friss . . . Ropo-

gós . . . Ez a legjobb I . . . Akar maga teríteni 
vagy én terítsek? . . . 

Marion s Majd én megterítek . . . Hol van-
nak az edények? ! . . . 

Pista s Most jól figyeljen, mert ilyet még nem 
látott I . . . Ez egy úgynevezett kombinált 
szekrény . . . (Magyarázza a szekrényt.) Ez a 
garderob . . . Vitrin . . . Bár . . . íróasztal... 
Pohárszék . . . 

Marion (tejáscsészéket hoz a szekrényből) : 
Milyen ügyes , . . J a j , de finom lesz i t t regge-
lizni ! . . . (Mialatt térit.) Nekem ez az egész 
dolog nagyon tetszik . . . 

Pista : Igazán örülök . . . 
Marion î Magánál az a szép, hogy minden 

olyan egyszerű . . . A küszöbre leteszik a 
t e j e t . . . 

Pista : Magánál ez nincs így? . . . 
Marion (közben készíti a reggelit) : Nálunk 

ez sokkal komplikáltabb ! . . . A dolog azzal 
kezdődik, hogy van Budafokon egy kis tej-
gazdaságunk, amire minden évben ráfizetünk... 
Este megfejik a t eheneke t . . . Aztán a tejet 
leplombált kannákba teszik I . . . HűtŐkocsi-
val Pestre szállítják . . . A teherautó a házunk-
hoz viszi ! . . . Ott átveszi a portás ! . . A portás 
á tad ja a szakácsnőnek . . . A szakácsnő az 
inasnak . . . az inas a komomámnak . . . Forr 
már a víz? . . . A komornám pedig egy asztal-
kára teszi és odagurí t ja az ágyamhoz, a háló-
szobába . . . 

Pista : Hát ez bonyolult egy kics i t . . . 
Marion : És én at tól félek. Pista, hogy az 

egész életem ilyen feleslegesen b o n y o l u l t . . . 
Pedig a dolgok sokkal egyszerűbbek . . . (Fel-
ismerve a helyzetet.) A tejet a küszöbre kell 
tenni ! . . . És én azt hiszem, hogy sok mindent 
meg lehet találni a küszöbön . . . Még a boldog-
ságot is . . . Csak mi tehetségtelenek vagyunk 
és nem vesszük észre . . . 

Pista (elcsodálkozva) : Mi van magával? 
Marion s Semmi ! . . . Mondtam, hogy nekem 

azonnal el kellett volna mennem innen . . . 
(Elterelve a beszélgetési.) Hanem ezek a vizes-
zsemlyék . . . ezek csakugyan illatosak . . . 
Majd én megkenem . . . 

Pista : Drága I . . . Tudja , hogy egészen 
szédült vagyok . . . Most kezdem el nem hinni 
a do lgot . . . 

Marion : Mit nem hisz? 
Pista : Hogy maga most itt ül és va ja t ken 

a zsemlyére . . . Hamar jában nem is tudom, 
hogy melyik a szebb . . Az éjszaka, amely 
e l m ú l t . . . Vagy a reggel, ami most kezdődik... 

Marion : Én a reggelt veszélyesebbnek tar-
tom . . . Szép ez a szürkeség, amelyen lassan 
á t tör a nap , . . 

Pista : Én ezt az egész vidéket szeretem . . . 

Valami reménység van benne I . . . Uj-Lipót-
város ! . . . Mindenütt építkeznek ! . . . (Só-
hajjal.) Sajnos, öreg cégek és nem fiatal épí-
tészek ! . . . De azért mégis szép, ahogy em-
berek jönnek és feltúrnak egy üres t e lke t . . . 
Leverik a karókat , anlagolják az alapot. 

Marion (teázva) : Ez olyan kedves magában, 
hogy így szerel építeni».. 

Pista : Reggel az ember mindig akar valamit . . . 
Marion (kis szomorúsággal) : En mindig későn 

kelek... Talán azért nem akarok soha semmit. . . 
De most egyszerre olyan frissnek érzem magam! 
Nem tudom, minek köszönhetem ez t ! . . . Magá-
nak, vagy a vizeszsömlyének !... 

Pista (csodálkozva) : A zsömlyének?.. . 
Marion : Én utoljára akkor reggeliztem 

ilven korán, amikor még iskolába jár tam !... 
Akkor illatoztak így a hajnali zsömlyék... És 
most valahogy az az érzésem van, hogy nekem 
innen egvencsen az iskolába kell mennem.. . 

Pista : Készült legalább?.. . 
Marion: Sokat mulasz to t t am! . . . (Tűnődve.) 

Hát nem furcsa?. . . Mi egy úgynevezett bűnös 
éjszakát töl töt tünk el együt t . . . És mégis... 
a gondolataim most olyan tisztességesek... 

Pista : Talán mégsem volt olyan bűnös ez 
az é jszaka! . . . 

Marion : Lehet. . . De most reggel van . . . 
Pistas Reggel v a n ! . . . Most indul meg a 

város! . . . Jönnek az ú jságok! . . . Tele világ-
nézettel és katasztrófákkal . . . ! És ez elnyeli, 
elsodorja azt az egyetlen szépet, hogy ma éjjel 
szerettelek . . . (Csók, átöleli.) 

Marion (kérlelve): P i s t a ! . . . Vigyázz!. . . 
P i s t a : Marion!. . . Nem bánom! . . . Ne ve-

gyük komolyan! . . . De folytassuk! . . . 
Marion : Nem ! Pista. Éppen azon múlik 

az egész, hogy ne legyen folytatása. . . Ha mi 
ezt folyta t juk, akkor Utolér bennünket minden 
szerelem sorsa! . . . Végzetszerűen jönnek a 
ba jok! . . . a k o m p l i k á c i ó k . . . a h a z u g s á g . . . 
és minden, amit nem bírok . . . Nem, nem !... 
Ezt el kell kerülni! . . . Okossággal!. . . Fegye 
lemmel... 

(A távolban egy gyárkürt búgni kezd.) 
Marion: Ha l l j a ! . . . Már megyek i s ! . . . Hív 

az uram !... 
. P i s t a : Ez a gyár a maga ura? . . . 

Marion: Igen... , 
P i s ta : De keservesen bőg.. . 
Marion: Nem énmiat tam. . . Neki most na-

gyobb gondjai vannak. . . LTj vál la la t . . . kül-
földi pénzcsoportok és... (Figyelni kezd.) 

Pis ta : És?. . . 
Marion (ijedten) : Valaki já r a lakásban. . . 
P i s ta : A házmesterné, aki takar í tani jö t t . . . 

öreg asszony és süket . . . 
Marion (idegesen) : Egy öregasszony sohasem 

lehet eléggé süket. . . Küldje el. . . 
P is ta : Ha zavar ja . . . (Kiszól jobbra.) Balázs 

néni, lelkem... Jöj jön majd később. . . 
Marion : És most aztán Pist a, végérvényesen 

búcsúzunk.. . Érzelem nélkül. . . Tárgyilagosan. . . 
Első pont . . . Mindent elfelejteni. . . Semmi kö-
zünk sincs egymáshoz... Semmiféle jogot nem 
formálhat rám. . . Nem lehet fé l tékeny. . . 

P is ta : Ez kölcsönös...? 
Marion: Hogyne, igen.. . Hiszen nem tör-

tént semmi.. . És. . . 
P i s ta : És. . .? 
Marion: Most jön a legnehezebb pon t . . . 

ha véletlenül találkoznánk valahol, akkor . . . 
Pista (feszülten): Akkor. . .? 
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Marion : Ha lehetséges, kérem — ne kö-
szönjön nekem !... 

Pista: De hát miért?... Ez nem jelent 
semmit!. . . Hiszen társaságban ismerkedtünk 
meg Î 

Marion: Nézze Pista.. . Erre senki sem em-
lékszik... A mi célunk az, hogy a dolgot vég-
érvényesen meg nem történtté tegyük és bár-
mennyire uralkodik is magán, nem tud úgy 
köszönni, hogy az arcán ne jelenjen meg egy 
kis áruló mosoly, amely azt mondja, hogy... 
mindenre emlékszem... 

Pista: Fél valamitől?... 

Marion: Talán sajátmagamtól. . . Nyugod-
jék bele, Pista... Az ajtóig se kísérjen el... 
Forduljon el... Ne lássa, amikor elmegyek... 
Forduljon el. 

Pista (sóhajtva) : Tessék !... Ahogy akarja !... 
(Elfordul Mariontól.) 

Marion (mosolyogva nézi, közelmegy hozzá 
és a vállára simul) : És most Isten vele !... 
Szép volt. . . Köszönöm... Szervusz. (Gyorsan 
elmegy.) 
(Pista egyedül marad. Árván. Tanácstalanul. 

Reménytelenül.) 
(Gyors függöny) 

M Á S O D I K F E L V O N Á S 
a KÉP 

(A Szolnoky-palota. Szolnoky Péter báró, ötven-
éves, tekintélyes külsejű férfi, okos, fölényes, 
energikus, a közgazdasági élet *nagu emberi-e, 
e pillanatban fel és alá jár dolgozószobájában. 
A szoba olyan súlyos és pompás, hogy egy dik-
tátor illenék beléje. De hát Péter a *maga vilá-
gában csakugyan az. Most ugyan fáradt egy kicsit, 
utiköpenyben van, úgy, ahogy megérkezett a 
pályaudvarról. Titkára, Félix, nagyon elegáns 
és arisztokratikus fiatalember, szinten utiköpeny-

ben van még és aggódva figyeli főnökét.) 

Inas (be) : Csöngetni tetszett? 
Félix : Küldje be a méltóságos asszony 

kon ornáját. A báró úr őméltósága kéreti. 
Inas : Igenis, azonnal küldöm. 
Péter: Hány óra van?.. . 
Félix: Nyolc... 
Péter: Reggel nyolc... És Marion még nin-

csen itthon... 
Félix : Sürgönyözni kellett volna, hogy 

megérkeztünk... 
Péter: Mért nem sürgönyöztél?... 
Félix: Nem kaptam rá megbízást... 
Péter : Magadtól is eszedbe juthatot t volna!... 

Utóvégre a titkárom vagy! . . . (Kis gúnnyal.) 
Gróf úr ! . . . 

Félix: Bocsáss meg kérlekalássan... De csa-
ládi ügyekben nem vagyok a titkárod ! 

Péter : Nagyon pontosan veszed a hatás-
körödet!.. . Hol tanultad ezt?... 

Félix : A wienerneustadti katonai akadé-
miában.. . 

Péter: Ah úgy... 
Félix: A változó idők ugyan arra kényszerí-

tettek, hogy közgazdasági pályára lépjek... 
De a lovassági szellem és a családi tradíciók 
nem vesztek ki belőlem!... Hogy te a fele-
séged őméltóságát értesíteni akarod-e az érke-
zésedről, vagy sem, ez a te diszkrecionális 
jogod kérlekalássan... Amibe én önhatalmú-
lag sohasem mernék beleavatkozni!... 

Péter : Korrekt !... Annyira korrekt, hogy 
bankelnököt csinálok belőled, Félix... 

Félix : Parancsolsz? 
Péter: A korrektségeddel és arisztokratikus 

hagyományaiddal elnöknek születtél... De egy 
ti tkár ne legyen ennyire korrekt!. . . Egy kis 
ötletesség... (Legyint.) Sürgönyöznöd kellett 
volna Marionnak, hogy érkezem !... (Kopog-
tatás.) 

(Márta, Marion komornája belép.) 
Márta (ijedten) : Hivatni méltóztatott, báró 

úr. . . 
Péter: Mondja Márta!. . . A bárónő bejelen-

tette, hogy ma éjjel nem jön haza?... 

Angol, német divatkutya 
» T h a M n n e * fiatal pedigrés állatok • ! • « ! « k . 
» I I lö m u p s « Wanka, WienXIV. tJUmannstr. 61 

Márta: Egy szót sem szólt... 
Péter: Mikor ment el hazulról?... 
Márta: Tegnap este kilenckor... 
Péter: És hova ment?.. . 
Márta: Ezt nem tudom kérem... 
Péter: Nézze Márta!. . . Ne játssza i t t az 

önfeláldozó komornát, aki az úrnőjéért kín-
padra feszítteti magát! . . . I t t nincs szó semmi-
féle családi tragédiáról!... Én egyszerűen 
attól félek, hogy a feleségemnek valami baja 
tör tént . . . 

Márta (ijedten) : . J a j ! J a j ! 
Péter : Tehát hova ment tegnap este a bá-

rónő?... 
Márta: Fanny méltóságos asszonyhoz... 
Péter: Akkor telefonáljunk neki .. 
Márta: Már felhívtam!.. . Senki sem jelent-

kezett. . . 
Péter : Próbáljuk meg ú j r a ! . . . 
Félix (közbeszól): Bocsáss meg kérlek!.. . 

De nem tartom nagyon ügyesnek, ha ilyen 
korán telefonálgatunk... Hiszen értesz!... 

Péter (elismerően) : Bravó, Félix... Te fej-
lődsz!... Határozottan fejlődsz!... (A komor-
náim.) Köszönöm, Márta!. . . Elmehet! . . . 

Márta : Parancsára, báró úr..; (El az elő-
szobába vezető ajtón.) 

Péter: És most figyelj ide!. . . Tizenegykor 
a hivatalomban leszek!... Hívd fel a kereske-
delmi minisztert és kérdezd meg, hogy mikor 
referálhatok neki a tárgyalások eredményéről... 
Értesítsd az építőipart, a csőkartellt a kábel-
gyárat, a Portlandcementet és közöld az urak-
kal, hogy a dolog teljes gőzzel megindul és rö-
videsen ankétre fogom összehívni őket! . . . 

Félix : Engedd meg kérlek, hogy csodál-
ja lak! . . . Ez a fölény és nyugalom, amellyel 
ebben a helyzetben intézkedni tudsz... 

Péter (szárazon) : A két dolognak semmi 
köze sincs egymáshoz!... (Eltűnődve.) Talán 
csak annyi, hogyha ez a túlméretezett munka 
nem foglalna le teljesen, akkor Marion reggel 
nyolc óra tíz perckor itthon lenne . . . 

Félix (az ablaknál) : Egy kocsi állott meg a 
ház előt t ! . . . 

Péter: Lássuk csak!. . . (Lenéz az ablakon.) 
Igen!.. , Egy taxi! . . . Marion most száll ki 
belőle... 

Félix: Akkor légy szíves add át kézcsók-
jaimat a bárónő ő méltóságának... 

Péter : At fogom adni... És most eredj.. . 
Intézd el, amire kértelek... 

Félix: Parancsodra!. . . Egyébként belátom, 
hogy igazad van! . . . Sürgönyöznöm kellett 
volna... A hadtörténelemből számos példára 
emlékszem, amikor az adjutáns önállóan intéz-
kedett ! (Meghajol és kimegy a hátsó ajtón. Kis 
szünet. Marion az előszoba felől érkezik.) 

Marion (meglepődve): Péter! . . . No de 
ilyet !... Te megérkeztél?... 

Péter: Amint látod!. . . 
Marion: Hát ez váratlan meglepetés!,.. 

Igazán örülök neki! . . . Isten hozott! . . . 
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Péter (kissé hűvösen) : Kezedet csókolom, 
Marion 1... Három hete nem lát talak! . . . Mi 
ilyen kora reggel talán még sohasem találkoz-
tunk! . . . Vagy ha igen, nem voltál estélyiruhá-
ban.. . 

Marion (zavarban) : Ja , úgy... értelek... 
Megütődtél azon, hogy ilyenkor jövök haza?... 

Péter; Hogy megütődtem-e? Milyen kecses 
kifejezéseid vannak.. . Reggel félkilenckor jösz 
haza! . . . Ezen meglehet ütődni egy kicsit! 

Marion (helyeslően) : Tökéletesen igazad 
van, Péter! . . . (Zavartan.) De... néha áldozatot 
kell hozni a társaságért... 

Péter : Hol voltatok? 
Marion: Fannynál. . . 
Péter : Reggel nyolcig?... 
Marion: Nem kérlek... utána egy bárba 

mentünk! . . . Tíz percre akartunk és reggel lett 
belőle... 

Péter : És te persze nem tudtad kivonni 
magadat. . . 

Marion: Már nem volt hozzá energiám!... 
(Hirtelen őszintén.) Az ilyen hosszú éjszakákon 
eljön a pillanat, amikor az emberek nem tud-
nak elszakadni egymástól... Lekésték a józan 
élethez való csatlakozást... Ilyenkor aztán 
minden megtörténhetik... 

Péter : Még mindig nem tudora, mit csináltál 
nyolcig... 

Marion : A napfelkeltét néztük.. . 
Péter : Hol?... 
Marion; Fenn a Svábhegyen!.. . Képzeld, 

ezek a részegek felrobogtak a hegyre... Nem 
lehetett velük vitatkozni!. . . A Svábhegyen elő-
került egy üveg konyak is az autóból... (A jó 
gyerek hangján.) De én ezt már nem csináltam 
végig... Megszöktem egy taxival! . . . Haza-
jöt tem!. . . A többiek talán még most is ott 
mulatnak a Jánoshegyen!.. . 

Péter : Az előbb Svábhegyet mondtál! . . . 
Marion: Ez mindegy!. . . A két hegy össze-

függ egymással... 
Péter: Ez az egy biztos...! A két hegy, csak-

ugyan összefügg. 
Marion : No látod !... Most beszéljünk rólad!... 

Milyen volt az u tad! . . . Hogy sikerültek a tár-
gyalásaid !... 

Péter: Nem, Marion!... Ilyen könnyen nem 
térünk napirendre... Reggel hétkor a Sváb-
hegyen !... és... Vigyázhatnál az egészségedre !... 
Ilyen ideges teremtés!. . . Kilenc óra alvásra 
volna szükséged!... ígérd meg, hogy nem élsz 
vissza többé a szervezeteddel... 

Marion: Kedves vagy Péter! . . . 
Péter: Mosolyogsz raj tam?. . . Talán mert 

elhittem ezt a történetet?... Legyünk tárgyi-
lagosak !... Mi lehet nálad a helyzet?... Pénz?... 
nem számít... Egyik leggazdagabb asszony vagy 
Pesten... Okosság, fölény, kultúra?.. . Oko-
sabb, fölényesebb, kulturáltabb vagy minden 
férfinál, aki a közeledbe kerülhet T... Mi le-
het más?... Valami kis outsider!,. . Hát ez 
nem érdekel!... És nem is valószínű!... Sok-
kal fegyelmezettebb vagy!. . . És van egy 
kitűnő tulajdonságod!.. . Az öngúny!. . . Le-
nézed a saját gyengeségeidet!... 

Marion: Ebben majdnem igazad van! . . . 
Péter : No lá tod! . . . 
Marion: Nagyszerű ember vagy, Péter! . . . 

Egy ostoba férfi ilyenkor zátonyra fu t ! . . . 
De te nem csinálsz hibát! . . . Megértő vagy.. . 
Megbízható... Harmonikus... 

Péter : Ez a belső szervek harmóniája! . . . 
Használt az ivókúra... Az én koromban már 
nemcsak az érzékek fontosak... Hanem az 
egyensúly az organizmusban... az életben... 
és a házasságban!... Okos szabályok, amelyek 
nemcsak elviselhetővé, hanem kellemessé te-
szik a házasságot... 

Nem értem ! 
Hol volt 

Marion: Okos szabályok!.. . (Mosollyal.) 
Péter : És most gyere!.. . Reggelizzünk!... 
Marion (ijedten) : Reggelizzünk?... 
Péter : Úgyis olyan ritkán jutunk közös 

reggelihez... Csak rendbehozom magam !... 
Még úgy vagyok, ahogy a pályaudvarról 
érkeztem !... 

(Kimegy a hátsó ajtón.) 
Marion (fáradtan sóhajt, majd csenget). 
Inas (belép az előszobából). 
Marion : Ma együtt reggelizem a báró úrral... 
I n a s : Parancsára... 

(Kimegy az előszoba jelé. Marion játadtan 
leül. Félix hátulról jön.) 

Félix: Jóreggelt, Marion!... Csókolom a 
kezeit... 

Marion: Jóreggelt, Félix... Hát maga is 
megjött?. . . 

Félix: Én mindig együtt érkezem Péterrel... 
Marion: Hogy van?.. . 
Félix: Köszönöm... Rosszul!... Még soha 

életemben nem voltam ilyen rosszul... 
Marion: Mi baja?. . . 
Félix (hirtelen): Marion kérem!. . . Hol volt 

ma éjszaka!.. . 
Marion (elámulva) : Tessék? 
Félix: Világosan beszélek!... 

éjszaka?... 
Marion : Ezt már egyszer 

uramnak... 
Félix: Kínozni akar?.. . 
Marion: Megőrült!.. . 
Félix: Ugy van! . . . Feleljen 

Hol volt ma éjszaka?... 
Marion: Milyen jogon kérdi ezt tőlem!. . . 
Félix : Az őrültség jogán !... Nézze Marion!... 

Én évek óta élek a közelében!... Olyan hódo-
lattal nézek magára, mint az adjutáns a ki-
rálynőre!.. . Egy szóval... Egy mozdulattal 
nem mertem volna közeledni magához... 

Marion : Ez volt az egyetlen okos csele-
kedete 

Félix: Én mindig egy felsőbbrendű lényt 
láttam magában! . . . Egy asszonyt, akiért 
bármely pillanatban tűzbe tettem volna a 
kezem!.. . (Kétségbeesve). És ez a felsőbbrendű 
lény!. . . Ez a tökéletes asszony... a mai éj-
szakát nem töltötte o t thon! . . . 

Marion: Ideális t i tkár ! . . . A főnöke helyett 
féltékeny !... 

Félix: Kérem, ne gúnyolódjék velem!. . . 
Bennem most olyan rendetlenség van, mint 
amikor egy hadosztályt felgöngyölítenek. Ért-
sen meg, Marion!... Én belenyugodtam abba, 
hogy velem nincs semmi kapcsolata!. . . Meg-
vigasztalt az a tudat , hogy másokkal sincs!. . . 

Marion: Nahát ! . . . 
Félix : De ha maga ilyenkor jár haza, akkor 

ma 

elmeséltem az 

azonnal !... 

Elegáns báli 
és estélyi ruhákra 

gyönyörű selymek, tullök, művirágok, strasz-
szok. gombok, díszek, keztyűk, harisnyák, 
továbbá külön osztályon feltűnően szép 
nagy- és kisestélyi ruhák, »kazakc-ok és 
egyéb újdonságok Igen olcsón vásárolhatók 
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Joggal kérdezhetem, hogy mért valaki más, mért 
nem én... Aki évek óta hűségesen szolgálom 
és aki várok magára! . . . 

Marion: Maga várt rám?.. . 
Félix (kétségbeesve) : Igenis vártam.. . De most 

nem várok tovább! . . . A pillanat elérkezett!... 
(Elszántan.) Marion!... En szerelmes vagyok 
magába.. . 

Marion: Zseniális ember! . . . Mondja, maga 
bridzsezik?... 

Félix: Hogyne!. . . 
Marion : Akkor vegye tudomásul, hogy rossz 

vonalon ül... 
Félix: És ki ül a jó vonalon?... 
Marion (fellángolva) : Magának ehhez semmi 

köze!. . . Ez mégis csak felháborító!., . 
Félix: Kérem, én... 
Marion (kitörve) : Békességben élek az 

urammal! . . . Ezzel a kedves, jó barát ta l ! . . . 
Aki bízik bennem!.. . Szóval minden a legna-
gyobb rendben volna!. . . Erre idejön a t i tkár 
és jeleneteket csinál !... 

Félix: E pillanatban nem vagyok t i tkár! . . . 
n most gróf Bánáthv Félix vagyok, aki le-

vonja a viselkedésének a következményeit... 
Én most Bánátin 

Marion, kérem !... Akar egy szegény grófnő 
lenni?... 

Marion (őszintén) : Hát szegény, az talán 
még lennék!.. . De grófné semmiesetre !... 

Félix: Visszautasít!... 
Murion : A leghatározottabban!.. . 
Félix : Hát akkor búcsúzásul arra kérem, hogy 

adja át a báró úrnak a titkári állásról való le-
mondásomat !... 

Marion : Na tessék !... Most megsértődött !... 
(Megbánva.) Ugyan, Félix!. . . Legyen esze!.. . 
Hiszen mi pajtások vagyunk! . . . 

Félix: Nem úgy bánt velem!. . . 
Marion: Kicsit ideges vol tam!. . . Ne hara-

gudjék! . . . (At, hozzá.) Én tulajdonképpen 
hálával tartozom magának ! .v 

Félix: Nekem?... 
Murion: Én olyan hangulatban voltam... 

én azzal jöttem már haza, hogy veszekedni 
fogok!. . . De Péterrel nem lehet veszekedni!... 
Köszönöm, Félix, hogy feláldozta magát! . . . 

Félix : Hát ha ezzel csakugyan megkönnyeb-
bül t . . . 

Marion: Teljesen!.. . Felrobbantam!. . . Fe-
ledjük el az egészet!... 

Félix: Azt csinál velem, amit akar.. . 
Marion: Hálából együtt tölthetjük az estét.. . 

Van két jegyem a Toscanini-koncerthez... 
Péter úgyis korán fekszik... Koncert után együtt 
vacsorázunk valahol... Rendben van?.. . 

Félix (boldogan) : Rendben... Engedje, hogy 
megcsókoljam a kezét... 

Marion (kedvesen) : Tessék... 
(Megcsókolja Marion kezét. Péter visszajön és 

látja a jelenetet.) 
Péter (derűsen) : No, mi az, gyerekek?... 

Mi történik i t t . . . 
Marion: Kibékültem Félixszel... 
Péter : Ez azt jelenti, hogy összevesztetek... 
Félix (zavartan) : Kérlekalássan... Én be-

jöttem. 
Péter : Ne dadogj, öregem!... Mindent 

ér tek! . . . Aggodalomra semmi ok! . . . (Jóságosan 
megveregeti a vállát.) Ez az asszony nem csal 
meg bennünket. . . 

Marion (az asztal mellé lép). 

( Az inas belép az előszoba felől. Guruló-asztalon 
betolja a pazar reggelit.) 

Inas : Méltóztassanak... A reggeli... 
Marion: Nem tar t velünk, Felix... 
Félix: Köszönöm!... Még át kell öltöznöm 

otthon.. . Kilenckor a hivatalban előkészítem 
a reggeli rapportot !... Kezét csókolom, Marion... 
(Péterhez) A viszontlátásra, kérlekalássan... 
(El az előszobaajtón.) 

Péter : Hát most aztán reggelizzünk szé-
pen... (Elhelyezkednek a reggelizósarokban.) 

Inas (szertartásosan felszolgál) : Tejjel paran-
csolja? 

Marion : Tejjel. Köszönöm, csak fél csésze 
teát kérek. 

Péler : Fél csészével? Máskor kettővel is 
szoktál. 

Marion : Ma véletlenül félcsésze is elég. 
Inas : Milyen dzsemmel parancsol bárónő ? 

Eper. . . Narancs... Őszibarack... 
Marion : Köszönöm, nem kérek... 
Inns (kinálva) : Pirított kenyér... 
Marion (kirobbanva): Mondja! . . . Zsömle 

az soha sincs?... 
Inas (elképedve): Tessék?... 
Marion : Olyan szép, nagy, kerek vizes-

zsömle !... 
I na s : Eddig még nem tetszett kérni! . . . 
Marion: Hát ezentúl legyen!... Ma vé-

letlenül fél csésze is elég... Köszönöm... (Az 
inashoz.) Majd magam szolgálom ki a báró 
urat . . . 
(Inas meghajol, az előszoba felé el. A reggeli 

folytatódik.) 
Péter : Nem akarsz grép fruitot. . . 
Marion : Ma nincs kedvem hozzá... 
Péter : Nagyon egészséges!... Sok vitamin 

van benne... "És élénkíti az anyagcserét... 
Marion (kis szomorúsággal): Ugy... 
Péter: Erről jut eszembe!... Hál Istennek, 

nagyon jól érzem magam... 
Marion: Bocsáss meg... Éppen most akar-

tam érdeklődni... 
Péter : Zürichben megvizsgáltattam magam 

egy professzorral !... Képzeld !... Szabad marha- ' 
húst ennem!. . . 

Marion: Hz igazán nagyszerű!.. . 
Péter : Főtt marhahúst! . . . Szárnyast... és 

egy kis könnyű fehér bort. . . 
Mnrion : Szóval rendben talált . . . 
Péter : Teljesen!... És ez a diagnózis ön-

bizalmat ad! . . . Most úgyis nagy munka kö-
vetkezik!.. . Építeni fogunk!. . . 

Marion (felfigyelve) : Építeni?... 
Péter : Az alföldi erőmüveket!. . . össze fog-

juk kapcsolni a dunántúli elektromos centrum-
mal... És a két vállalat számára egy hatalmas 
felhőkarcolót építünk az Uj-Lipólvárosban !... 

Marion (megrezdülve) . Uj-Lipótváros?... 
Péter : A Margithídon túl . . . Ahol azok a 

modern házak vannak.. . 
Marion: Dehát mért éppen ott építkeztek?... 
Péter : A telkek legnagyobb része a miénk... 

Azonkívül ez egy fiatal városrész... Van jö-
vője... 

Mnrion (hirtelen érdeklődéssel) : Es mondd, 
Péter.. . Melyik vállalat kapja az építkezést? 

Péter : A Magyar Építőipar! . . . 
Marion (élénken) : De hiszen annak Bárányi 

Zoltán a vezérigazgatója!... Jó barátunk! . . . 
Péter : LTgy van! . . . Miért örülsz úgy neki?... 
Marion (vidáman): Nekem tetszik... Az 

egész!... Ugy, ahogy van! . . . Élet.. . Mozgás... 
Építkezés... Bengeteg új ember jut munká-
hoz!. . . Kőművesek!. . . Asztalosok... Szerelők... 
(óvatosan, kis rezdüléssel a hangjában.) Építész-
mérnökök... 



Péter: Ugy v a n ! . . . Egy egész hadsereget 
mozgósítunk.. . 

Marion : H á t ezért örülök ennyire! . . . Min-
dig szép, amikor megindul valami. . . És én 
teljesen osztom a nézetedet, Péter . . . (Halkan, 
a messzibe nézve, mosollyal.) Az Uj-Lipótváros-
nak van jövője. . . 

Péter : Örülök, hogy a munkám ennyire 
érdekel.. . És most bocsáss meg... (Felkel.) 
De ma nagyon nehéz napom lesz... 

Marion: Kér lek! . . . Csak ne zavartassad 
magad. . . 

Pé t e r : Sajnos, ebédelni sem tudunk együtt . . . 
Este szeretnék korán lefeküdni.. . Egy kicsit 
fáradt vagyok. . . Remélem, holnap délben 
lá t juk egymást . . . 

Mnrlon '(mosollyal) : Majd előjegyzem... 
P é t e r : Csókolom a kezedet, Marion... 
Marion : Isten veled. 

(Péter kimegy a hátsó ajtón. Marion egyedül 
marad, gondolkozik, majd a telefonhoz megy. 
Idegesen fellapozza a könyvet. Tárcsáz egy számot.) 

Marion (a kagylóval a kezében) : Halló. . . 
Magyar Építőipar?. . . Kéretem Bárányi Zoltán 
vezérigazgató urat . . . I t t Szolnoky Marion 
beszél... (Kis szünet.) Halló?. . . Zoli?... Én 
vagyok. . . Személyesen... Nagyon csodálkozik? 
Azért hívtam fel, hogy elsőnek gra tulá l jak! . . . 
Maguk kapják az építkezést... Én is nagyon 
örülök és ebből az alkalomból egy kis szíves-
ségre kérem.. . Az öreg társalkodónőmnek van 
egy távoli rokona. . . Fiatalember. . . Nem isme-
rem !... Azt mondják, nagyon tehetséges épí-
tész.. . Igen, igen... Akármilyen kis állás... 
Máris teljesítve?.. . Maga egy angyal. Köszö-
nöm. . . De ne mondja , hogy én protezsáltam.. . 
Nem akarok há lá t ! . . . A neve? Pista. . . (A 
messzibe néz, halkan, egyre emelkedő érzéssel.) 
Szilágyi István. . . Építészmérnök... Sziget-utca 
67... Az aj tószámot nem tudorti... De azt 
hiszem, magasan lakik.. . (Nagyon gyengéden). 
Egészen magasan. . . Fent a tetőterraszon.. . 

(Függöny) 
4. KÉP 

(Egy pesti bár. Egészen kicsi helyiség és annak 
is csak egy egészen kicsi zuga. A Jazzband és 
a parkett nem látható. a párok a zene irányába 
mennek el táncolni, összezsúfolt asztalok, egyik 
szék a másik hátán tapad, úgyhogy a vendégek 
akaratlanul is úgy ülnek ebben az odúban, mintha 
egy család tagjai lennének. Valóban : a vendé-
gek nyugodtan átszólhatnak egyik asztaltól a 
másikhoz, annyira össze vannak préselve, hogy 
némi közösség fűzi őket egybe, az a bizonyos 
éjféli bárintimitás, amely már alig ismer hatá-

rokat ismerősök és idegenek között. 
A jobbsarokban, szinte a bárpulthoz tapadva, 
ismerős társaság ül. Fanny, Lili, Dénes és Bandi. 
Bandi és Lili magas székeken ülnek és a bár-
pulton kockát vetnek. Fanny és Dénes rendes 

székeken, az asztal mellett. 
Mikor a függöny felmegy, a jazzband a Cocktails 
for two-t játssza. Néhány pillanatig kellemes 
hangzavar, bárélet, hátul néhányan táncolni 

mennek.) 
Bandi (kockát vet) : Három király, két do-

básra. . . 
Lili: Most én következem... (Átveszi a koc-

kát.) 
Fanny (Bandihoz): Há t kitalálta már? . . . 
Bandi (unottan) : Nem tudom kitalálni. . . 
Fanny: Maga szándékosan ugrat engem?... 
Bandi: Igen! . . . Olyan jól esik ülni egy 

bá rban ! . . . Bután, részegen, gondolat nélkül!... 
De maga mindig arra kényszerít, hogy kita-
láljak va lami t ! . . . Mire jó ez?... 

Fanny: Szórakoztat! . . . Én a szezón elején 
hivatalosan bejelentettem, hogy öregasszony 
vagyok! . . . Feladtam a flörtömet. Nekem 
nincs többé magánéletem.. . 

Lili: Tehát a mások életével foglalkozol!... 
Ugy-e?.. . (Leszáll a magas székről és Dénes 
mellé ül.) 

Fanny: Ugy van, szívem!. . . Nekem min-
denről tudnom kell, ami Pesten történik !... 
Ez szükséges a lelki egyensúlyomhoz!. . . És 
Pesten, hál* Istennek, mindig történik valami. . . 

Lili (Déneshez) : És mit gondol?... Meddig 
tar tsam a papírokat? . . . 

Dénes : Ez Locarnótól függ.. . H a sikerül 
a dolog, akkor békére kell spekulálni! . . . 

Lili: Szóval házat vegyek?., . 
Dénes : Nem ajánlom. . . 
LUI: Mért?. . . A ház jó befektetés. . . 
Dénes : Nem mindig! . . . Tavaly én is házat 

ve t tem. . . 
Fanny (jelentősen) : Tudom.. . Édes kis la-

kást rendezett be a félemeleten... A bútorokat 
Bécsből hozat ta . . . 

Dénes (kis sóhajjal): Sajnos! . . . A háló-
szoba bécsi barokk. . . Az ágynemű brüsszeli 
csipke... 

Funny : A nő pedig pesti szfninövendék... 
Lili (nevetve) : Szóval ezért t a r t j a a ház-

vételt rossz befektetésnek.. . 
Dénes fkis öngúnnyal): Ugy v a n ! . . . Nem 

merek becsengetni a sa já t házamba! . . . (Órá-
jára néz.) Mert tudom, hogy őnagysága ilyen-
kor nincsen egyedül. . . 

F a n n y : Téved.. . Egyedül v a n ! . . . Már sza-
kított az i l letővel! . . . 

Dénes : Én még nem tudok ró la ! . . . 
Fanny: Én már tudok. . . Szakí tot tak. . . 

Csengessen nyugodtan! . . . 
Dénes: A 'maga felelősségére!... 
Fanny: Vállalom!. . . Tudja , professzor, ezek 

a fiatalok néha előretörnek!. . . De hosszú 
távon mindig az ilyen okos közgazdászok 
győznek, mint maga. . . 
(A jazz most a »Continental <-t játssza. Mozgás. 
Marion megérkezik Félix kíséretében. A pincér 
szolgálatkészen előreszalad és helyet csinál.) 

Pincér : Parancsoljon, méltóságos asszonyom ! 
Van egy remek asztalom... 

Marion: Köszönöm!. . . 
Fanny (élénken): Nini !... Marion van i t t ! . . . 

Halló Marion!.. . (Átint hozzá.) 
Marion (visszaint): Halló Fanny? . . . 
Fanny: Hogy vagy?. . . Kialudtad magad? . . . 
Marion: Teljesen!. . . 
Fanny: Hol vol tatok?. . . 
Marion : Toscanininél. 
Fanny : Szép volt? 
Marion : Gyönyörű ! 
Fanny: Később még beszélgetünk egy ki-

csit.. . 
Marion: Jól van, szívem!. . . (Helyetfoglal 

Félix-szel egy asztalnál.) 
Pincér : Szolgálhatok?... 
Félix: Egy üveg Láncon brut-öt . . . 
Marion: Ma nem kérek pezsgőt.. . Konya-

kot !... 
P incér : Parancsára! . . . (El.) 
Marion : Azt hiszem, oda kellett volna ülni 

Fannyhoz. . . 
Félix (ijedten): Az I s tenért ! . . . Ne büntes-
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sen ineg!... Boldog vagyok, hogy kettesben 
lehetek magával.. . 

Mnrion : Pár szót azért beszélnünk kell 
vele... Különben még azt hiszi, hogy zavar... 

Félix (szomorúan) : Sajnos, egyáltalában nem 
zavar !... 

Marion: Már megint elégedetlen?... Pedig 
ma nagyon kedves voltam magához!... Kettes-
ben vacsoráztunk, mint egy szerelmespár... 

Félix (kis sóhajjal) ; Hogyne, hogyne... 
A nők nagyon szívesen mutatkoznak velem!... 
Színházban... Étteremben... Lokálban!. . . De 
mindig csak nyilvánosan... 

Marion (kedvesen) : Ilyen csinos férfit, mint 
maga, nem szabad elrejteni!. . . 

Félix: Hát lá t ja ! . . . Ez az én bajom!. . . 
A nők velem mindig csak a kirakatban ül-
nek.. . De a rollót, azt nem húzhatom le soha... 

Marion: Nyugodjék bele!... Egy férfi nem 
lehfet büntetlenül csinos... 

(Fanny asztalánál.) 
Lili: Én nem ismerem ki magam!... Marion-

nak viszonya van az ura titkárával?.. . 
Fanuy: Alviszonya ! .. Ez olyan szolgálati 

ügy... Péter kényelmes, nem szeret éjsza-
kázni!. . . így hát a t i tkár gardírozza Mariont .. 

Lili: Nekem tetszik a fiú.. . 
Fanny: Nekem is! . . . Szegény kis eltévedt 

arisztokrata .. 
LUi: Hova tévedt?.. . 
Fanny: A góthal almanachból a pénzügyi 

kompaszba... 
Dénes: Nem is rossz csere... És most úgy-e 

megbocsát, Fanny?. . . 
Funny: Tudom, tudom... Reggel előadást 

kell tartani az egyetemen... 
I.III: Vigyen haza engem is, professzor !... (Fel-

áll. Fannyhoz:) Mikor leszel holnap a fodrásznál? 
Fanny: Hatkor! . . . 
Lili: Én is ott leszek!... Téged az Ede 

ondolál?... 
Fanuy: Igen!.. . 
Lili : Engem az Adolf... szóval nem ütkö-

zünk... Tehát a viszontlátásra!... Pá, szí-
vem".... .ló éjszakát, Bandi!. . . (Átint Marion-
hoz.) Jó éjt. Marion! (Általános meghajlások, 
átköszöngetések, közben eltávozik' Dénessel.) 

Fanny: És most jöjjön le hozzám, Bandi!. . . 
Pompás kis csemegém van a maga számára!... 

Bandi (leszáll a magas székről) : Már megint? 
Fanny: Uj szerelem!... Egészen friss!.. . 
Bandi (meggyőződés nélkül) : Ugyan, u g y a n . . . 
Fanny: Hát most legyen okos!.. . Találja 

ki, hogy kiről van szó... 
Bandi: Sajnálom!.. . Elhatároztam, hogy 

ebben az évben már nem találok ki semmit! 
Pest olyan komplikált lett, hogy túlnő a fe-
jemen !... 

Fanny: De nem az enyémen!.. . 
Bandi: Mondja, Fanny! . . . Hogy tudja ezt 

a sok viszonyt száinontartani... 
Fanny: Kartotékrendszerrel dolgozom... Aki 

.Pesten él és lélekzik... annak nálam bűn-
lajstroma van.. . 

(Marion asztalánál.) 
Félix (szenvedélyesen magyaráz) : Pedig én 

se vagyok rosszabb, mint a többi férfi... Az 
észjárásom ugyan kissé elegánsan nehézkes... 
okosságra annak van szüksége, akinek nincs 
tradíciója... 

Marion (nevetve) : Maga így, ahogy van, 
tökéletes... 
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Félix : Akkor mondja meg őszintén, mi 
nem tetszik raj tam?. . . Vagy mi tetszik magá-
nak egy férfiban?... 

Marion : Ezt nehéz megmondani !... Az 
ilyesmi ezer dologból tevődik össze... Jó pil-
lanat. . . Szerencsés véletlen... De a legfonto-
sabb, hogy a férfi valami frisseséget hozzon 
magával. Valami megnyugtató, becsületes ér-
zést... Hogy élni szép... Hogy szeretni érde-
mes... Hogy... (Ajkára fagy a sző, mert ebben 
a pillanatban Pista belép a bárba, Pirivel, egy 
nagyon csinos, fiatal teremtéssel.) 

Félix: Hogy?... 
Marion (megzavarodva) : Tessék?... 
Félix: Mért nem folytatja?. . . 
Marion : Mit folytassak? . . . 
Félix : A mondatot.. . . Ott hagyta abba, hogy 

élni szép és szeretni érdemes . . . 
Marion (igyekszik magáhoztérni) : Igen. 

igen* . . Nagyon szép . . . és nagyon érdemes . . . 
Pincér (Pistához) : Erre méltóztassék . . . Ez 

jobb asztal . . . 
Pisi« : Köszönöm . . 

(Pirivel együtt elhalad Marion előtt. Most meg-
pillantja Öt. Alig észrevehető ijedt mozdulat, ural-
kodik magán és köszönés nélkül megy el az asztal 

mellett.) 
Félix (Marionhoz) : Mi van magával? Nem érzi 

jól m a g á t ? . . . 
Marion : Remekül érzem magam ! . . . (Össze-

szedi magát.) Szóval arról beszéltünk, hogy mi 
tetszik nekem a férfiban . . . (Kissé akadozva.) 
Hát nekem elsősorban az tetszik, ha meglepő . . . 
ha váratlan . . . ha mindig valami előre nem 
látott izgalmat tud okozni . . . (Idegesen.) 
E h ! . . . Különben mit tartok itt előadásokat 
magának ! . . . 

Pincér : Erre méltóztassék, ez egy jó asztal ! . . 
Pista : Igen, ez jó lesz. 
IMrl : Szóval ide ülünk? . . . 
Pista (fojtottan) : Sehova se ülünk . . . A lokál 

nem szimpatikus . . . Gyerünk tovább ! . . . 
Piri : De hiszen te «akartál ide jönni? . . . 
Pista (fojtottan, idegesen) : Nézd angyalom . . . 

Ne v i t a t k o z z u n k . . , ! Ha azt mondom, hogy ^ 
gyerünk, akkor gyerünk . . . 

P i r i : Valami okod Ivan rá?. . . 
Pisla : Semmi. i 
Pir i : Hát akkor iparadjunk! . . . Nekem úgy 

tetszik... 
Plneér (hozzájuk l<j>) : Szóval melyik asztalt 

parancsolják? 
Pisla : Ott hátul az jó lesz !... (Egy Mariontól 

távoleső asztalra mutat.) 
Piri : Az rossz !... 
Pisla : És a másik?,.. (Egy még távolabbi asz-

talt mutat.) 
Pir i : Az1 is rossz!... Mért nem ülünk ide .. 

(A Marion melletti asztalra mutat.) 
Pista (kínban) : Ez foglalt... 
Plneér: Már nincs elfoglalva!... (Maiionhoz.) 

Megengedné méltóságos asszony, hogy kissé 
arrébb toljuk ezt a széket?... 

Marion (idegesen) : Tessék !.. Úgyis mindjárt 
megyünk... 

Plneér (Marion asztala mellé préseli Pistát és 
Pirit): Mivel szolgálhatok?. . 

Pisla : Tessék? 
Plneér: Mivel szolgálhatok? 
Pis la : Hozzon két barackot*. -
Plneér: Parancsára!. . . (El.) 
Félix : Még kél konyakot. 

(Marion és Pista tehát 'egymás közvetlen szomszéd-
ságában ülnek. Háttal egymásnak, de annyira 
összetapadva, hagy a székük támlája szinte összeér. 
És most a két asztal közreműködésével megindul egy 
vidám kvartett, amelyben azért van egy kis melan-
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kôha. A : elmúlt é) szaka szerelmesei szinte érintési 
közelségbe kerültek én mégis reménytelen távolság-
ban vannak, hiszen hátat /ordítanak egymással.) 
(A két asztal beszélgetése (olyik. Mindegyik a saját 
partnerével beszél, tehát a »másik*-kal és mégis 
anélkül. hogy tudnák, egymásho.z szálúnak. Semmi 
sincs poentirozvu, a beszélgetés, természetesen, 
magától értetődően, gyors tempóban /olyik és éppen 
a két asztal témáinak egybeolvadása adja meg a 

társalgás kamarazenéjét.) 
Piri : No látod édes... kitűnően ülünk... 
Pista (kínbanj : Igen, igen . . . Kitűnően... 
Marion la másikhoz) : Mintha egy konzerv-

dobozban lennénk összepréselve ... 
Pisla ta másikhoz) : Mozdulni se tudunk. . . 

Mért kellett éppen ezt a helyet választanod?... 
Marion (a másikhoz) : Sokáig nem maradunk 

i t t . . . 
Pisla (a másikhoz) : Szeretnék ma korán lefe-

küdni. . . 
PIrl : Mért vagy olyan ideges... 
Pisla: Én?. . . 
Félix tMarionhoz) : Igen !... Egész határozot-

tan ideges... Az előbb még jókedvűen beszélge-
te t t . . . És most, mintha elvágták volna... 

Piri (Pistához) : A ruhatárban még vidám 
voltál... Most olyan dühös arcot vágsz!.. 

Pis ta: Meleg van! . . . 
Murion (a másikhoz) : Nem szellőztetnek 

eléggé... 
Pisla (a másikhoz): Vágni lehet a füs tö t ! . . . 

Hogy ml ebben az élvezet... 
Marion (a másikhoz) : Hogy mi ebben a mu-

latságos ... Fizessen és gyerünk!. . . 
Félix: Marion!... Magával történt valami!... 
Marion (idegesen) : Halkabban !... Nem kell a 

szomszédoknak mindent hallani... 
Pir i : Pis ta! . . . Neked valami bajod van! . . . 
Pista (idegesen) : Ne kiabálj szívem!... Nem 

vagyunk egyedül... 
( A pincér italokkal érkezik.) 

Pincér (Marion asztalánál) : Parancsoljanak... 
(Pista asztalánál.) Parancsoljanak ! 

(Mindkét asztalnál leleszi az italokat.). 
Félix:. Mi nem barackot kértünk, hanem 

konyakot !... 
Piri : Mi nem konyakot kértünk, hanem 

barackot !... 
Pincér: Bocsánat!.. . felcseréltem az aszta-

lokat ! . . . (Kicseréli a tálcákat. El.) 
(Zene. ének.) 

Pista (a másikhoz): Hát akkor Igyunk... 
Csirió... 

Marion (a másikhoz) : Csirió... 
Piri : Csirió . . . 
Félix: Csirió... 

(Ennek a négy csiriónak egy kis zenéje van.) 
Fanny (aki az asztalánál ülve figyeli ŐJcet) : Hát 

én élvezek!... Határozottan élvezek!... Figyeli 
Bandi?.. . A fiú nem köszönti !... 

Bandi (letargiájából felriadva) : Ki nem kö-
szönt?.. . 

Fanny: A fiú.. . Maga a legizgalmasabb dol-
gokat elmulasztja... 

(A két asztalnál.) 
Félix: Mért nem akart pezsgőt inni... 
Marion: Köszönöm!.. . A pezsgőből elég 

volt . . . 
Félix: Tegnap éjszaka?... Ugy-e?... 
Marion: Hagyja már kérem'az t a tegnapi 

éjszakát.. . 
Pista (a másikhoz) : Hányszor mondjam, hogy 

nem történt semmi!. . . Estély volt.. . Társa-
ság... 

Marion (a másikhoz) : Dénes professzor... 
Lili... Enyedy Bandi... 

Pir i : És nők?.. . 
Pis la: Ugyan..." Képzelheted, milyen asszo-

nyok járnak Fanny őméltóságához... 
Murion (a másikhoz) : Csupa öreg úr.. . Fanny-

hoz nem járnak veszedelmes férfiak... 
Félix : Kérem !... Én hiszek magának !... Pedig 

érzem, hogy nem mond igazat... Nekem jó sze-
mem van. . . 

Marion: És mit lát?. . . 
Félix: Szeszélyes!... Nyugtalan!. . . A han-

gulata folyton változik!.. . Hiába tagadja, 
Marion!... A maga életében egy férfi van el-
rejtve.. . 

Marion : Elrejtve?.. . Ez édes !... (önkéntelenül 
felnevet, kissé hátrahajlik úgy, hogy megérinti 
Pista széktámláját. Ijedten.) Pardon! . . . 

Pista (ugyanúgy) : Pardon! . . . 
Piri : De valami mégis csak történt az éj-

szaka... 
Pis ta: Bridzseztünk... Reggelig!... 
P i r i : Nyertél?... 
P is ta : Nyertem!. . . A jó vonalon ültem és 

nyertem!. . . (Szomorúan.) De azóta már el is 
vesztettem az egészet. . . 

PIrl : Tessék?... 
Pista (hirtelen) : Mondd Pi r i . . . Milyen ez az 

ember a hátam mögött?.. . Nem akarok megfor-
dulni... 

Pir i : Csinos fiú... Valami arisztokrata!. . . 
Nagyon főzi a nőt !... 

Pisla (megsebezve) : Főzi?... 
Piri : Szenvedélyesen !... IPicike szünet.) Mondd 

szeretsz?.., 
Pista (habozás nélkül) : Imádlak !... És 

mondd!. . . Hogy főzi?... Szóval?... Szemmel? 
Mozdulattal ? 

Piri : Szóval, szemmel és m o z d u l a t t a l . . . 
Meddig fogsz szeretni ? 

Pista: örékké.. . 
Félix (Marionhoz) : Tíz évet adnék az éle-

temből, hu megtudnám, hogy ki az illető... 
Marion: Ne legyen könnyelmű, Félix... 

(Hirtelen.) Mondja Félix!.. . Milyen ez a kis 
ellenszenveshangú nő a hátam mögött.. . De 
ne nézzen fetűnően oda... 

Félix: Nagyon kedves kis teremtés.. . A barát-
jával ül... 

Marion (megsebezve) : Honnan tudja, hogy a 
barátja?. . . 

Félix: Házastársak nem Ülnek ilyen boldo-
gan... 

Marion: Boldogok?... 
Félix: Nagyon!. . . Ezek sokkal okosabbak, 

mint mi vagyunk.. . 
Marion (idegesen) : Gondolja... 
Félix (sóhajtva) : Tulajdonképpen így kellene 

szeretni... Ilyen egyszerűen és vidáman.. . Mint 
ez a két aranyos hülye, itt a másik asztalnál... 
Nem osztja a véleményemet?... 

Marion: Teljesen!... 
Félix (boldogan) : Csakhogy egyetértünk vala-

miben !... Ez azt jelenti, hogy mégis csak 
remélhetek?... 

Mnrion: Hogyne!. . . (Nem bír az idegeivel.) 
Remélhet!. . . Remélhet, amennyit akar ! . . . 
(Kitörve.) J a j , maga szerencsétlen!... 

Félix (ijedten) : Tessék?... 
Mar ion: .Én már sok peches embert lát tam 

i 1 V n i / estélyi melltartó 
/ l / l \ 1 / \ törv. védve 
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életemben !... De olyat, mint maga, soha!. . . 
Félix (elhűlve) : Kérem, én... 
Marion: Bármit mond, az rossz... És azt is 

a legrosszabb pillanatban mondja!.. . Gyerünk 
haza 1... 

Félix (kétségbeesve) : Ahogy parancsolja. Fi-
zetek... 

Marion: Ne hívja a pincért!. . . (Feláll.) 
Menjen és fizessen!... Kint a kocsiban meg-
várom magát! . . . 

Fanny : Édes Marion, megengeded, hogy 
egy kicsit idejöjjek hozzád? 

Marion : J a j , drágám ! 
Fanny (átjön a másik asztaltól) : Már menni 

akarsz?... Nem engedlek!... Egy kicsit még 
beszélgetni akarok veled... 

Marion: Fáradt vagyok... 
Fanny : Csak amíg Félix elintézi a számlát...-
Félix: Ahogy parancsolják... (Megbántva, 

boldogtalanul el.) 
Fanny (visszaszól Bandihoz) : Ugy-e nem 

haragszik, Bandi?... 
Bandi: Boldog vagyok... (Újból a magas 

bárszékre ül, befelé könyököl és iszik.) 
Fanny : És most ülj le nyugodtan egy ki-

csit... Tegnap este angolosan mentél el... 
Pedig még annyi mondanivalóm lett volna... 
Hallom, hogy az urad megérkezett... 

Marion (ismét a régi helyén ül, sorsába bele-
törődve) : Ma reggel... egészen váratlanul.. . 

Fanny : Hogy van Péter?.. . 
Marion: Remekül... 
Fanny : Az egészsége?... 
Marion: Kitűnő.. . 
Fanny : A kinézése? 
Marion: Megnyugtató... 
Fanny : A hangulata?.. . 
Marion: Derűs... (Idegesen.) Édesem... Kissé 

sok kérdésed van egyszerre... 
Piri (Pistához): Gyere táncolni!. . . 
Pis ta: Nem táncolok!.. . Örülök, hogy ülök! 

Hát ta l a világnak. 
P i r i : Undok vagy.. . 
Fanny (fojtottan, Marionhoz) : Tudod, ki ül 

a hátad mögött?.. . 
Marion: Nem. Kicsoda?... 
Fanny : A Pis ta! . . . 
Marion (csodálkozva) : Ki az a Pista?.. . 
Fanny: Az a kedves fiú ... Akivel tegnap 

este megismerkedtél nálam... 
Marion: Nem emlékszem!... Ah úgy... 

Igen... Az a fiú.. . 
(Egy Guszti nevű fiatalember most Pista aszta-

lához lép.) 
Guszti: Szervusz, Pis ta! . . . 
P is ta : Szervusz, Guszti!. . . 
Guszti: Kezét csókolom, Piri.-.. Leülhetek 

egy kissé magukhoz?... 
Pis ta: Foglalj helyet!. . . Nagyon örülünk... 
Guszti: Remek színben van, Piri... 
Piri : Csodálom, mert Pista ma nagyon 

útálatos... 
Fanny (Marionhoz) : Nagyon kedves ez a 
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Pista.. . Szeretem... Uri.. . Finom... Tapinta-
tos... 

Marion : Tapintatos ?... 
Fanny : Nem köszönt nekünk.. . Valami kis 

nővel van.. . Egy gentleman ilyenkor nem 
veszi észre az embert.. . (Barátilag.) Te se 
vedd észre!... 

Marion: Dehogy veszem... 
Guszti (Pislához): Remek nő ül mögötted... 

Megnézted?... 
Pista (közömbösen) : Csak futólag.. . Nem a 

zsánerem... 
P i r i : Olyan ismerős az arca.. . 
P is ta : Nem tudom, ki lehet... Cinikus, 

társaságbeli nő! . . . Fodrászok örömei. . . 
Marion (a másikhoz) : Csodálom, hogy 

neked szimpatikus... Egy szmóking... Semmi 
más... Ismerem ezt a fa j tá t . . . 

Pista (a másikhoz): Léha! . . . 
Marion (a másikhoz) : Üres !... 
Pista (a másikhoz): Hiú! . . . 
Marion (a másikhoz) : önte l t . . . 
Pista (a másikhoz): Hazug! . . . 
Marion (a másikhoz) : Megbízhatatlan ! 
Fanny : De nagyon szidod!.. . 
Marion: Igazad van. . . Nem érdemes be-

szélni róla... 
Pista (a másikhoz) : Kár a szóért, amit rá-

vesztegetünk. 
(És ebben a pillanatban a jazzband Marion 
kedvenc dalát játssza. Heaven... I'm in Heaven... 
Édesen, szélesen, diadalmasan ömlik a melódia... 
Egy kis szünet következik. A zene hatása alatt 
az egymásnak háttal ülök alig észrevehetően 
egymás felé hajlanak. Szól a jazz és elhozza 

a tegnapi éjszaka emlékét.) 
Fanny : Ez a te kedvenc számod, Marion... 
Marion: Igen... 
Piri : Édes ez a dal... 
Guszti: Nem akar táncolni? 
Piri : Szívesen... 
Guszti: Megengeded, hogy elvigyem Pirit. . . 
Pista (legyintéssel) : Vigyed !... 

(Guszti és Piri táncolni mennek. Pista egyédül 
marad az asztalnál. Teljesen átadja magát a 
zenének. Marion is. Fanny mosolyogva figyeli.) 

Marion (nem bír tovább magával): Fanny.. . 
Én most egy szívességre kérlek... 

Fanny: Parancsolj, édes... erre várok... 
Marion : Én most öt percig egyedül sze-

retnék lenni... 
Fanny (örömmel) ; Igazán... 
Marion : Találj ki valamit, hogy egyedül 

maradj sk • ». 
Fanny: Ezzel a léha, öntelt, elbizakodott 

fiúval?... 
Marion : Igen. 
Fanny: Hát. csak bízd rám magad! . . . Én 

most elememben vagyok!. . . 
(Félix visszajön.) 

Félix: Marion, kérem!. . . A számlát el-
intéztem!.. . Ha parancsolja, mehetünk... 

Fanny (édesen) : Ilyen könnyen nem sza-
badul tőlem!. . . Előbb táncolnia kell velem 1... 

Félix (rémült arccal): Táncolni?... (Hirtelen 
mosolyogni kezd.) A legnagyobb örömmel!.. . 

Fanny : Egy öregasszonnyal?... Ez nem 
éppen öröm!.. . De jóságos cselekedet!... Ezt 
még a javára írják valahol... Hát jö j jön! . . . 
(Belekarol Félixbe és elviszi. Marion és Pista 
most egyedül maradtak. Ugy, ahogu ültek. Háttal 
egymásnak. Két idegen, két különböző asztalnál, 
így indul meg közöttük a beszélgetés. Előbb 
azonban egy kis szünet. A zene szól. Szinte 

biztatja őket. Marion végre megszólal.) 
Marion: Ki a nő?... 
Pista (meglepődve) : Tessék?... (Feléje fordul.) 
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Marlon: Ne forduljon meg!.. . Csak ma-
radjon hát tal! . . . 

Pista: Ahogy parancsolja!... 
Marion: Tehát ki a nő?... 
Pista : Ki a férfi?... 
Marion: Ez nem tartozik ide!. . . 
Pista: Akkor a nő se tartozik idei. . . 
Marion: Rendben van! . . . Ne beszéljünk 

róla !... 
(Kis szünet. Zene.) 

Marion: Mért nem köszönt?... 
Pis la: Nem értem!. . . 
Marion: Mért nem köszönt!... Rámnézett 

és tüntetően nem köszönt... 
Pistu : Nem tüntetően nem köszöntem. 

Egyszerűen nem köszöntem !... 
Marion: És miért nem?... 
Pista: Mert megtiltotta!. . . 
Marion: Ez magának ok?... 
Pisla : Természetesen. 
Marion: J a j de buta.. . 
Pista: Engedelmet... (Feléje akar fordulni.) 
Marion: Ne forduljon meg!.. . 
Pista : Ez a maga határozott kívánsága 

voll Idegenek vagyunk... Nem ismerjük 
egymást... Nem köszönünk !... Mondta vagy 
nem mondta?... 

Marion : Mondtam !... 
Pis ta : Hát akkor?... 
Marion: Nézze!... Hogy én megtiltok-e 

magának valamit, vagy sem, az az én dol-
gom !... A maga dolga az, hogy ne engedel-
meskedjék !... 

Pisla: Bocsánat!... Hol itt a logika... 
Marion (ingerülten) : Mondja!.. . Maga éjfél 

után egy bárban logikát kíván tőlem!.. . 
Ha logikát akar, menjen reggel nyolckor az 
egyetemre!... Múzeum-körűt!... Bölcsészeti fa-
kultás !... 

Pista (vállat von) : Mért bánt engem?... 
Maga parancsolt rám, hogy ne vegyük komo-
lyan... 

Marion (könnyedén) : Én nem is veszem!... 
Pista : Én sem !... 
Marion : Hát ez az... Azért maga egy kicsit 

komolyan vehette volna ! Túl könnyen tért 
napirendre fölöttem... Lokálba jár. . . Mulat, él, 
virul, mintha semmise történt volna!.. . 

Pista (elképedve.) : De hiszen maga ugyanezt 
csinálja!... Bocsánat!... Hol itt a... 

Marion (közbevág) : Már megint logikát 
akar !... Maga abból a tévedésből indul ki, hogv 
közöttünk egy logikus folyamat játszódik 
le !... 

Pis ta: Hát nem? 
Marion : Nem ! Ki a nő?... 
Pista : Ki a férfi?... 
Marion: Hallatlan!. . . Maga úgy viselkedik, 

mintha egyenlő jogaink lennének !... Hát vegye 
tudomásul, itt nincs se logika, se jogegyenlő-
ség!... A szerelem nem ismer egyforma mérté-
ket !... 

Pista : Csakhogy mi nem vagyunk szerelme-
sek... 

Marion: Milyen jó, hogy nem vagyunk!.. . 
Még huszonnégy órája sincs, hogy ismerem és 
máris egy új nővel szaladgál... 

Pista : A nő nem új !... 
Marion : És ezt a szemembe meri mon* 

dani... 
Pista : Nem a szemébe mondom, hanem a 

hátába! . . . 
Marion: Tehát régi!... 
Pista: Igen!... Regi barátság, amely házas-

sággal fog végződni!... 
Marion (rémülten) : Elveszi? 
Pista : Nem én !... Valaki más ! 

Marion (megkönnyebbülve) : Ez felháborító !... 
Pista (elhűlve) : És maga van felháborodva?... 

Nem értem!.. . Hol itt a... (Elnyeli a szót és 
ingerülten legyint.) Hagyjuk !... A végén egészen 
mindegy, hogy kinek van igaza!... 

Marion : De megváltozott tegnap óta !... 
Pista : Tegnap óta sok minden megválto-

zott !... 
Marion : Mi történt? 
Pista : Állást kaptam. Ugy-e, vannak még 

csodák? 
Marion : Vannak. 
Pista : Bevallom, reggel, mikor maga elment 

tőlem, azt hittem, mindennek vége. 
Marion : És akkor jött ez az állás? 
Pistu : Igen. És ez talpra állított. Más ember 

lettem. Tudja, milyen nehéz ma állást kapni?... 
Még hozzá minden protekció nélkül... 

Marion (kedvesen) : Igazán?... (Felé fordul.) 
Pista (büszkén): A magam erejéből!... Mert 

ha az ember tud, akkor az kiderül !... 
- Marion (szinte gyengéden) : És magánál ki-
derült?... 

Pista: Ma délelőtt megszólalt a telefónom... 
És az Építőipar vezérigazgatója magához kére-
tett . . . 

Marion : Kicsoda? 
Pista : Ez a Baranyai. Maga úgyse ismeri. 

Biztosan látta a terveimet a közmunkatanács 
pályázatán, mert azonnal állást adott. És igazán 
csak ezt az örörnnapot akartam megünnepelni, 
azért jöttem ide ezzel a kislánnyal. 

Marion: Kislánnyal? A barátnőjével... 
El vagyok ragadtatva! . . . 

Pista: Tőlem?... 
Marion : önmagamtól !... A saját okosságom-

tól! . . . Miiyen szerencse, hogy egy pillanatig 
nem vettem komolyan!... 

Pista: Tessék?... 
Marion: Olyan mulatságos, ahogy itt ül.. 

Büszkén... Mert a tehetsége diadalmaskodott... 
Pista: Azért haragszik rám?... 
Marion: Én?. . . Én nem haragszom... Csak 

leszögezem azt, amiben ma reggel már megálla-
podtunk. Végeztünk egymással!... Ha legköze-
lebb találkozunk valahol, most már nyugodt 
lelkiismerettel ne köszönjön!... Nem teszek 
többé szemrehányást érte... 

Pista: Ahogy parancsolja!... 
Marion! Hái csak ezt akartam mondani!. . . 

És inost Isten vele!... Dolgozzék!... Fejlőd-
jék!. . . Gyarapodjék!... Házasodjon meg!. . . 
Nekem egészen mindegy!... (Feláll a helyéről.) 
Én ezt a kis tévedést most már végérvényesen 
nem veszem komolvan!... (A visszaérkező Félix 
és Fanny felé siet.) Halló Félix!... Halló Fanny!... 
Késő van már! . . . Induljunk haza... 

Piri (visszatér Pista asztalához Gusztival). 
Pista: Gyerekek!... Itt az ideje, hogy men-

jünk !... Fizetni. 
Piri (élénken): Nézz oda gyorsan!.. . Most 

megy el a nő, aki mögötted ült. . . 
Pista (az induló Marion felé pillant) : Látom !... 
Piri : Közben sikerült megtudnom, hogy ki-

csoda?... Képzeld!.. . Ez az a híres Szolnoky 
Marion bárónő... 
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Pista (nagyon meglepődve) : Csakugyan?... 
(A távozó Marion után néz.) A híres Szolnoky 
Marion. (Kis sóhajjal a messzibe nézve.) Most 
már tudom, hogy mért volt olyan ismerős... 

(ők is indulnak. A zene szól. Mozgás. Elet.) 
(Függöny.) 

5. KÉP 
(Marion hálószobája, késő éjszaka. Széles mennye-
zetes francia ágy. Valóságos csipkeremekmü. Ez a 
fontos. A többi mind ennek az ágynak a hátteréül 
szolgál. Hátul függönyös kijárás az öltözőfülkébe. 
A bejárat jobboldalt van. Baloldalt egy kis tapéta-

ajtó.) 
(Mikor a függöny felmegy, Márta, a komorna, a 
bal karosszékben alszik. Marion idegesen, rossz-

kedvűen hazaérkezik a bárból.) 
Márta (felriadva) : Kezét csókolom, méltóságos 

asszony... 
Marion: Mi az?... Te még ébren vagy?... 

(Aaura dobja a kepjét.) 
Márta: Vártam a méltóságos asszonyra... 
Marion : Hányszor mondtam, hogy ne várj 

rám, ha későn jövök haza... Magam is le tudok 
vetkőzni... (Ékszereket rak le.) 

Márta: Gondoltam, mégis jobb, ha segítek... 
Marion (idegesen): Ne segíts!. . . Eredj!.. . 

Eredj!. . . Egyedül akarok maradni!... Nem 
érted !... 

Márta: Kérem!.. . Ha parancsolni tetszik... 
Marion: Hol van Bizsu?... 
Márta: Kint alszik a kosarában... 
Marion: Vacsorát kapott?... 
Márta: Természetesen... 
Marion: Levitted rendesen?... 
Márta (csodálkozva): De méltóságos asszony... 
Marion faki közben lerakja az ékszereit és vet-

kőzni kezd) : Jól van ... Jól van... Hát hozd be 
a kutyát... 

Márta: Igenis... 
Marion : Különben nem !... Jobb, ha kint 

hagyod... 
Márta: Parancsára... 
Marion: Vagy hozzuk be mégis?... 
Márta : Ahogy a méltóságos asszony akarja !... 
Marion (majdnem sírva fakad) : Mennyit be-

szélsz!.. . Hiszen ha tudnám, hogy mit akarok, 
akkor már minden rendben volna... Hozzad 
be !... 

Márta: Igenis!... 
Marion : Ne hozzad be !... Jobb neki odakint. 
Márta : Kézit csókolom, méltóságos asszony... 

Jó éjszakát kívánok. (El jobboldalt.) 
(Marion idegesen vetkőzik. Eltűnik az öltöző-
fülkében. Péter hálóköntösben jön a tapétaajtón.) 

Péter: Marion kérlek? 
Marion (hangja az öltözőfülkéből) : Te vagy az 

Péter?... 
Péter: Hallottam, amint hazajöttél... 
Marion (hangja, kelletlenül) : Te még nem 

alszol... 
Péter: Nem tudtam elaludni... Csak egy pil-

lanatra zavarlak... Nincs valami altatószered?... 
Marion (hangja) : Van egy egész csomó... 

Ott a kis asztalon az ágyam mellett. 
Péter: Választhatok?... 
Marion (hangja) : Hogyne, hogyne... 
Péter (az éjjeliszekrényhez megy) : No hal-

lod?... Ez egy egész kis patika... 
Marion (hangja) : Mért nem tudsz aludni?... 

Gondjaid vannak? 
Péter: Igen!. . . De ettől még aludnék!... 

Csak a romantikusok képzelik, hogy a gazdag 
embert a gond és a lekiismeretfurdalás gyötrik 
éjszaka... 

Marion (hangja): Akkor mi bánt?... 

Péter : Mégsem kellett volna azt a marhahúst 
megennem... (Az éjjeli szekrénynél.) Validol... 
Evipán... Luminál... 

Marion (pongyolában kilép az öltözőfülkéből) : 
Tulajdonképpen nem lenne szabad altatószere-
ket használni!... Alvási gyakorlatokat kell tar-
tani... 

Péter : Alvási gyakorlatokat ? 
Marion: Igen!.. . Az ember valami egyhangú 

képre gondol és azt halkan maga elé mormogja!... 
Tengerre kell gondolni... Vagy folyóra... Egé-
szen mindegy, hogy mire... Az a fontos, hogy 
egyhangú legyen... 

Péter: Egyhangú... 
Marion : Gondolj például a házasságunkra !... 
Péter: Igen, igen... A házasságunk... (Az águ 

szélére ül.) 
Marion (szinte felszisszen) : Ne ülj az ágyam-

ra!. . . Tudod, hogy ez idegesít... 
Péter: Bocsánat!.. . Olyan régen nem voltam 

nálad, hogy elfelejtettem a szokásaidat. 
Marion : Ez szemrehányás? 
Péter : Nem. Nem. 
Marion (idegesen): Nekem mégis az az 

érzésem Péter, hogy vannak közöttünk kérdések, 
amelyek megoldásra várnak... 

Péter: Akkor intézzük el... 
Marion: Hogyan?... 
Péter (az altatészerek között turkál) : A dalin... 

Bromural... Somnifén... Hány cseppet kell venni 
ebből?... 

Marion: Tizenkettőt... 
Péter : És te mit szoktál szedni? 
Marion: Luminalettet... Két tablettával... 
Péter: No látod... Mért oldjunk meg problé-

mákat késő éjszaka... Tizenkét csepp szomni-
fén... és minden magától megoldódik... Isten 
veled... (Meg akarja csókolni.) 

Marion: Sajnos már nem csókolhatsz meg... 
Péter: Miért nem?... 
Marion: Krémmel kentem be az arcomat!... 

Máskor előbb kell szólnod... 
Péter: Kérlek... Máskor előre bejelentem... 

Hát aludjál jól !... (Menet közben olvassa az üveg 
vignettáját.) Ha az orvos másképpen nem ren-
deli, tíztől tizenöt cseppig egy kávéskanálra... 

(Péter elmegy a tapétaajtón.) 
Marion (utánanéz, ledobja a pongyoláját, az 

ágyba bújik. Könyv, cukor, idegesen forgatja a 
könyvet. Fészkelődik. Nem találja a helyét. A pár-
nát igazgatja. A paplant veregeti. Végül csenget. 
A komorna belép). 

Márta: Parancsolni tetszik?... 
Marion : Kapcsold be kérlek a telefont... 
Márta: Igenis... 
Marion: Különben ne kapcsold be... 
Márta: Parancsára!... 
Marion: Vagv kapcsoljuk be mégis?... 
Márta: Várok, amíg eldönti a méltóságos 

asszonv !... 
Marion: Ne kapcsold be! . . . 
Márta: Ez már végérvényes?... 
Marion: Ugy van! . . . (Hirtelen.) Különben 

bánom is én! . . . Kapcsold be! . . . 
Márta: Igenis, méltóságos asszony!... Jó 

éjszakát !... (Kimegy.) 
Marion (az ágyban ül. Nyugtalan. Ideges. 

A selyempaplan gombjait kezdi számolni) : Hív-
jam fel... ne hívjam fel... Hívjam... ne hívjam... 
hívjam... (Lemondóan.) Ne hívjam !... (Hirtelen.) 
Felhívom ! Mégis felhívom !... (Tárcsáz 16-13-13 
számot és telefonál az ágyban.) Halló?... Én 
vagyok... Igen, igen... én... Egyedül van? 
Biztos?... Akkor mért beszél olyan halkan... 
Felzavartam az álmából... Sajnálom... Én nem 
tudok aludni. Szemtelenség, hogy maga tud... 

SPORTKÖRÖKBŐL figyelmeztettek arm. hogy milyen jótétemény a szájóblités ODOLLAL. Nem 
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Csodálkozik, hogy felhívtam?... (őszintén.) 
Én is csodálkozom... (Kis sóhajjal.) Hol itt a 
logika?... Igaza van... Sehol... (Meglepődve.) 
Tessék?... (Ismétli Pista szavait.) »Mit óhajt 
tőlem, asszonyom?«... Hogy beszél maga?... 
Mit jelent az, hogy »óhajt«!... Kérdezze meg, 
hogy mit akarok magától!. . . Hát semmit sem 
akarok!... Semmit a világon!.. . Ezért hívtam 
fel ! . . . Mit morog?... Nem érti?... Pedig ez 
igazán egyszerű!... Nézze! Mi ketten végez-
tünk egymással!.. . Ezzel remélem, tisztáoan 
van !... No látja!. . . De éppen azért, mert végez-
tünk, le akarok szögezni valamit!. . . én nem 
vagyok az a nő, akinek maga hisz... A látszat 
ellenem szól. Dehát ez nem fontos... A fontos 
az, hogy ebben a játékban én voltam a tisztes-
ségesebb.... Jaj mi mocorog ebben a telefonban. 
Hallja? Az a férfi, akivel a bárban látott, az 
uram titkára volt.. . Nekem ezzel az emberrel 
soha nem volt viszonyom!... Erre esküt tehe-
tek! . . . (Elhűlve.) Micsoda?... (Ismétli Pista 
szavait.) Ezt a közlésemet »elégtétel«-lel veszi 
tudomásul!. . . Hát ezt nem bírom!... Halló! 
Mi az, hogy »elégtétel«?... Mondja azt, hogy 
örül neki!... Hogy maguk milyen nagyképűek 
tudnak lenni a telefonban!... (Dfíhöngve utá-
nozza.) »Mit óhajt tőlem asszonyom...« »Elég-
tétellel veszem tudomásul« I... így csak ostoba 
férfiak beszélnek!... Igen, igen!. . . Ostoba fér-
f iak!. . . Csak ezt »óhajtottam« közölni önnel, 
uram!.. . Jó éjszakát!... 
(Dühösen lecsapja a kagylót. Toporzékol az ágy-
ban. Majd komikusan elsírja magát, mint egy 

gyerek.) 
Marion: Istenem, Istenem... Most mit csinál-

jak?... Aludni fogok!.. . (Igazgatja az ágyát, 
majd alvási gyakorlatokat kezd.) 

Marion (önmagát ringatva) : Folyóparton ül-
dögélek, a víz enyhén csobog mellettem, jól 
érzem magam és aludni fogok... (Ugyanezt 
idegesebben.) Folyóparton üldögélek, à víz 
enyhén csobog mellettem, jól érzem magam 
és aludni fogok!.. . (Ugyanezt toporzékolva.) 
Folyóparton üldögélek, a vlz enyhén csobog 
mellettem, jól érzem magam és aludni fogok!... 
(Dühöngve felugrik, az éjjeliszekrényre csap.) 
Hát nem!. . . Azért se fogok aludni!.. . Majd 
én megmutatom neki!. . . Halló! Ja ! (Rácsap 
a kagylóra, újra jeltárcsázza Pistát.) Halló?... 
Pista?... (Egészen szelíden.) Nagyon haragszik 
rám?... Igaza van... Én vagyok a hibás... 
Én szegtem meg a játékszabályokat... Az 
ember elhatároz valamit, de gyakorlatban 
nem tudja keresztülvinni. Ne gondoljunk 
egymásra keserűen... Ez visszamenőleg elron-

taná az egészet. Igen... gyönyörű volt ! Nem, 
Pista. Pista, hallgasson!... »tegnapilyenkor« 
az nincs többé... Nincs, nincs, nincs... (Ked-
vesen, csendesen nevetgél a telefonba.) Hall-

Íasson!... (Kis szünet után, nagyon meghitten.) 
gen?... Az ágyam?... Milyennek képzeli?... 

Eltalálta... széles... francia... Eggyel téve-
dett... Nem tizenhatodik, hanem tizenötödik. 
A paplanom? Sárga... Gombok vannak rajta... 
Na, Pista. Hálóing, más semmi... Az mindegy. 
Az anyag is fontos? Krepszatén. Igen... 
Pista, megőrült?... Idejönni!... Ez lehetet-
len!. . . Én?... (Nevetve.) Ez teljesen lehetet-
len!. . . És azonkívül krém is van az arcomon... 
Különben sincsen értelme, hiszen búcsúzunk... 
Igen!... Pista... Most kitűzzük szépen a zár-
órát... Még három percet gondolunk egy-
másra és azután vége! . . . (Elkomolyodva.) 
Mondj még valami szépet utóljára!... b s 
őszintét!.. . (Szünet. Hallgatja az ismeretlen 
szövegei. Csak az arca adja vissza, hogy mit mond-
hatott neki Pista. Kissé meghatottan.) Köszö-
nöm. (Szünet.) És most én is mondok neked 
valamit... Szégyellem magam ezért a kis 
ügyért, hogy olyan hirtelen jött. . . De hidd 
el, hogy ez volt az első és egyetlen kis ügy 
az életemben... Nem hiszed?... Ilyenkor min-
dent el kell hinni... Még a hazugságot is! . . . 
Bizony!.. . Szoktam-e hazudni?... Mindig... 
Nem szóval!. . . Lélekzettel !... Ahogy élek és 
lélekzem, az mind hazugság!... Micsoda?... 
Nem, nem, mi már nem találkozhatunk többé. 
Nem, nem, nem. Erről szó se lehet. Nem 
akarom, nem tehetem, nem, nem, nem. Hát 
jó. De hogy igazán csak azért, hogy utóljára 
megszorítsuk egymás kezét. Jó. Hát hol?... 
Margitszigeten?... Ott a bridzsklub ! A Zserbó? 
Ez a leggyanúsabb... Struccpolitika!... Az 
ember ül a Zserbóban, a csokoládéba dugja 
a fejét és azt hiszi, hogy a többiek nem tudják, 
miről van szó... Bizony, Pista... Nem olyan 
egyszerű dolog Pesten találkozni... Moziba?... 
Melyikbe?... Lajos-mozi... Hol van az... (Ne-
vetve.) Nem ismerem ki magam Óbudán... 
Négykor?... Ez kicsit korán lesz... Muszáj 
az első előadásra?... Persze... Ilyenkor üres 
a mozi... De nagyon érted a dolgot... Igen, 
a jegy a pénztárnál lesz... És bent a páholy-
ban találkozunk... Hát nem bánom!.. . Ma 
éjszaka még egymásra gondolhatunk a sötét-
ben... Halló? (Lágyan.) Mire gondolunk?... 
(Eaészen meghitten.) Ugyanarra?... Jó !... És 
holnap délután négykor a Lajos-moziban!... 
Isten veled !... Jó éjszakát ! (Leteszi a kagylót. 
Eloltja a lámpát.) 

( Függöny) 

H A R M A D I K F E L V O N Á S 
8. KÉP 

(A Lajos-mozi, valahol a kültelken, egu óbudai 
ház földszintjén. Az egész kép csak néhány jel-
kép, amennyi egy gyorsan eltűnő, valóban 
» moziepizódhoz* szükséges. Néhány széksor és 
mögöttük a páholy. A páholy fölött a gépház 
és az a csillogó ablak, amelyen át a vetítés tör-
ténik. Maga a vászon nem látható, annál inkább 
látjuk azonban a táncoló fénysugarakat, amelyek 
úgy hasítanak át a sötéten, mint egy üstökös 

csóvája. 

A fénylő mozivászon reflexe természetesen meg-
világítja az arcokat a sötétben. Egyelőre azonban 
még világosság van. Az előadás még nem kez-
dődött meg, a hangos reklámot vetítik éppen. 
A hangsúly természetesen a páholyon van, amely-

ben Pista és Marion találkozni jognak. 
Jegy szedőkisasszony, cukorkaárus, egy ember, aki 
illalosítót fecskendez a levegőbe. Gyér publikum. 

Lassan szállingóznak.) 
Hanyos híradó : Zsupcsek Flórián hentesáru-

j á r a , fióküzlet. III. ker. Lajos-utca 45. 
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Pumpás oui be r (fecskendővel végigszalad és 
illatfelhőt lövell. Eltűnik a mozivászon irányá-
ban). 

Kisasszony (egy érkezőhöz) : Zsöllye... Jobb-
oldal... Harmadik sor... Erre tessék... 

Cukorkaárus : Friss perecet, kristályvizet, 
savanyúcukrot tessék... 

Pumpás : Vigyázat, kérem Î • 
Hangos reklám : Előadás után gyerünk a 

Gül Baba kávéházba!... Haboskávé... Halász-
különlegességek.. . Cigányzene... 

Kisasszony (egy kisdiákhoz) : Halló, fiatal-
úr!. . . szabad csak a jegyüket ! Ez itt a zsöllye. 
A maga jegye előre szol... Tessék csak szépen 
odamenni..." Micsoda dolog az! 

Kisdiák (a társához) : Gyerünk... Majd a 
sötétben visszaszökünk... 

A másik: Csak vigyázz!. . . Ez a nő a sötét-
ben is lát... És pikkel ránk... 

Kisdiák : Ugyan ne fázz ! 
Cukros : Friss perecet, savanyúcukrot, cso-

koládét... 
A puinpás : Na lessék!.. . Megint megtölt-

lietem a pumpát !... Ez a vacak mozi sok 
illatot fogyaszt! . . . 

Kisasszony: Sokat?... 
A pumpa*: No hallja!.. . Egyedül az egész 

publikum ellen... 
(Egy szerelmes pár a fenntartott helyen.) 
A fiú : Mit mondtál otthon? 
A lány: Hogy zongoraórára megyek... 
A fiú : És liol a parizer? 
A lány: A kotlatáskában... Majd a sötét-

ben megesszük... De ne zörögj a papirossal!... 
Hannos reklám : Fejjel ugorhat az ágyba, 

ha Lefkovits-féle szabadalmazott sodrony-mat-
rácol használ... 

Pumpás ember (visszajön) : Vigyázat, kérem! 
(Ujabb felhőket lövellve, eltűnik a kijárat irá-
nyában.) 

A lány (a fiúnak) : Milyen Illat ez? 
Pumpás ember (büszkén): Ez, kérem?... 

Ez színtiszta ózon!.. . 
Ilungos reklám : A karcsúság titka Bosen-

bergné fűzőszalónja. Egyéni kiszolgálás. 
Cukros : Friss perecet, kristályvizet, savanyú-

cukrot tessék. 
A lány: És Gréla Garbó? 
A f iú: Nem kell! . . . 
A lány : Ez biztos... 
A f iú: Ha térden-állva könyörög, akkor se. 

Nekem csak te kellesz Mancika!... 
A lány: Édes! . . . Hogy dobod miattam a 

sztárokat ! 
A f iú: Nincs egy vasam se... Mit ajándékoz-

hatok neked... Dobom a Gréta Garbót... Ez 
nem kerül pénzbe és neked örömet okoz... 

Hangos reklám : Kellemes lesz a csókja, ha 
Szajolin fogpasztát használ. 

(Pista megérkezik.) 
Kisasszony (elibesiet) : Tessék az inkognitó 

páholy... Méltóztassék helyet parancsolni... 
Pista : Később egy hölgy fog érkezni... A jegye 

a pénztárnál van... Kérem, vezesse ide... (Borra-
valót ad neki.) * 

Kisasszony: Köszönöm szépen... 
Pista (kissé zavartan) : Izé . . . Izé... A szom-

széd páholyt is megvettem... Nehogy véletlenül 
ideültessen valakit... 

Kisasszony: Értem, kérem... (Bizalmasan.) 
A műsor a hangos híradóval kezdődik. Utána 
egy burleszk jön... Azután pedig egy percre 
világos lesz... 

Pisla: Tessék?... 
Kisasszony (jelentősen): Világos lesz nagyságos 

úr... De a nagy film másfél óráig tart... (Jelen-
tősen.) Megszakítás nélkül... 

Pista (észbekap) : Ali úgy !... Köszönöm a ked-
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ves figyelmeztetést... Mikor kezdődik? Már négy 
óra... 

A kisasszony : Kicsit még várunk, amíg a 
közönség gyülekezik. . Isteni gyönyörű a nagv 
film 

Pista : Nézzen ki néha a pénztárhoz... A hölgy 
nem ismeri ki magát ebben a moziban... 

Kisasszony : Tessék csak rámbízni, nagyságos 
úr... (Elmegy kifelé.) 

Pista (izgatottan dobol a páholy peremén. Nyug-
talan. Forgolódik. Idegesen sóhajt:). 

Hnngos reklám (biztatóan) : Sikere lesz a sze-
relemben, ha a Pyramis védjegyű gyűrhetetlen 
nyakkendőt hordja... 

' Pista (önkéntelenül nyakkendőjéhez kap). 
Cukros : (kívül) : Friss perecet, kristályvizet, 

savanyúcukrot tessék. 
(A kisasszony most bevezeti Mariont.) 

Kisasszony: Erre méltóztassék... 
Marion: Köszönöm... Jónapot, Pista... 
Pista (boldogan): Marion!... Csókolom a 

kezét !... 
Kisasszony : Istenem, Istenem. 
Marion : Bégen vár? 
Pista: Kilencvenkilencig számoltam... 
Murion: Mért? 
Plstu : Ha az ember nagyon vár valakire, 

akkor számolni szokott magában... Elhatároz-
tam, hogy mire százig számolok, meg kell ér-
keznie... 

Marion (nevetve) : No látja... Már eggyel 
előbb itt vagyok... 

Pista : Csakugyan itt van? 
Mnrion: Kételkedik benne?... 
Pista : Nem tudom elhinni !.., Az egész olyan 

valószínűtlen... Hogy nálam volt.. . Hogy sze-
rettük egymást... 

Marion: Hogy magánál voltam, ez igaz... 
De hogy szerettük egymást? 

Cukorkaárus (beszól a páholyba) : Friss pere-
cet, kristályvizet, savanyúcukrot tessék... 

Pista (idegesen): Köszönöm... (Vásárol pe-
recet.) 

Cukros (sóhajt). 
Marion (körülnéz) : Szóval ez a Lajos-mozi... 
Pista: Ugy-e, milyen kedves... 
Pumpás ember: Vigyázat kérem!.. . (Illat-

felhőt lövell rájuk.) 
Hannos reklám : Egymásra találtak olcsóság 

és elegancia a királyutcai Nagyáruházban. 
Marlon: Nagyon kedves... Csak ernyőt kel-

lett volna hozni... Pista, Pista... Két napja 
ismerjük egymást... És az életem máris csupa 
rendetlenség... Ideges vagvok... Nem alszom... 
Éjjel telefonálok... Itt ülök egy kültelki mozi-
ban... Pedig ez még csak kezdet... 

Pista: A folytatása még sokkal szebb lesz... 
Marlon: Nem lesz folytatás... Búcsúzni jöt-

tünk ide... * 
Pista: Komolyan?... 
Mnrion: így beszéletük meg... Hát nem 

látja, hogy rossz úton vagyunk... Ha ez így 
folytatódik, még szerelem lesz belőle... 

Pista : Én ezt a legjobb útnak tartom... 
Marlon: De én nem akarok szerelmes lenni... 
Pistu : A szerelem jó... 
Murion: A láz is jó... De én mégis normális 

hőmérsékleten akarok élni... 
Pista : A telefonba nem beszélt ilyen józa-

nul... 
Marion : Amit az ember éjszaka mond, azért 

néni vállal felelősséget.. Most ki kell használ-
nunk ezl a józan pillanatot... Ez az utolsó alka-
lom arra, hogy ép bőrrel meneküljünk... 

Pistu : Néha"az a szép, amikor az ember meg-
sebesül... 

Murion : Nagyon megsebesült?... 
Pistu: Félek, hogy halálosan... 
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Marion (nevetve) : Mért mondja ezt moso-
lyogva?... 
" Pistu (kedvesen) .' így elegánsabb... (Megfogja 

a kezét.) 
Marion: Engedje el a kezemet!.. . 
Pista: Nem engedem. Moziban vagyunk... 

Nézze azt a szerelmes párt ott elől... Azok is 
egymás kezét fogják... Az ember mindig alkal-
mazkodjék a helyi szokásokhoz... 

Marion: Kérem... Ha ez a Lajos-moziban 
szokás... Akkor nem ellenkezem... 

Pista (megcsókolja a kezét), 
Hangos reklám: Jön! . . . Jön! . . . Jön! . . . 

A számum!... Marlene Dietrich legújabb film-
je! . . . Az érzéki szerelem diadala!... Egy forró 
vérű asszony románca!... A lángoló szenvedély 
hősi eposza !... Jövő héten, ebben a moziban... 

Pista : A jövő héten itt perzselni fog a sze-
relem!... És mi ketten már végeztünk... Még 
csak azt az egy fiitnet nézze meg velem... 

Marion: Nem lehet!. . . A végén még törzs-
vendégek leszünk... 

Pista: Milyen szép volna... Ha itt Ülhetek 
magával, akkor ez a vacak mozi a világ teteje... 

1 lányos reklám (szenvedélyesen) : A sivatag 
halálos csókja... Afrika mámoros éjszakája... 
Kikötővárosok gyönyörei... Sternberg rende-
zésében... 

Pistu: Marion! LTgy-e, velem marad?... 
M úrion : Nem maradok!... Minden szerelmes 

szó, csak arra jó, hogy gyorsabban fussak el... 
Ennek a szép és céltalan őrületnek véget kell 
vetni !... 

Pista: Hát akkor csak egyet ígérjen meg! . . . 
De kérdezés nélkül!... 

Murion : Nem merem... 
Pista: Már sötétedik... Ha egészen sötét 

lesz, csókoljon meg még egyszer... 
(Csók. Teljesen sötét lesz. A hangos híradó tipikus 

bevezetője hallatszik,) 
Marion: És most Isten veled... 
Pista (magához öleli, csók. A híradó megszólal). 
Híradó : A kaliforniai partokon óriási vihar 

dühöngött... A ciklon házakat döntött össze... 
Marion (kibontakozva) : Most engedj... 

J Pista: Nem engedlek... Ha most itt hagysz, 
akkor én... beleugrom a Csendes-óceánba... 
Odanézz! Micsoda hullámok vannak!.. . 

Murion (tréfás borzongással): Jaj, te bolond. 
Pista: Maradj még!. . . 
Murion : Hát jó... Egy kicsit még maradok... 

De ne csókolj meg !... Ülj nyugodtan mellettem... 
Gyere!... Nézzük a világot!. . . 

Híradó : Az idei Király-díj nagysikerű divat-
bemutató jegyében zajlott le... 

Marion: Az idén még nem volt Király-díj... 
Pistu: Ez ínég a tavalyi... De a Lajos-mozi-

ban csak most Futják le... 
Marion: Én is ott voltam a Király-díjon... 

Akkor még nem is tudtam, hogy a világon 
vagy.. . 

Híradó : Az amerikai légiflotta a lakehursti 
repülőtéren nagyarányú ejtőernyőgyakorlatot 
tartott... 

Murion (ijedten) : Ejtőernyő !... Nem tudok 
odanézni !... Szédülök. 

Pista : Csak tessék odanézni ! Ezek az 
igazi emberek!... Ezek nem okoskodnak!... 
Ezek kiugranak a gépből... Te pedig nem 
mersz kisétálni a palotádból... A Várból az 
Uj-Lipótvárosba !... 

Marion: Ne bánts, Pista!. . . örüljünk most 
annak, ami van... Négytől hatig a moziban... 
Ezerötszáz méter boldogság... Mért kell ezt 
megnyirbálni?... 

Pista : Nem tudok belenyugodni, hogy az 
előadással együtt a mi dolgunk is véget érjen... 
Velem kell jönnöd!.. . Taxiba ülünk és öt perc 
múlva nálam vagy... 

Marion: Nem akarom!... Nem akarom! 
Híradó: Kutyakiállítás a Tattersalban... 

Díjnyertes ebek felvonulása... (Hangos kutya-
ugatás.) 

Marion (elterelve): Nézd, milyen édesek!... 
Pista: Hát feljössz hozzám?... 
Marion : Nem megyek !... Nézd azt a kis 

terriert !... 
Pista: Fel kell jönnöd!.. . 
Marion: Nem megyek!. . . 
Pista: Nem bírom' el nélküled!... 
Marion: Istenem!... Mit csináljak veled!... 
Pista: Szóval nem jössz?... 
Marion: Felmegyek!.. . De esküszöm, utól-

jára... Csak azért, hogy szakítsunk. Megígéred, 
hogy így lesz?... 

Pista (ráhagyja): Mindent megígérek!... 
Marion: Akkor búcsúzz el tőlem úgy, ahogy 

akarsz ! 
Pista: Drága!.. . (Magához öleli, súgva.) És 

most gyere!.. . Siessünk!... Szakítani!... 
Kisasszony (hangja): Tessék vigyázni!. . . 

Két lépcső... (Meggyújtja a zseblámpát. Pista 
és Marion a fény után mennek a sötétben. A zene 
egy új film nyitányát játssza. Berreg a gép. 
Táncolnak a fénysugarak.) 

(Függöny) 

7. KÉP 
(Szín: Mint a 3. képben.) 

Marion (idegesen sétál) : És ha telefonon 
keresnének, nein vagyok itthon. 

Márta : Igenis, méltóságos asszony. 
Murion (jelentősen) : Senkinek sem vagyok 

itthon... Megértetted?... 
Mártu : Igenis... 
Murion (hirtelen) : Keresett valaki?... 
Márta: Csak egy férfihang... Nem mondta 

meg a nevét.. . 
Marion: Ugy.. . Hát csak tagadj le tovább 

is... És kezdjél csomagolni... 
Márta: Mikor utazik, méltóságos asszony?... 
Marion: Holnap... vagy holnapután... De 

talán még ma éjszaka... 
Márta: Szóval ma éjjel... 
Marion: Nem volna jobb holnap?... 
Márta: Úgyis jó... 
Marion: Esetleg holnapután?... 
Mártu: Ahogy parancsolja... 
Marion: Vagy mégis ma?... 
Márta: Ezt tessék eldönteni!.. . 
Marion: Dönteni?... Mintha ez olyan könnyű 

lenne... 
Márta : Tessék megkérdezni a méltóságos 

urat !... 
Marion: Remek tanácsaid vannak... Ma 

éjszaka utazom... De az is lehet, hogy holnap... 
Vagy holnapután... Esetleg csak három nap 
múlva... De minden esetre légy elkészülve... 

Márta: Igenis, méltóságos asszony!. . . 
(Fanny belép.) 

Funny: Szervusz, édesem!.. . 
Marion: Fanny!. . . Isten hozott! . . . 
Márta: Kezét csókolom... (Kézcsók.) 
Fanny: Mi újság, Márta?... Mi van a sofőr-

rel?. v Mikor lesz az esküvő?... 
Mártu: Tavasszal... 
Funny: Hát csak siessen... Nem jó az ilyes-

mivel várni... 
Márta: Ne tessék félni... Derék ember az ! 

(El) 
Fanny : Derék ember !... Viszonya van a 

szakácsnémmal... 
Murion: Te ezt is tudod?... 
Fanny: Én meg vagyok szervezve... És most 

itt az ideje, hogy induljunk... 
Murion: Hova?.. . 
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Fanny: Tegnap megbeszéltük, hogy együtt 
megyünk a városba shopingolni.*. 

Marion : Jaj Istenem! Bocsáss ineg... de 
nem mehetek... Tudniillik utazás előtt állok... 

Fanny : Elutazol?... Ilyen hirtelen?... Miért?... 
Marion: A szezón egy kicsit kifárasztott... 
Fanny : Az a kérdés, hogy mit értesz szezón 

alatt. 
Marion: Mindent együttvéve.. . 
Fanny: Szóval... Pista?... 
Marion : Pista !... Én rettentő bajban vagyok, 

Fanny... 
Fanny: Ezt előre láttam... Gyere, gyere ülj 

le... Beszélj!. . . Szakítottatok?... 
Marion: Igen... Tegnap szakítottam vele 

huszonötödször... 
Fanny: Ezüstszakítás?... 
Marion: Ez az én formám... Egyszer az éle-

temben akartam könnyelmű lenni ! De nálam 
ez sem megy... Én két lehetőséget ismerek : 
Vagy mindig... vagy soha!. . . 

Fanny: És most mj a helyzet?... 
Marion: Mindig elhatároztam, hogy soha!. . . 

Egyebet se teszek, mint búcsúzom tőle... 
Fanny': Remek fiú ez a Pista!. . . 
Marion : Én azt hiszem, belészerettem ! 
Fanny: Szegény kicsikém!... 
Marion: Belé kellett szeretnem... Ez a fiú 

olyan kedves, olyan becsületes, olyan tehet-
séges... 

Fanny: Hova utazol?... 
Marion : Még nem tudom t... Egyiptomba !... 

Oda nem jöhet utánam!.. . 
Fanny : És meddig maradsz?... 
Marion: Ameddig elmúlik... 
Fanny : Egyiptomban semmi sem múlik el. 

Ott minden ötezer évig tart... Ezt Pesten kell 
elintézned... 

Marion: Lehetetlen!... Ha a közelében ma-
radok, végem van... Ez a fiú mindenáron meg 
akar tartani... 

Fanny: Bátor ember!... • 
Marion: Több, mint bátor!. . . Nincs érzéke 

a valóságok iránt... Mozihős!... Aki lóháton 
akarja elvinni az asszonyt!.. . 

Fanny: Így van az, ha egy rendes nő egyszer 
életében könnyelmű akar lenni... 

Marion: Fanny, én rendes nő vagyok?... 
Fanny: Természetesen!... Aç vagy drágám... 

Mindig a rendes nők kerülnek bajba!.. . Mindig 
ők azok, akik a végén szenvednek... A többiek 
ha veszélyt éreznek, el se kezdik... 

Marion : Ez volt a baj !... Túl hirtelen kezd-
tem el... 

Fanny: Ez is mellettem szól !... A tapasztalt 
nő nem esik bele mindjárt előszörre... Az tudja 
jól, hogy várni illik... Legalább 24 óráig . 

(Péter belép a dolgozószobából.) 
Péter: Nini, Fanny.. . Kezedet csókolom, 

Marion... 
Fanny: Örülök, hogy látom, Péter!.. . Hogy 

van?... 
Péter : Munkában... 5tíij[idig csak munkában... 
Fanny : Mit jelent az. hogy ilyenkor itthon 

van.. .? 
Péter: Bizalmas konferencia lesz nálam... 

Nem akartam a hivatalban elintézni... (Marion-
hoz.) Idegesnek látszol egy kicsit... 

Fanny : Dehogy ideges ! Remek színben vah!... 
(Marionhoz.) Édes ez a ruha... Mutasd csak!. . . 
Sári?... 

Marion: Malvin... 
Fanny: A hajad is kitűnő... Emil?... 
Marion: Adolf... 
Fanny: Ez a hűség... 
Marion: Nem szeretek változtatni... A ruhám 

Malvin... A hajam Adolf... 
Fanny : És az urad Péter !... így van ez rend-

jén... Sajnos, sietnem kell... Hatkor bezárják 
az üzleteket... Isten vele, Péter... Szervusz 
drágám... 

Marion : Várj kérlek... kikísérlek... 
Fanny : És egyszer jöjjön el hozzám, Péter!... 

Külön bridzspartit csinálok magának... (El 
Marionnal.) 
(Egy pillanatnyi szünet. Péter rágyújt. Félix jön 

a dolgozószobából.) 
Félix: Kérlek szépen, az urak telefonáltak... 

ö t órakor pontosan itt lesznek... 
Péter : Ha megérkeztek, vezesd őket egye-

nesen a dolgozószobába... Holnap beszélj a 
Nemzeti Bankkal... Valútákra lesz szüksé-
günk... Marion külföldre utazik... 

Félix: Marion... külföldre... 
Péter: Mért vágsz olyan bánatos arcot? Az 

utóbbi napokban nem lehet Marion nevét kiej-
teni előtted... 

Félix (zavarban) : Biztosítlak, hogy tévedsz !... 
Péter (fürkészve nézi) : Szóval megint későn 

jár haza?... 
Félix: Honnan tudod?... 
Péter: Csak rád kell nézni... (Atyaian.) Ta-

nulj tőlem, Félix... Sohasem szabad szenvedni 
asszonv miatt... 

Félix: Tessék?... 
Péter : A szerelemben kis rezsivel kell dol-

gozni... Nem pénzt értek ezalatt. Takarékos-
kodni idegekkel, agyvelővel, vérnyomással. 

(Marion visszajön.) 
Marion : Hogv ez a Fanny mennyit tud 

beszélni... "Nini Félix... Maga is itt van... Mit 
csinál? 

Félix: Most éppen tanulok... Magas iskolát 
az urától... Méltóztatsz még parancsolni vala-
mit?... 

Péter : Ha a tervrajzok megérkeznek, azonnal 
látni akarom őket... 

Félix : Igenis kérlekalássan... (Marion felé 
fájdalmasan és sértődötten.) Kezeit csókolom, 
bárónő... szerencsés utat kívánok... 

(El a dolgozószoba felé.) 
Péter: Szegény fiú nem bírja a házasságun-

kat... Egyébként már intézkedtem a pénz 
miatt... Möst már csak azt kell megmondanod, 
hogy milyen valûtákat akarsz... 

Marion (idegesen) : Fontot... 
Péter: Kitűnő közgazdasági érzéked van.. . 

Szóval most megint nem látlak egy ideig... 
Marion : Nem mindegy? ! Úgyis alig be-

szélünk egymással... És ha néha mondani sze-
retnék valamit, nem engedsz szóhoz jutni... 

Péter: Szándékosan... Vannak játékok. Ma-
rion, ahol bizonyos szavakat nem szabad ki-
ejteni... Mint például : fekete, fehér, igen, nein... 
A házasságban, is nagyon sok a tilos szó. Ezeket 
a legkönnyebben úgy kerüljük el, ha nem be-
szélgetünk sokat... 

Marion: Mert neked nem fontos, hogy mi 
történik velem... 

Péter: Drágám... Hallottál már arról, hogy 
egy Európa nevű kontinens van a világon?... 
Én most nemzetközi méretű feladat előtt 
állok... Ezer és ezer ember kenyere...függ attól, 
hogy mi fordul meg most a fejemben... Ebben 
a helyzetben én igazán nem tudok bagatellekkel 
foglalkozni... És ami ma egy asszony körül 
történik, az én problémáim mellett, csak baga-
tell... 

Marion : Bagatell? És ha nekem a bagatell 
a fontos... 

(A szobalány belép az előszobából.) 
Inas : Egy úr van itt. . . Tervrajzokat hozott... 
Péter (élénken): Igen, igen!. . . Jöjjön be... 

(Szobalány el.) Hát látod... Ez a fontos!. . . 
A tervek !... Az építkezés !... Majd ha a munkán 
túl lesaünk, akkor egyszer alaposan kibeszéljük 
magunkat... 
(Pisla belép a szobába. Egy óriási mappában 

hozza a terveket.) 
Pista: Jónapot kívánok... 



Marlon (majdnem jelkiált meglepetésében. De 
uralkodik magán). 

Péter (hivatalosan) . Kérem, kérem... Fárad-
jon beljebb... 

Pista (összeszedi magát, közeledik Péterhez, 
úgy viselkedik, mintha nem ismerné Muriont.) : 
ifa megengedi báró úr... Szilágyi István építész-
mérnök... A vezérigazgató úr küldött, hogyha 
szakszerű magvarázatokra volna szíllcség, az 
urak rendelkezésére álljak... 

Péterî Nagyon okos gondolat!... (Most veszi 
először figyelembe Pistái.) Szabad még egyszer 
a nevét, mérnök úr?... 

Pista : Szilágyi István... (Pillantást vet Marion 
felé.) 

Péter (Marion felé) : Megengeded édesem, 
hogy bemutassam . . . Szilágyi István, építész-
mérnök... 

Pista (megadja magái a helyzetnek) : Kezeit 
csókolom... 

Marion (ugyanúgy) : Jónapot ! 
(Hivatalos bemutatkozás. Egy pillanat szünet. 

Inas beszól a dolgozószoba ajtaján.) 
Inas : Méltóságos uram ! Az urak már a 

dolgozószobában vannak. (El.) 
Péter: Akkor kezdhetjük a tárgyalást... 

(Pistához.) A mérnök úr addig itt egy pillanatra 
belvet foglal, ha megengeded... És ha a tervekre 
sor* kerül, hivatni fogom... (El a dolgozószoba 
felé.) 

Marion: Pista!. . . Mit keresel itt?.. . 
Pista :' Érted jöttem !... 
Marion: Micsoda?... 
Pista : Addig dolgoztam, amíg engem küld-

tek a tervrajzokkal... Én most itt vagyok!. . . 
Végre látom a házat, amelyben élsz... És, amely 
úgylátszik fogva tart... 

Marion: Hogy mertél idejönni !... Az uram... 
Pista: Legalább ezen is túlestünk!... Be-

mutatott bennünket egymásnak... 
Marion : Szörnyű volt... 
Pista: Látod!.. . Hát ilyen helyzeteket nem 

akarok többé!. . . Ezért kell velem jönnöd!.. . 
Marion: Megőrültél!... 
Pista : Ez az életem leglogikusabb cseleke-

dete! . . . Az enyém vagy, tehát magammal 
viszlek ! 

Marion : Azt hiszed, hogy ez olyan egyszerűt... 
Pista: Egyszerűbb, mint hazudni!.. . Ha 

szeretsz. aki kor velem jössz ! 
Marion: Pista!. . . Legyen eszed 1... Hiszen 

magad mondtad, hogy a szerelem felforgatná 
az életedet!. . . 

Pista: Azóta megváltoztam!.. . Te változ-
tattál, meg, Marion!... Stréber lettem miat-
tad! . . . 

Marion (ámulva) : Micsoda? 
Pista : Rohamlépésben megyek előre a válla-

latnál! . . . Akármilyen szégyen, de a végén még 
én is vezérigazgató leszek... 

Marion (ijedten) : Te is?... 
Pista : Az ember ma nem tudhatja, mi lesz 

belőle... Talán az európai egyesült államok 
elnöke!.. . Vagy a világ diktátora!... Ma nincs 
lehetetlenség!... Nincsenek korlátok!... Minél 
mélvebben kezdi valaki, annál magasabbra 
juthat !... 

Marion: Pista!. . . Én mindent elhiszek 
neked!.. . Még azt is, hogy kínai császár le-
szel!. . . De légy előbb cégvezető. Valami egé-
szen kicsit valósítsál meg a progrannnodból... 

Pista: Nézd! 
Marion : Mért kell nekünk éppen most dön-

teni! . . . Ilyen hirtelen... Kinek a kedvéért?... 
Kinek akarjuk megmutatni, hogy mire vagyunk 
képesek?... 

Pista : Saját magunknak. 
Marion: Ezek üres szavak!. . . Pista! . . . 

Nekünk számolnunk kell a lehetőségekkel!... 

Pista: Én nem számolok!.. . 
Murion : Muszáj !... (Kedvesen kihúzza Pistu 

külső zsebéből a ceruzáját.) Itt a ceruza... Pró-
báld meg egyszer !... 

Pista : Nekem azért van ceruzám, hogy álmo-
kat rajzoljak vele... És nem azért, hogy percen-
teket számoljak... Én egész ember vagyok, 
nekem egész asszony kell! . . . Aki tudja, hogy 
mit akar!.. . Aki tudja, hogy szeret!. . . 

Marion : Én tudom!. . . 
Pista: Nem igaz!. . . Aki szeret, az levonja 

a konzekvenciákat !... De te nem mersz nyiltan 
mellém állni!. . . Elbújsz a döntés elől!. . . Hát 
ehhez más partnert kell választanod, Marion!... 

Marion: Mit beszélsz?... 
Pista : Akkor már sokkal tisztességesebb, 

ha oda térünk vissza, ahonnan kiindultunk... 
Igen, Marion!... Most aztán én nem veszem 
kömolvan !... Ugy lesz. ahogy akartad!.. . 
Mindent letagadunk!... Mindent elfelejtünk!... 
És ha parancsolod, még köszönni sem fogunk 
egymásnak!.. . Isten veled!. . . (Indul.) 

Murion (ijedten) : Ne menj el, Pista I... 
Pista: L'gylátszlk nem vagvok hozzád való... 
Marion: Nem engedlek!... Nem akarlak 

elvesziteni !... 
Pista: Akkor pedig döntened kel l ! . . . Végy 

át valamit az én bátorságomból!... Higyjél 
abban, ainii érzel!... Mondd ki azt a szót., amit 
nem mersz neki megmondani !... 

Marion: Ez olyan nehéz!.. . 
Pista : Akkor én mondom ki !... Engedd, hogy 

én beszéljek vele! . . . 
Marlon: De hát, hogy akarod ezt ilyen hir-

telen megmondani neki ... 
Pista: Egv egyszerű bővített mondattal... 
Marion: Rettenetes ember!.. . Bombát dobsz 

a házba !... 
Pista: Annyi most a robbanás Európában!... 
Marion: Európa!. . . Minden férfi Európára 

hivatkozik... 
risto : Nézd meg, hogy mi történik a világ-

ban... És akkor nem csinálsz életkérdést abból, 
hogy velem jösz?... Nekem csak azt kell tud-
nom, hogy velem vagy! . . . És, ha gyengének 
érzed magad, akkor gondolj arra, hogy mi volt 
tegnap... És mi volt tegnapelőtt... (Egy árnya-
lattal halkabban.) Mert, amikor átölellek, akkor 
bátor vagy.. . Akkor nem félsz semmitől... 
(Szerelmesen.) Hát gondolatban most is átölel-
lek... Es nem enge dlek el többé... 

Marion : Te drága ! 
Pista : Hát beszeljek vele? 
Marion: Csinálj, amit akarsz... (Megadja 

magát.) Most már magam is azt hiszem, hogy 
a végén még diktátor lesz belőled... (Kis so-
hajjal.) Érzem a saját, bőrömön... 

(Péter belép hátul.) 
Péter: Hát jöjjön mérnök úr! . . . Lássuk a 

terveket ! 
Pista (feleszmélve.) : A terveket !... Persze... 
Péter: Már kíváncsian várják odabent... 

De előbb engem informáljon... (Egy pillantást 
vetve reájuk.) Mondja... Mit jelentenek ezek 
a vonalak... 

Pista: Ez kérem... Ez itt a csőhálózat... Ez 
az elektromos berendezés... 

Péter : És ez itt ?... 
Pista: Az alaprajz... A déli front hossza 

hatvanöt méter... A nyugati harminc... A fő-
falak vastagsága 51 centiméter... És ebből az 
alkalomból van szerencséin tisztelettel megkérni 
a felesége kezét... 

Marion (ijedten): Jaj! . . . ' 
Péter: Hogy mondta?... Mennyi a főfalak 

vastagsága... 
Pista : 51 centiméter... 
Péter: Mintha mást is hallottam volna! . . . 
Pista : Jól tetszett hallani... Bocsásson meg, 



de ezt ki kellett mondanom... Én ezt a munkát 
nem akarom hazugsággal elkezdeni... Az épí-
tészet tisztességes mesterség... 

I'étcr (elhűlve) : Nahát... 
Pista : És most, ha parancsolja tovább me-

hetünk... (Magyarázva.) Az épület súlya beton-
pilléreken nyugszik... A terv statikai szem-
pontból úgy van megkonstruálva... 

Péter: Marion!... Ki ez az ember!... 
Marion : 0 az a bagatell, akit nem akartál 

tudomásul venni... 
Péter! Micsoda?... 
Marion : Mert Európával voltál elfoglalva !... 
Péter s ö t perce sincs, hogy bemutattam 

neked I... 
Marion: Ez az öt perc elég volt ! . . . Ami 

előtte történt, az nem fontos... 
Péter: Szóval már ismertétek egymást... 
Pista: Igen!. . . 
Péter: És, hogy ismerkedtetek meg... 
Marion: Bejött az ajtón... 
Péter : Az ember rendszerint az ajtón jön be... 
Marion : De ő akkor jött be, amikor kellett... 

Magam sem tudom, hogyan történhetett... 
Bejött... Azt mondta: izé... És nyert!. . . 

Péter: Tréfálsz?... 
Marion: Ez az igazság, Péter... 
Péter: Nem ismerek rád!. . . 
Marion: Én sem ismerek magamra!... Velem 

mostanában mindig az ellenkezője történik 
annak, amit akarok... 

Péter (Pistára néz) : De úgylátszik itt az a 
fontos, amit ő akar!.. . (Indulattal.) De ez nem 
olyan könnyű, mint ahogy hiszi!... Várat-
lanul rámtörni!... Épp abban a pillanatban, 
amikor döntő tárgyalásaim vannak!.. . Amikor 
tiszta fejre van szükségem !... 

Pista (keresve a szót) : Kérem... izé... 
Péter: Nekem hiába mondja azt, hogy izé!... 

Rám ennek semmi hatása sincs!... (Marionra 
és saját magára mulat.) Itt mi kettőnkről van 
szó!. . . Ezt nem lehet szavakkal elintézni!... 
(Indulatos mozdulattal csenget.) 

Marion (ijedten) : Mit csinálsz!... 
Péter: Csengettem az inasnak!... 
Marion: Péter!. . . 
Péter (végianéz rajtuk:) Ne ijedj meg !... Nem 

azért, hogy Kikísérje a mérnök urat !... Ez üres 
póz lenne... (Pista felé.) És azonkívül még 
rokonszenvessé is tenné magát! . . . 

(Inas belép.) 
Inas: Parancsol?... 
Péter (keresve a szavakat) : Vigyen be konya-

kot az uraknak... És mondja meg, hogy pár 
perc türelmet kérek... 

(Inas el a dolgozó felé.) 
Péter : És most az értelmedhez akarok be-

szélni, Marion... Tisztában vagy azzal, hogy 
mit csinálsz?... 

Marion: Nem vagyok tisztában !... De éppen 
ez a jó... Egyszer az életben elengedni a vo-
lánt... És nem törődni semmivel... 

Péter: Most beszéljek veled!. . . Hiszen azt 
se tudod, hogy mit akarsz!... 

Pista (szerényen) : Én. tudom... 
Péter: Túlsókat akar!.. . Egy ilyen asz-

szonyt elvinni merész vállalkozás !... Van reá 
fedezete?... 

Pista : Van !... Az erőm !... A tisztességem!... 
A hitem... 

Péter : Az ilyen tételeket nem lehet... elköny-
velni... 

Pista: Nem vezetek könyveket!. . . 
Péter: Ez a hiba!.. . Különben tudná, hogy 

az ember nemcsak követel, hanem tartozik is !... 
Tartozik tisztelni egy asszony helyzetét és házas-
ságát!. . . A szerelem sokat hitelez!... De eljön 
a nap, amikor fizetni kell!. . . 

Pista : Nem félek tőle !... 

Péter: De én féltem magától, Mariont !... 
(Marionhoz.) Lehet, hogy hibás vagyok... (Kis 
gúnnyal.) Túlkeveset beszéltem neked az érzé-
seimről... Én valóságokat adtam neked... Az 
én érzéseim itt vannak körülötted. A falak-
ban!. . . A téglában... A telekkönyvben és a 
vállalataimban. 

Marion (lehajtott fejjel) : Túlságosan sok 
Péter... Kevesebb talán több lett volna... 

Péter: Sajnálom!... Én nem tudok keve-
sebbet adni!. . . (Gúnnyal.) De a mérnök úrnak 
talán sikerülni fog !... 

Pista (halkan, szerényen) : Téved, báró úr!... 
ö n mindig csak egy részét adta az életének. 
De amit én adok, az az egész életem!.. . 

Péter : A maga élete még csak tervekből 
ál l ! . . . De a mi házunk már felépült, Marion!... 
Kőből !... 

Pista : Japánban papírosból építenek, mert 
a földrengés legelőször az ilyen kőből épült 
házakat dönti össze!.. . Az igazi biztonság nem 
a téglákban van, nem a telekkönyvben és nem 
a vállalatokban, hanem mindig az emberben... 
Amit ön biztonságnak nevez, az egy régi világ 
elavult fogalma... De én egy újabb világhoz 
tartozom... 

Péter: Ujabb világ! Most legalább hallod, 
hogy mi vár rád, Marion... 

Marion : És mi vár rám melleted? Mit vár-
hatok egy olyan házasságtól, amely minden 
volt csak házasság nem. Barátok voltunk... 
néha üzlettársak is, családi részvénytársaság, 
amit most itthagyok, 

Péter : El akarsz számolni velem? 
Marion (Péter gesztusára) : Az elszámolási 

rád bízom. Te jobban tudod mi jár nekem... 
Ez most engem nem érdekel... Én most az 
életet akarom... az egész boldogságot... mind-
azt amivel adósom maradtál, igen, mert egyet 
nem kaptam tőled soha... azt a nagyszerű ér-
zést, hogy élek, hogy asszony vagyok, pedig 
enélkül a házasság csak társasjáték... hát ezt 
nem csinálom tovább... én kilepek a partiból, 
megszegem a szabályokat, kimondom a tilos 
szavakat : szerelmes vagyok ! És zálogot fizetek 
érte. Itt hagyom az egész elmúlt életemet ! 
Nem akarok többé rosszkedvű reggeleket, 
migrént, sírást a fürdőkádban, én olyan regge-
leket akarok, amilyen csak egyszer volt az 
életemben... szép és becsületes reggeleket, 
amikor az ember nyugodtan nézhet a tükörbe, 
nem azért, hogy a szemöldökét rajzolja, hanem 
hogy boldogan vidáman, jóreggelt kívánjon 
saját magának. 

Péter : Ez az utolsó szavad? 
Marlon : Igen. 
Péter (nézi őket, aztán elfordul és indul). 
Marion : Elmégy válasz nélkül? 
Péter: Az a válaszom, hogy elmegyek. Én 

nem ismerem, nem szeretem ezeket a nagy 
szavakat. Ebből az egészből itt én csak annyit 
hallottam, hogy szerelmes vagy.. . Kérlek... 
Menj !... Belátom, nein is maradhatsz... Tes-
sék... (Egy mozdulat.) Isten veled!. . . (A ter-
vekért megy.) És most bocsáss meg, engem 
várnak. (A mappára néz.) A tervek... Ha jók... 
Meglátjuk... Sok szerencsét, mérnök úr! (El.) 

Pista: Marion, drága, köszönöm!... 
Marion: Milyen jó, hogy meg tudtam mondani. 

Az élet ezentúl egyszerű lesz, fehér és fekete, 
igen és nem. 

Pista: Boldog vagy?... 
Marion : Nem tudom, még sohasem voltam 

boldog. Most próbálom meg először. 
Pista : Hát próbáljuk meg együtt. 
Marion: Igen Pista, próbáljuk meg. 
Pista : Gyerünk ! . . . (egymásba karolva el-

mennek) 
FÜGGÖNY 



Az apróhirdetések dija «savanként 30 (lllór, levelezés házasság rovatban 23 fillér, álláskeresőknek 15 fiUér. 
Csehszlovákiában 1 kc., Jugoszláviában 2 dinár, Romániában S leu, Ausztriában 30 garas, Németországban 

20 pfennig, Franciaországban 1.2S frank, Olaszországban 0.8 líra, az U, S. A.-ban 6 cent-
Az apróhirdetés dlje bármely állambeli használatlan levélbélyegben is beküldhető. 

Apróhirdetéseket pénrtek délig veszünk fel a kővetkező számra, 

TcUHçet Ucc€4 
Intelligens, fess, izr. úrileAmyt fe-
leségül. keresek hozománnyal, 
harminchatéves elvált vidéki ga-
bonakereskedő vagyok, vagyonom 
ötvetw-iZ'C-r. Leveleket: »KorreJit. 
tüchtig Uzleta&saony« jeligére ki-
adóba kéirck. 7940 
ötvenes, fiatalos, özvegy Állami 
főtisztviselő vagyok. (Hozomány 
nélkül Is "boldoggá tenni igyekez-
nék olyan finomleiküietü hölgyet, 
ki tí\ mel-»tiiii'l »/.Ti iftAJi,. 
gadná. Állásomra tekintettel, 
csakis disztingvált úrihölgy leve-
let kérem, .Megbecsüli»..»el s*cr 
ttítte.1 fogadjuk« jeligére fökji-
adóba. 
Negyvenéves állatni szolgálatban 
(postánál) levő nyugdijképes ke-
resztény özvegyember vagyok. Bu-
dapest. környékén saját kerteshá-
zamban lakom. Havonként körül-
belül kettőszázpengíi jövedelemmel 
birok. Feleségül vennék gyermek-
szerető .nőt. mivel gyermekem 
vau. Nem vagyok »hozományva-
dász«, flancoló dámák hi A Ni «r-
nakl Teljeseim« válását »Családi 
boldogság« jeligével kiadóhiva-
talba kérek. (Többször nem hir-
detek! . . .) 
Aki mer, az nyer: sok csalódás 
után megpróbálom ezt az utat is, 
hátha «ikerre vezet. Vau-e olyan 
megértő lélek, aki szívből osztoz-
ni tudna egy férfilélek mélységes 
érzéseiben. Megélhetésem biztosít-
va van, igy anyagiakra nem ref-
lektálok, csupán azt kérem a sors-
tól, vezesse utamba azt i\x egyet-
len 'nőt. akit hosszas 16 év alatt 
hiába kerestem. Talán elkerültük 
egymást, kl tudja? Talán ez az 
út. 1>ár szokatlan kissé — végre 
meghozza a választ az Élet leg-
nagyobb kérdésére: teremtettek-e 
szâmomna igazi élettársat? Hátha 
akad olyan asszony, aki a gond-
talanságért és odaadó szeretetért 
szerelemmel fizet. Megértő lelkek 
Írjanak »Üvegvár 1901« jeligére 

fíeiel Utu* 
Bútorkereskedő kimondottan szép, 
házias leánya férjhezmenne szak-
mabeli jókülsejü fiatalemberhez, 
aki a családi bútortizem vezetését 
később átvehetné. Jelig«: »Tér és 
Forma«, főkiadóba. 
Magyar táncosnő férjhezmenne 
ügyes, fiatal artistához, magas, fe-
kete, jóltáneoló fiatalemberek le-
veleit »Veloz és Yolanda« jeligére 
a Színházi Élet kiadóhivatal« to-
vábbít. 
Feltűnően elegáns, mondain, 31 
éves, özvegy, kitűnő állásban, «a 
ját lakással, férjhezmenne olyan 
komoly középkorú úrhoz, akinek 
nemcsak élet, da üzlettársa is le-
hetne. Jeligés leveleket »Seybol* 
jeligére kérem a Színházi Élet kl 
adóhivatalába. 
35 éves, önhibáján kívül elvált, 
molett, szőke hölgy, «aját házak-
kal, gyönyörű kelengyével, meg-
értő, állásban levő vagy nyugdíjas 
férjet keres, akit egy kicsit elkó 
nyeztethetne. »Orgonavirág« jel-
igére a kiadóba. 

Háztulajdonos egyetlen 19 éves ár-
vája ezúton keresi azon sneldig, 
magastermetü fiú ismeretségét, aki 
mint menyasszonyát a pesti társa-
ságokba bevezetné. Jeligés levele-
ket »Havi 700 fix« a kiadó nekem 
továbbit. 
Vidéki nagyvárosiban most örököl-
tem jólmenő garázst: férjhezmen-
nék olyan magas, jókülsejü, nem 
öreg úriemberhez, aki igazán szim-
patikus és az üzlet vezetéséhez ért. 
Jel ige: »Mercedes«, a kiadóba. 

Külföldi sportintézet itthon vendé-
geskedő magyar igazgatója felesé-
gül venne olyan 20—24 éves, ki-
mondottan szép és jóalakú fiatal 
hölgyet, aki az életben sa já t lá-
bán is meg tudott Állni. Hozomány 
nem fontos, némi kelengye kíván-
tatik. »Hajóút« jeligére kérek vá-
laszt a kiadóba. 

Magyar származású, Litvániában 
élő orvos házasság céljából keresi 
azon diplomás, de csinos hölgy is-
meretségét, akivel odakint rende-
lőjét és klientúráját megoszthatná. 
Kimerítő részletes levelek »Lat-
via« jeligére. 

Kimondottan csinos, 8000 pengő 
készpénzhozomAnmyai és> lakással 
rendelkező fiatal kozinetikusnö 
férjhezmenne fiatal vidéki doktor-
hoz vagy kozmetikushoz. Jeligés 
leveleket «IKöfcös rendelő« a Szín-
házi Élet kiadóhivatalába kérek. 

Uátzo*sáQkfavctíJt& 
Társaságbeli legdiszkrétebb bázas-
ságkőzvetítés.- Doctorné. Király-
utca 67, (hatvanhét) II. 8. Egy-
harminchét-három-kilencvenhárom. 

Forduljon bizalommal irodámhoz. 
Diszkrét házasságkőzvetités. Már-
kus. Dohány-u. 39. Tel.: 1-379-1T. 
Férjhezmenendők és nősülendők 
keressék fel bizalommal Nagy 
Jenő huszonhét esztendeje fenn-
álló irodáját: Rákóczl-út batvan-
egy. (Diszkrét levelezés.) 7732 
Halló ' 11-62-07 úrlasscsony legkor-
rektebb házasságköz vetítése. Avar, 
Teréz-körút. 27. 

JUvtUxú 
Magda! Boldog vagyok, hogy Bu-
dapesten is gondolsz rám. Viszon-
zásul fogadd forró szerelmen» 
nyilvánítását. Csókol: Jenő. 7937 
Romániában (élő szép, fiutal. in-
telligens hölgy egyelőre levelezte 
út ján szeretne megismerkedni Pa-
les »tin áb an élő, disztingvált. Jól 
szituált úriemberrel, aki bátyámat 
(jogvégzett doktor) sürgősen oly 
megfelelő álláshoz juttatná, mely-
ből ketwn élhetnénk. Nagyon há-
lás leszek. Szíves választ a kiadó-
ba: »Közeli megismerkedés« jel-
igére. 7939 

Olaszországban letelepedett M 
éves orvos levelezne bájos, finom-
lelkü, maximum 24 éves zsidó úri-
letilnnyal. Házasság lehetséges. 
Fényképes levéleket ' »Italian»« 
jeligére a főkiadóba 70-M 
Muci, lelketlen vagy. Levelet nem 
érdemeltem? Vagy W. O. min-
denben pótolt? Sürgősen kipótolni! 
Szenvedek nagyon L. Î940 

Német bankárcsalád egyetlen, na-
gyon elegáns leánya keresi jókül-
sejü, elsőrendű társadalmi pozíció-
jú. 30—35 éves, sportkedvelő úri-
ember ismeretségét házasság cél-
jából. »8O.OCO« jeligére levelek a 
Színházi Élet kiadóhivatalába ké-
retnek. 

Nagyvállalat nyugdíjas állásban 
levő, kimondottan fess titkárnője 
keresi az olyan, megállapodott, jel-
lemes férfi megértő ismeretségét, 
akiben a hozzávaló házastársat 
megtalálhatná. Kimerítő válaszo-
kat »üzletasszony« jeligén a Szín-
házi Élet kiadóhivatala továbbit. 

Ki levelezne vidéken élő nagyon 
intelligens fiatal úrileánnyal, jó 
könyvekről, zeniéről, müvészettör-
téneleinről. Ház-asság nincs kizár-
va. Jelige »Wahlverwandschaften«. 
Kicsikém! Mindig, mindig csak 
magára goudolok, boldogtalanná 
tesz az a tudat, hogy egyelőre nem 
láthatom. Türelmetlenül várom a 
márciust, hogy újra halij'wn drága 
hangocskáját . Örökké. Taniá*. 
Young Englishman, driving his 
own car, desirous to correspond 
with witty Hungar ian girl in En-
glish or Oerman. »M. G.« jel-
igére. . 
Magyarországon, vidéken, élő, 27 
éves német f iatalember levelezne 
pesti úrileánnyal. Jel igés leveleket 
»Pesti bál« jeligére a kiadó továb-
bít. 
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Àtlâs-Ttylatk&zâ* 
Duschkau, most Winkler. Tele-
fon: 1-221-3.'» Főváros legeiőkft-
löbb háztartási alkalmazottak kör-
vetítő irodája. Szakácsnő, szoba-
lány, min*lenes»-f(teönö »eb. köz-
vetítése, Budapest, VI., Andráasv 
út 50., udvarban (50 éveis cég), 
Winkler Adolf vezetésével. 4617 

Intelligens, fiatal, gyakorlott szo-
balány-komorna havi 85 P-ért 
ajánlkozik, vidékre is. Ondrik Er 
zsé'bet, Aszód, 8zőlő-u. 4. 7944 

Zcue - íuek 
JA2Z-Z0NQ0RA, TANQÓ-
HARMONIKA oktatás elismert 
pedagógusnál mérsékelt tandíj-
ért. Pintér Alice, V., Személy-
n»k-U. 16. Tel.: 1-258-89. 7263 

Enekoktatás, olasz módszer. Nép-
szinház-utca 28. Értekezés szerda 
d. u. 6—8. 7706 

VÉRTES államtlag engedélye-
zett JAZZ-ZONGORATANFO-
LTAM. VI., Jókai-utca 16. 
Mérsékelt tandíj. 7251 

Kottanélküli leggyorsabb kíséret-
szerkesztéses zongoraoktatás fol 
nöttekuek garanciával, Magyar 
nóták, tá'ncslágerek. Szücané, 
Damjanich-utca 54. 7338 

SzóAás - t/aceús 
Szabás-, varrástonttájs: Ernőd Ta-
rnásné -női ruhaszalon, Lipót-
kőrút 13. Tel.: 1-195-18. 7894 

Szabni, varrni alaposan' tanulhat 
rövl<l id« alatt: Pallsr szalóuban, 
Ferenc-kőrút 24. 7808 

fflustoppolá* 
Szakadt, égett, molyrágott ruhák, 
textilek elismert szakszerű, legtö-
kéletesebb láthatatlan művészi be* 
szövése legolcsóbban: »Dressing«, 
VIII., Baross-utca 41., Üzlet a kapu 
mellett. 070 
Legrégibb speciális mütűmő mű-
hely ezelőtt 40 évig Kálvin-téren, 
most Üllől-út 1. Magister. 7069 

Szemfelssedés »Ancsánál«, Akácfa-
utca 61., Király-utcánál, gyorsan, 
olcsón, Jól. Kötöttáruk alakítása, 
javítása. 962 

f w z i 

SO éves cég 
Telefonhívó : Aut 1-880-39. 

Mafia J. é s Fia ffiző-, melltartó-
éi hastartóspecialista. Budapest, IV, 
Apponyl-tér B. (Párisi udvar) 7094 

Karcsúság titka: Ebrenithalné 
(Gecsovics Renée) fűzőterme, Do-
hány-utcai 39. Telefon: 1-402-64. 
Haskötők mindern alkalomra. 7304 

Turul jelmezkölcsönző, nagyon 
t»ép farsangi ruhák, mükedveilöi 
Jelineaek jutányosán kaphatók. 
Wesselényi-utca 24. 6634 

HóVBUUtíÜA 
Ráncok, zsíros bőrök speciális ke-
zelése Mme Szeizing kozmetikájá-
ban. Budapest, Régiposta-u. 18. 
Külföldieknek gyors és jutányos 
kiképzése. 7601 
VEGLEGES s z ő r t e l e n í t és ben 
szemölcsirtásban, tartósszépltésben, 
ránckezelésben Lórándné elektro-
koznietika, Andrássy-út 51. utol-
érhetetlen. Tanítvány kiképzés. Te-
lefon: 1-204-63. 7215 
Szemölcsök, hajszálak, szeplők, 
szépséghibák eltávolítása garan-
ciával. Tanitványkiképzés. Ko-
vács kozmetika, Teréz-körút l /c . 
Telefon: 1-262-00. 7290 
Akar szép, fiatal lenni? Keresse 
fel modern kozmetikámat. Király-
utca 33. 7148 
Gáog Nándorné kozmetikai intéze-
te: Andrássy-út 53. Tanítványok 
kiképzése. Tel.: 1-191-26. 7281 
Okleveles kitűnő masszírozó és 
pedikürösnő házhoz megy. Benkö 
KáImáimé, VIII., Romanelli-u. 84. 
I. 2. 7935 

Ucisza&á - Cipévz 
Acs József elsőrangú úriszabóság. 
Olcsó árak. Nagymaző-u. 37. Te-
lefon: 1—157—88. 6927 
Tembel Mátyás angol úriszabó. 
Akácfa-utca 59. I. em. 6648 
Rácz. Wesselényi-utca 85. Angol 
úriszabóság, jutányos árak rész-
letre is. 7708 

Acomj, és éUsxec 
Fogaranyat, ékszert té>s tőrt ara-
nyat legmagasabb áron vesz fel-
dolgozásra: Winter nemesfémipari 
laboratórium, Király-ut&a 1. I. 7. 
Briliáns ékszert, perzsaszőnyeget, 
ruhákat, zálogcédulát legdrágábban 
veszek. József-körút 58. Telefonál-
jon; 8-386-90. 

Autó 
Karosszériaépltés, javítás, autófé-
nyezés legolcsóbban: Boross, IX., 
Erkel-utca 17. (Kálvin-tér mellett.) 

4572 

lopatta* 
Most épülő magasföldszinté« villa 
minden úri kényelemmel, teljes 
komforttal, «zuterénnel együtt, 
melyben pincék. személyzeti laká-
sok vannak, magasrangú tisztvise-
lőnek augusztus 1-től kiadó. Terv-
rajza a Színházi Élet könyves-
boltjában megtekinthető. Jelige: 
»Vlllatulajdonos«.  
SVABHBGYI villát bérelnék má-
jus elsejétől. Ajánlat: »Száraz« 
Jeligére a kiadóba. 7942 

I / c g y t s 
Molnár Kálmán; okleveles ipar-
művész, Huszár-utoa 10. Magyar 
motfvumú kerámiák. 6607 
Patzs László puskaniüves, József-
utca 50. Bármily rendsserü fegy-
vert felelősséggel Javít 7Î17 
Metszetgyüjteményeket, klzárciilag 
légit, könyvelt, egyéb régiséget 
(porcellán, pohár, régi pénz, klép, 
kerámia) megveszem, bizományba 
átveszem, költségeit előlegezem. 
Antlquárium, Rákóczi-út 9. 6423/a 

CaUAcccud&Us 
Braun László kárpitos és díszítő 
müipari vállalat, V., Tátra-u. 20/b. 
Tel.: 1-129-00. 5791 

ÁGYNEMŰRE 
FEHÉRNEMŰRE 
ARANYEGYPT 7109 

Modern konyhák, színes bútoraik 
legolcsóbban : Balaskó műaszta-
los. Kisíaludy-utca 19. 7049 

Rögtön eladó 8 szoba hallos la-
kás bútorral vagy anélkül. A bú-
torok a következőkből állanak: 
egy óangol ebédlő, egy női fo-
gadószoba rekamiéval, egy férfi 
dolgozószoba szintén rekamiéval. 
egy barokk nádfonatú szalón. az 
összes fálmpák, konyha és előszo-
ba, csakis privátnak. Kékgolyó-n. 
10. IV. em. 1. Tel.: 1-558-23 . 7943 

s c ^ V Csillárgyár, Dob-utca 42. 
A QjMárla Terézia üvegcsll-

lílrok, styl és modern 
csillátok 74»l 

Szőnyegantlkvárlum. Legol-
csóbb mindenféle perzsa, gyap-
júszőnyegekben. Javítás, tisz-
títás, vétel, csere. Ráday-utca 
egy. Telefon: 1—876—80. 7OT1 

Szőnyegjavítást, tisztításit, fes-
tést művésziesen vállal laká-
son is: Goldmann Margit, 
VIII., Erdélyi-utca 13. Telefon-
hivó: 1-875-64. Legjobb referen-
ciák. 5934 

Vofdat* 
Elit-paplan Jó, megbízható, olcsó, 
Nagy választék. Baross-utca 61., 
Üllöi-út 54. Tel.: 18-05-3«. 6779 

tíat*gjzec - fauHùfét* 
Előlegnélkűlt legcsekélyebb rési-
letre külföldi zongorák, planinók 
500 pengőtől: Fanyőné zongorater-
mében, Erzsébet-körút huszonhat. 
Legolcsóbb zongorabérlet. 8061 

HEGEDŰ, viola, cselló réizletfize-
tésTe is. Tóth hangversenyhegedü-
késattő mesternél, Budapest, IV., 
Kossuth Lajos-utca 8. József főlier-
cég udvari szállítója. 

Tangóharmonika 
60 P-től. Jazz-
hangszerek, mes-
terhegedük és min-
den hangszer, va-

* —í" ™ Lamlnt rádiók, gra-
mofónok és az ú j 

h a n g r a f o r g ó k legválasztéko-
«abb raktára. Hihetetlenül olcsó 
árak. Árjegyzék Ingyen, taa közli, 
hogy ml érdekli. Részletfizetési 
Sternberg magyar királyi udvari 
hangszergyár, Rákóczi-út 00. 5988 

Gramofónok és lemezek használ-
tak közismert legolcsóbb iszaküz-
lete: Központi Oépraktár, Rákó-
czi-út 80. udvarban. Tánc- és mű-
vész le mezek 80 fillértől. Lemez-
osere. 6997 



. KEDVEZMÉNYES . „ 
V A S ä r l a ' s i alkalMAK 

Vásárlásainál vegye igénybe az oldal balsarkában levő szelvényt! 
F O G Á S Z A T 

Trautmann Jenő fogorvoslásl mű-
terme. VI., Nagymező-u. 41. II. 6. 
Tel. 12-81-01. 10% engedmény. 

A B L A K F Ü Ö O Ö N Y 
Ablakfüggöny (sztór) tartás gít-
teranyagból 140X200, V 5.80, 5% 
engedmény. Weisz Mariska, V., 
Lipót-kőrút 22, 6415 

Cipöt készen és mérték után Jól 
vásárolhat Gyöngyi cipőiáruházban, 
IX., Üllöt-út 59. 5% engedmény. 

A B L A K F Ü Ö O Ö N Y 
Ablakfüggöny (sztór) tartás gít-
teranyagból 140X200, V 5.80, 5% 
engedmény. Weisz Mariska, V., 
Lipót-kőrút 22, 6415 Vera-cipők, Budapest. IV., Kossuth 

Lajos-u. 11. Telefonszám: 1-869-33. 
engedmény. 6971 A J Á N D É K T Á R G Y A K 

Modern ékszecek, díszműáruk: 
Arkanzas, a disztingvált ajándé-
kok háza, Budapest, IV., Váci-
utca 20. 5% engedmény. 6074 

Vera-cipők, Budapest. IV., Kossuth 
Lajos-u. 11. Telefonszám: 1-869-33. 

engedmény. 6971 A J Á N D É K T Á R G Y A K 
Modern ékszecek, díszműáruk: 
Arkanzas, a disztingvált ajándé-
kok háza, Budapest, IV., Váci-
utca 20. 5% engedmény. 6074 

Sportcipő-különlegességek: Rónai 
István, Irányi-u. 5, Tel.: 1-870-91. 
5% engedmény. 7843 

A N T I K T Á H G Y A K 
Magyar ötvösékszerek, saját készít-
mény. Ezüst- es aranyáruban nagy 
választék. Biliig N. L., Kossuth 
Lajos-utca 3 5-^10% engedmény. 

C S I L L Á R 
Vészi László, IV., Irányi-u. 13. 
Telefon: 1-871-58, 5% eng. 7809 

A N T I K T Á H G Y A K 
Magyar ötvösékszerek, saját készít-
mény. Ezüst- es aranyáruban nagy 
választék. Biliig N. L., Kossuth 
Lajos-utca 3 5-^10% engedmény. 

D R O G É R I A 
Irgang Drogéria, Budapest, IV., 
Egyetem-utca 11. szám. T. 1-834-61. 
Márkás cikk kivéve 5% eng. 

B A B Y K E L E N G Y É K 
ruhák es cipők legnagyobb válasz-
tékban: Székely Jenő cégnél, Petőfi 
Sándor-utca 9. és Václ-u 7. eng. 

D R O G É R I A 
Irgang Drogéria, Budapest, IV., 
Egyetem-utca 11. szám. T. 1-834-61. 
Márkás cikk kivéve 5% eng. 

B A B Y K E L E N G Y É K 
ruhák es cipők legnagyobb válasz-
tékban: Székely Jenő cégnél, Petőfi 
Sándor-utca 9. és Václ-u 7. eng. 

Spányi drogéria, Budapest. VIII., 
József-körút 83. Tel. 1-344-23. 5% 
engedmény a márkás cikkek kivé-
telével. 7717 B Ő R D Í S Z M Ű 

Alpár Ernő bördíszmtívesszalónja, 
IV., Apponyi-tér 4. sz. félemelet. 
Teréz körút 4. és Baross tér 12. 
5% engedmény. 6920 

Spányi drogéria, Budapest. VIII., 
József-körút 83. Tel. 1-344-23. 5% 
engedmény a márkás cikkek kivé-
telével. 7717 B Ő R D Í S Z M Ű 

Alpár Ernő bördíszmtívesszalónja, 
IV., Apponyi-tér 4. sz. félemelet. 
Teréz körút 4. és Baross tér 12. 
5% engedmény. 6920 

Vegyszerek, illatszerek, háztar-
tási cikekk: Fábián-drogéria, V., 
Vilmos császár-út 78. (Berlini>-
térnél.) Tel.: 1-116-73. 57c eng. 

7874 
B Ő R Ö N D 

Hoffmann böröndös, Kéroly-körúl 
4.. Kossuth Lajos-utca mellett. Te-
lefon: 1-896-5Ï, Nöi táskák, úti bő-
röndök, net-essairek, aktatáskák, 
5% <?iigedmény; 7051 

Vegyszerek, illatszerek, háztar-
tási cikekk: Fábián-drogéria, V., 
Vilmos császár-út 78. (Berlini>-
térnél.) Tel.: 1-116-73. 57c eng. 

7874 
B Ő R Ö N D 

Hoffmann böröndös, Kéroly-körúl 
4.. Kossuth Lajos-utca mellett. Te-
lefon: 1-896-5Ï, Nöi táskák, úti bő-
röndök, net-essairek, aktatáskák, 
5% <?iigedmény; 7051 

É K S Z E R 
Aranyat, ezüstöt, briliánst, zálog-
jegyet mindenről, keleti szőnyegről 
Is legmagasabb árbau vesz. Sváj-
ci kar- és zsebórát olcsó árbau 
ad, órát, léíkszert legolcsóbban ja-
vít: Garzó Gyula, IV., Veres Pál-
né-u. 4. 5% engedmény. 7844 

B ö r ö n d ö k ö s k é z l t A s k A k . 
Jó anyagból legmodernebb for-
mákban a készttőnél: Fried Manó, 
Erzsébet-körút 7. 5% engedmény! 
Telefon: 1—872—05. 6200 

É K S Z E R 
Aranyat, ezüstöt, briliánst, zálog-
jegyet mindenről, keleti szőnyegről 
Is legmagasabb árbau vesz. Sváj-
ci kar- és zsebórát olcsó árbau 
ad, órát, léíkszert legolcsóbban ja-
vít: Garzó Gyula, IV., Veres Pál-
né-u. 4. 5% engedmény. 7844 

B ö r ö n d ö k ö s k é z l t A s k A k . 
Jó anyagból legmodernebb for-
mákban a készttőnél: Fried Manó, 
Erzsébet-körút 7. 5% engedmény! 
Telefon: 1—872—05. 6200 EGÉSZSÉGÜGYI CIKKEK 

t Keleti J. t Budapest, IV., Petőfi 
Sándor-utca 17. Tel.: 18-80-18. Láb-
hygienial service, gumiharisnya, 
cipő-, lúdtalpbetét, gép-pedicüre. 
5% engedmény. 6087 

Kren László bórdiszmüáru- iéis bő-
röndkészítő, Budapest, IV., Kos-
suth Lajos-utca 7. (az udvarban). 
5% engedmény. 7152 
Modelltáskák dus választékban, 
Ungár Imre bőrdíszműves, finotn-
árukészttö. Kizárólag: IV., Petőfi 
Sándor-utoa 6. félemelet. Belvár tsi 
Színház-épület. Tel.: 1-889-84, Ja-
vítást, montirozást vállalok. 5% 
engedmény, 6914 

EGÉSZSÉGÜGYI CIKKEK 
t Keleti J. t Budapest, IV., Petőfi 
Sándor-utca 17. Tel.: 18-80-18. Láb-
hygienial service, gumiharisnya, 
cipő-, lúdtalpbetét, gép-pedicüre. 
5% engedmény. 6087 

Kren László bórdiszmüáru- iéis bő-
röndkészítő, Budapest, IV., Kos-
suth Lajos-utca 7. (az udvarban). 
5% engedmény. 7152 
Modelltáskák dus választékban, 
Ungár Imre bőrdíszműves, finotn-
árukészttö. Kizárólag: IV., Petőfi 
Sándor-utoa 6. félemelet. Belvár tsi 
Színház-épület. Tel.: 1-889-84, Ja-
vítást, montirozást vállalok. 5% 
engedmény, 6914 

E S E R N Y Ő 
»Turul« Esernyő Üzem. Készit, ja-
vít, áthúz. IX., Ráday-utoa 3., 
VIIL, Üllől-út 48., XI., Horthy 
Miklós-út 8. Tel.: 1-888-19, 5% en-
gedmény. 6945 

Weil Sándor, IV,, Kossuth Lajos-
utca 3. (udvarban). Tel.: 1-800-28. 
Saját keszitményü bőröndök, reti-
külök, pénztárcák legolcsóbban a 
készítőnél. b% engedmény. &29S 

E L Ő N Y O M D A 
Kézimunkatervezö és készítő. Rajz-
műterem, .előnyomda. Kelengye- és 
monogramhimzés. Függöny montl-
rozások. Gottlieb Gyula iparmű-
vész, Budapest, IV., Régiposta-
utca 7—9. Tel.: 1-811-26. 5% enged-
mény. 6837 

B Ü T O R 
Streicher Royal bútor kft.: VIII., 
Baross-utca 34. 5% engedmény! 
Részi. fiz. kedvezmény. 6070 

E L Ő N Y O M D A 
Kézimunkatervezö és készítő. Rajz-
műterem, .előnyomda. Kelengye- és 
monogramhimzés. Függöny montl-
rozások. Gottlieb Gyula iparmű-
vész, Budapest, IV., Régiposta-
utca 7—9. Tel.: 1-811-26. 5% enged-
mény. 6837 

B Ü T O R 
Streicher Royal bútor kft.: VIII., 
Baross-utca 34. 5% engedmény! 
Részi. fiz. kedvezmény. 6070 

F É R F I R U H A 
Legszebb, legjobb, legolcsóbb férfi-
ruhák készen és mérték szerint: 
Platschek Vilmos férfiszabó, Buda-
pest. Károly-kflrút (Központi város-
ház). 10% engedmény. 6148 

Bútoráruink szépek, olcsók, jók: 
Hazai Bútoripar Áruház, Kertész-
utca 2. 5% engedmény. 7570 

F É R F I R U H A 
Legszebb, legjobb, legolcsóbb férfi-
ruhák készen és mérték szerint: 
Platschek Vilmos férfiszabó, Buda-
pest. Károly-kflrút (Központi város-
ház). 10% engedmény. 6148 

C I P Ő 
Faragó clpökülönlegességek. A 
mindenkori legújabb modellek. 
Erzsébet-körút 12, 5% engedmény. 

F É R F I R U H A 
Legszebb, legjobb, legolcsóbb férfi-
ruhák készen és mérték szerint: 
Platschek Vilmos férfiszabó, Buda-
pest. Károly-kflrút (Központi város-
ház). 10% engedmény. 6148 

C I P Ő 
Faragó clpökülönlegességek. A 
mindenkori legújabb modellek. 
Erzsébet-körút 12, 5% engedmény. F fi M B E T Ű 

Gyáraknak 1 üzleteknek 1 Rozsda-
mentes acélból vagy festett fém-
ből készít KleLn Jenő. Gólya-u. 
11. Tel. 1-342-31. 5% engedmény. 

7597 

Domonkos cipő fogalom, megbíz-
ható, jó. Teréz-körút 27, Hó- és 
sárcipők nagy választékban. 5% 
eng. 

F fi M B E T Ű 
Gyáraknak 1 üzleteknek 1 Rozsda-
mentes acélból vagy festett fém-
ből készít KleLn Jenő. Gólya-u. 
11. Tel. 1-342-31. 5% engedmény. 

7597 
Grünhut cipfíkülönlegességek árai 
elismertek. Belvárosi nivó. Teréz-
körút 6. 5% engedmény. 75i4 
Cipő, Preisach, Krisztina-tér 3. Tc-

F E H É R N E M Ű 
Clara iparművészet, pizsama, 
babykelengye, függöny, ágyterítő. 
VI., Ándrássy-út 18. 5% enged-

Műfogat, fagtömést P 3.—. Róna L. 
fogászati műterein, Baross-utca 98. 
10% engedmény. 7529 

F O O Q Ö N T 
Hoepfnerné és Társa csipkék, fá-
tyolok., nöi divatcikkek, bútor-
krelûr.ok, függönyanyagok. IV., 
Haris-köz 8. 1-878-08. 5% eng. 

F Ü G G Ö N Y T A R T Ó 
Függönytartót minden színben és 
kivitelben: Vlncze József kere-
tezözöüzem: Kirily-utca 53. Tele-
fon: 1-369-34. 5% engedmény. 7169 

F Ü SS Ö Ê S M E L L T A R T Ó 
Legkiválóbb szabású gumibetétes 
melltartó P 1.68. Székely Jenő, 
Petőfi Sándor-u. 9. 5% engedmény. 

Perényiné Vermes Aranka mail-
és vállfflzőkészitő szaküzlete, di-
vatfűzők készen és méret szerint: 
IV., Haris-köz 8. 5% engedm. 6844 
Fried Márk, VI., Király-utca 6. 
Telefon: 1-258-60, füzö- melltartó-
és kesztyűkészítő, 5% engedmény. 
Wallensteinné párizsi fúzökulönle-
içességek új helyisége: Váci-utca 
.'8., bejárat Párisi-utca 1. 6% en-
"redmény. 6-<48 
»Tery« fűzőszalónban: Margit-kőr-
út 13. Tel.: 1-573-23, Múzeum-körút 
27. Tel.: 1-856-78, Horthy Miklós-át 
18. "RVizíi-. mPlltar'rt. é* kn^ tyű-
külőnlegességek. Eng. 5—10%. 
Gaby modern- és gyógyfüzöszalón: 
Váci-utca 11/b. Tel.: 1-874-16. 5% 
engedmény. 7596 

H A R I S N Y A 
Harisnya, kesztyű, kötöttáruk: 
Fáth. Ferenoiek-tere 2. Telefón: 
18-36-48. 6% engedmény. 6078 

Hellig-harisnya. kesztyű, finom 
kötöttáru: Rákócxi-út 26. 5% en-
gedmény. 6081 

Hirschler harisnya-, kesztyűkttlön-
legességek, selyemfehémemüek. 
Lipót-körút 23. Telefon: 12-08-70. 
8% engedmény. 6720 

»Ideal« harisnya-, kesztyű- és fe-
hérnemű-siaküzlet. Teréz-körút 46. 
Tel.: 1-293-03. 5% engedmény. 7683 
Schneider, IV., Réglpósta-u. 12. 
Uri-nöidirat. téli 'áruk. 6% "ne . 

KEDVEZMÉNYES VÁSÁR-
LÁSI SZELVÉNY 

(Érványws fobr. 5—11-1 ff) 
Ezen szelvény folmutatója « 
rovatban szereplő oérnknól a 
hirdetésekben közölt kedvez-

ményt kapja. 
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H Á Z T A R T Á S I Á R Ú 
Lengyel Gézáné festék-, háztartási 
és piperecikkek, IV., Kégiposta-u. 
7—9. Telefon: 1-800-57. 5% enged-
mény szeszáru kivételével. 7783 
Kátai József. Budapest, VIl„ Ki-
rály-u. 5. Konyhabútor', edények, 
evőeszközük. 5% engedmény, 7813 

INTBZETI FORMARUHÁK 
Iskolaruhák, intézeti formaruhák, 
legújabb divatü bakfis és gyer-
mekruhák, előnyős áron, nagy 
választékban, 5 százalék engedm. 
Streisinger Andorné. Váci-u. 9 

I L L A T S Z E R T A R 
Nlka Jenő illatszer, háztartási és 
egészségügyi cikkek: IV., Iráuyi-
uten 21. engedmény. 
Zolt&n Illatszertár, Ráday-utca 23., 
bel- és külföldi pipere- és háztar-
tási cikkek, 5 százalék eng. már-
toacikkek kivételével. Parcoi-ké-
szitmények. IX. kor., leraknia. 
Illatszerek, kozmetikai és pipere-
cikkek, Adria illatszertár, VIII., 
Rákóczi-út 41 Telefonszám; 
i-307-50. 5% eng. 7716 
Marina illatszertár és plperecik 
kek. József-kőrút 16. 5% engeil 
mény. 7,W> 
Ben kő finom háztartási és 11 at 
szerkülönlegességek, VII., Kirá l j 
utca 79. Tel.: 1-370-47. 10% enged 
mény márkás cikkek kivételével 

770!-
Siklós parfümériák, VIII., Sán-
dor-u. M/a. és József-u. 7. a vi-
lághírű Parcol készítmények le-
rakata. 10% engedmény (márkás 
cikkek kivételével). 7808 

K É Z I M U N K A 
Ágoston ós Puoher női kézimunka 
és himzőkellékek üzlet. IV., Haris-
bazár 6. 6% engedmény. 
Szönyegalapok és fonalak, kész 
függöny, függönyanyagok, asztal-
terítők: Szekeres, Rákóczl-út 63. 
10% engedmény. 6082 
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-körű • 
12. Tel : l-si«-<M S% enrmltnénv 

K O Z M E T I K A 
»Aida« kozmetika. Telefon: 3-321-15. 
Károly-körút 5. C-lépcső, III. em. 
7. fi—10% engedméoy. 7512 
Tranger korcmetika, IV.. Ferenciek-
tere 4. I. 4. Telefon: 1-832-77. 10% 
engedmény. 7571 
>Miroir< kozmetikai intézet. IV., 
Párizsd-u. 2. Egyéni szépségápolás, 
bérletrendszer. Tanítványok. kikép-
zése. 10% eaigedmény. 7532 
Arcápolás, szemölcsirtás, hajszál-
irtás garanciával. Tolnai kozme-
tika, Vörösmarty-utca 5. 10% en-
gedmény. 5635 

K Ö T Ö T T Á R U 
Trivico kötött ruhakülönlegessé-
gek, Budapest, IV., Hajó-u .12—14. 
Tel.: 1-807-19. 6% engedmény. 6845 
Märy Kötőüzem. Saját készltmé-
nyü kötőttruha, pulóver stb., ere-
deti bécsi modellek. IV., Régi 
posta-utoa 17., váciutcai sarokház. 
Tel.: 1-889-06. 5% engedmény. 6872 

Lipótvárosban finom kötöttáru, 
fehérnemű, pongyola, harisnya: 
Freudnál, V., Lipót-körűt 11. 5% 
engedmény. 6812 

L A K A S B E R E N D E Z Ö 
Szűcs A. kárpitosmester, lakásbe-
rendező, &emmchvcis-u. 17. Tele-
fón: 1-892-88. 40 éves cég. Speciá-
lis börbútorkészítés. javítás, fes-
tés. 5% engedmény. 7050 

MENYASSZONYI KELENGYE 
Mössmer József Fiat, .Budapest , 
IV., Váol-utca 1. Női, férfi , gyer-
mek és csecsemő fehérneműek. 
Agyuemű, asztalnemű, menyasszo-
nyi kelengye. Telefon: 1-881-82. 
5% engedmény. 7032 
BlumBnthal Oszkárné és Társa, ke-
lengye, fehérnemű, vászon- és da-
masztáruk, Budapest. VII, Király-
utca 41. Telefon: 1-376-75, 5% en-
gedmény. 7772 
Strausz, IV., Kristóf-tér 6. Tel.: 
1-814-82. Állandó nagy raktár vá-
szon, damasztáruk, törülközők és 
zsebkendőkben. Kele>ngyeköltség-
vetés díjtalan. 5% engedmény. 

M Ü Ö T V Ö S 
Broncigy Rezső müötvös és éksze-
rész, IV., Váci-utca 10. (udvar-
ban). Specialista eredeti magyar 
ötvösmunkában, antik és modern 
ékszerekben. 6% engedmény. 6817 
M Ü R f i G I S E G — 8 Z Ö N Y E Q 
Keleti és perzsa szőnyegek, antik 
bútorok, műtárgyak. .Antikart Rt. 
IV., Pilvax-köz (Városház-u. 14.). 
Az előirt árakból 5% engedmény. 
Schwarcz régiségkereskedő, Dob-
utcia 1. Telefon: 1-415-68. Antik 
bútorok, bronzok, porceilánok, ké-
pek vétele-eladása. 5% eng. 7805 
M Ű V I R Á G , D 1 S Z T O L L 

Szekulesz R. volt üzletvezetője: 
Sándor László művirág- és disz-
tollgyár, IV., Hajó-utca 8—10. (Bel-
város), az udvarban. Tel.: 1-894-34. 
10% engedmény. 6i*80 

N ö I D I V A T 
LlpcsBl Vilmos. Budapest, IV.. Ap-
ponyl-tér «. *>% engedmény. 6072 
Bon Marché divatszalon, cégtulaj-
donos: Jokel Margit, Vacl-utca 
11/b, 5% engedmény. 7504 
Blchler, Budapest. VII.. Király-u. 
23. Tánc- és délutáni ruhák, hiú-
zok, al jak, pongyolák, télikabátok. 
5% engedmény. 7804 
Erdős Imre női konfekcióáruház: 
VII.. Király-utca 21. Tol.: 3-386-2il. 
Folyószámlahitel. 5% e*ng. 
Fodorné, nöi ruha, kabát, blúz, 
pongyola. Vilmos. csiálszár-út 24. 
Tel.: 1-238-75. 5% engedmény. 7632 

N Ö I D I V A T C I K K E K 
NŐlkalap, sálak, mflvlrág. disztoll: 
Kőszegi H., Budapest, IV.. Appo-
nyl-tér 8. Tel.: 1-881-33. 5% eng. 
Ruhadiszek, sálak, övek, gyön-
gyök. gombok: Flesch és Fischer, 
TV., Beák Ferenc-utca 17. 5% eng, 
Albacháry ég Korai, gomb, csatt, 
rövidáru, divatárú. V., Deák-tér 1. 
5%' engedmény. 7710 
Szabó Aladár csipke-, szalag-, rö-
vidáru: VII., Király-utca 93. 5% en-
gedmény. 7865 

N Ö I K A L A P 
Vafi kalapház, IV., Párisi-utca 1., 
női kalapkülönlegességel árban, 
minőségben utólérhetetlenek. 5% 
engedmény. 7229 

N Ö I S Z A B Ó 
Női kabátok, kosztUmök hozott 
anyagból el-örangú kivitelben ké-
szít: Női szabóság, Király-utca 21. 
II. 4iJ. 5% engedmény. 7484 

O P T I K A - F O T O 
Fehér optika-, lá;szer- és fényké-
pészeti szaküzlet, Múzeum-körút 2. 
Tel.: 1-421-81. Engedmény 5%. 7633 
L. Door L., Petőfi Sándor-utca 7., 
bejárat a Pilvax-közben. 6% eng ed • 
Libái és März optikus-fotószaküz^ 
let és műhely, VI.. Teréz-körtöt 
Tel.: 1-209-56, 10% engedmény. 

ÚR A 
Váradi, Veres Pálné-u. 8. Óra, 
ékszer javítás, eladás — vétel. 
5% engedmény. 7812 

RADIO ES VILLAMOSSAO 
Román Vilmos és Társai villamos-
cikkeket árusitó kori. f. t., II., 
Margit-körút 8. Tel.: 1-576-16. 5% 
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 
Magyarfl és Társa, selyem, szövet 
és bársony: IV., Bécsi-utca 5. 5% 
engedmény. 6088 
Lakos, Székely, Fenyves, IV., 
Petőfi Sándor-u. B/b. Selyem, szö- x 

vet, mosóáruk és gallérkülőnlege»-
ségek. Tel.: 1-880-46. 5% enged-
mény^ 7074 

S P O R T R U H Á K 
»Orkán«, Budapest, V., Bálvany-
utca 20. I. ein. 57o eng. 7806 

S Z Ű C S Ö K 
Rókák festése, cserzése, korona-
szörpótlás készítőnél. Pollák, 
Alsoerdösor tizenkettő. Divatcsar-
nokuál. 5% eng 

Adler és Gasztonyl képesített 
szűosmesterek, IV.. Vaci-u. 28, 
Tel.; 1-838-02 . 5% engedmény. 

Czikfi szűcsszalón, Városház-u. 6. 
Tel.: l-895-24. Szőrmebundák. Át-
alakítás. Javítás. 3—5% eng. 751.1 
Pajor László, IV., Róglposta-u. 19. 
(Petőfi Sándor-utcai sarokház.) 
Szűcs és szőrmeáruk. Alakitások. 
Javítások. Megóvás. Tel.: 1-886-58. 
5% engedmény. 6878 
Kaposi István szőrme és bunda-
küKSnlegességek, szőrmefestés, ja-
vítás. Párisl-u. 5. Tel.: 1-876-10. 
2—5% engedmény. 7M8 

Szabó F. szűcs és szörmeáru. IV., 
Váci-utca 48. 5% eng. Dos kész-
áruraktár , átalakítás, javítás. T.: 
1-835-57. 75Cn 
Tóth István szűcs, Budapest, IV., 
Eskfl-út 8. Telefon: 1-879-55. 5% 
engedmény. 6913 
Szőrmebundák a legújabb modellek 
•ze.rint: Grünhut, Vácí-utoa 31—33. 
Telefon: l-831-äb 5% kedvezmény. 
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8 2 0 N T G Q 
Magyar per?,sa, torontáli modem 
szőttesek, gépszőnyegek. Fischhof 
és Retchmanu, V., Lipót körút 19 
5% engedmény márkás cikkek ki-
vételével. 7736 

Ű R I S Z A B Ó 
Heller áriszabó: Budapest. Bá-
kóczt-út 13. 5% engedmény. 6076 
Ferencz Ernő angol itriszabósága, 

Erzsébet-kőrút 17. 6% eng. 6848 
Régi, hírneves szabómester az 
úri közönséghez!!! Szolid eiegán-
cia. Figyelmes kidolgozás. Ked-
vezményes fizetési feltételek, le-
mérséikeH árban. Noszlopi Hen-
rik Tamás, Lipól-körút 18. Tele-
fon; 11-48-95. Alapíttatott: 186?. 
6% eng. 6481 

DRI BS HÖLGYFODRASSAT 
Bernhardt és Tóth úri-, női fod-
rász, manikür. IV., Kossuth Lajos-
utca 1. T.: 1-852-88. 10% eng. 1564 

Ű R I - B S N Ő I D I V A T 
Tetőtől talpig legolcsóbban felru-
ház a félszázados Perl Arnbás, 
VII., Thőköly-út ». 5% eng. 8818 

Fábián József, Krisztina-kőrút 
8-10., Széli Kálmán-téri sarok. Uri-
nől divat. Férfi, női, gyermek fe-
hérneműek. kötöttáruk, méter-
áruk. &% engedmény. 8972 

(lombtól harisnyáig mindent Scher-
zlngernél vehet. Ráday-utoa 11—18. 
T. 18-78-97. 6% engedmény. 7684 

T A S I O N 
Takarókon háziasszonyok! Zálog-
házból kiváltott vásznak, sifónok, 
törülközöl* nagyon olcsón besze-
rezhetők. Bolgár, VI., Vilmos csá-
szár-út 5. Tel.: 1-178-62 5% eng.  
Örmény-Magyar Kereskedelmi Bt. 
IV.. Becsi-utca 2. Telefon: 1-811-61. 
Nöi és férfi fehérnemüek. Meny-
asszonyi kelengyék. 5% eng. 

V A S K E R E S K E D É S 
Diós y János fém- és vasáruk eres-
kedés. Budapest, VII.. Rákóczi-
út 24. Alapíttatott 1889. 5% eng. 

V E G Y T I S Z T 1 T Ô 
Szathmáry Ferenc kelmefestő és 
vegytisztitó. Dohány-utca 1. Tel.: 
1-342-52. 6% engedmény. 6587 

Pénzük 
JELMAGYARÁZAT : Központi fű-
tés: K, hideg-meleg folyó vlz: HM, 
szobák száma: Sz. 

B E L V Á R O S 
Excelsior Penzió, IV., Petőfi Sán-
dor-u. 9. Tel.: 1-884-78. Elsőrendű 
konyha. Igen olcsó árak. KHM. 

Legmodernebb berendezésével, 
minden komforttal megnyílt « 
Teplánszky Penzió, Bécsi-«. 1, Te-
lefon: 1-821-57. Kitünö komyiia. 
Házhozszállítás. 793« 

FŐBB ÚTVONALAK 
Centrum penzió, Budapest, Vil-
mos császár-út 22. Tel.. 1-188-08. 
Kellemes szobák, kitünö ellátás-
sal már 4 pengőtől. 8921 

Rudolf-penzió, V., Rudolf-tór 5. 
Tel.: 1-181-08. Dunaparton, Margit-
szigetnél, Összkomfort, elsőrangú 
konyha. KHM. szobák száma 8. 

HA BUDAPESTEN is Ari ott-
honában akar lakni, a 

FESZEK PENZIÓBAN 
szálljon meg. Szobái, kosstja 
minden igényt kielégítenek és 
meglepően olcsó. 

KAROLY-KÖRUT 34. 
Telefon; 18-94-49. 650 

Club, Penzió, Teréz-körút 34. Ül-
rendszerű kedvezményeink: T. 
vendégeink vásárlásoknál, színhá-
zakban. gyógy fürdőkben cca 20% 
kedvezményt, legalább 10 napi tar-
tózkodásnál 20% vasúti kedvez-
ményt élveznek. Legmodernebb 
úri otthon, központi fűtéssel, folyó 
melegvízzel, kitűnő konyhával. 
Polgári árak. Tel.: 1-204-15. 8890 

B U D A 
Rózsa Penzió, II-, Tapolcsányl-út 
6. Telefon: 1-522-00. H, szobák szá-
ma 8. 5574 
Lánchíd Penzió, II., Pala-utca 11/a. 
Tel.: 3-666-50. Központi fűtés, hi-
deg, meleg víz. 7398 

Szoía-laUás-ettÁtás 
Berlin-szállodában központi fűtéses, 
folyóvizes szobák kettő pengőtől. 
Róvay-utca 24. Tel.: 1-219-05. Fttr-
dőszobás appartementek. 4344 
Vidékieknek, külföldieknek úri 
otthon napokra Is: Erzséb«t-körút 
2. H l . 19. (Emke-épület). T. 1-829-00. 
Műterem, fürdőszoba, eäöszoba és 
konyha azonnal kiadó. Bővebbet: 
VI., Kmctty-u. 19. a házfelügyelő-
nél. 7947 

T u r u l a l b u m 
országomként is kapható. Kiadja: 
ABONYI JENŐ "bél y eg kereskedé-
se, Budapest. IV., Váci-utca 45. 
Telefon: 1-863-36. Fizetésképpen 
használt bélyegeket is elfogadok. 
Kérjen ismertetőt 7362 
Töraegbelyeget veszek. Weinet. 
Budapest, Károly-körút 10. Valódi 
megszállás kapható. 6932 
8000 különféle európai bélyeg í 
Turul-albumban, Michel Márka 
8000 értékből, 500 pengőért eladó. 
Külföldi cserét keresek. Bekő 
Gyula, Nagykőrös, Közgazdasági 
Bank. 7931 
Ausztriai, romiáíniai, jugoszláviai, 
cseh bélyeggyűjtők! lOO különféle 
országukbeli bélyegért 100 külön-
böző magyart adok. Klein Zoltán, 
Kápolnásnyék, postaftótk. 7920 
Ötezer mosott magyar bélyegért 
tizenöt Michelmárkát ad: Bíró 
tiélyegboltja, Budapest, Jóssef-
körut 9. 
Bélyeggyűjtőknek díjmentesen kül-
döm új árjegyzékemet. Li cht man tv 
Imre bélyegbe repked és, IV., Ap-
ponyi-tér 5. Tel.: 1-888-71. 7814 
200 különféle tengerentúli bélyeig 
kettő pengő. Szö'llinger Sándor, 
l'estszentlőrinc, 7945 
Európai emlék-repül&sorozatokért 
ado.k hiárnyjegyzék szerint romá-
niát és bnlgári'át. Amt on Bartl, 
Bucarest. V., Str. Olimp. 68. 7938 

ttÖklfV 
A nők fogamzása évente osak 6B 

naoon lehetséges 
M I K O R ? 

Dr. Tótis nőgyógyász 
„A FOGAMZÁS TITKA" 

könyvében Ogino japán egyetemi 
tanár nagy tudományos felfedezé-
sét ismerteti, amelyből megmond-
hatjuk. hogy minden nőnél ha-
vonta 20 olyan nap van, amikor a 
fogamzás teljesen lehetetlen. Csu-
pán 5 nap van pontosan, amikor a 
nők fogamztVképesek. Ezt az 5 na-
pot a könyvbem leközölt táblázatok 
segítségével bárki könnyen meg-
állapíthatja, Ilyen módon a fo-
gamzás elkerülése ina már való-
sággá vált. 

»Fogamzás titka« könyv 940 ol-
dal terjedelmű, számos magyarázó 
ábrával 8.60 pengő. Megrendelhető 
CSERÉPFALVI, Budapest. IV., 
Váci-utca 10. 4862 

Jáduőtí/ásác fwHnrW wW 9 wWIß WWW 

» Budai 
kutyafürdő 

Higiénikus 
kutyakozmetika, 

Fürösztés, nyírás 
fertőtlenítés 

szakszerű trimmelés 
OrótszőrO toxik, tkótterrlerek 
airedate-terrierek, tacikók és 

sealyham terrierek e ladók. 
I., Margit-kőrút 56. T: 1-527*61 

m 
Belvárosi kutyafürdő 
IV., Václ-U 11/b. (Bejárat Arany-
kéz-u 1.) T.i 1-809-08. Trimmelés, 
nyírás, fürőszlés. Fajkutyaaladás. 

Kutyakozmetika 
(Gróf) Váci-utca U. megnyílt-
Trimmelés, fürösztés. Fajkutyák 
állandóan kaphatók. 7600 
Tartós, kiadós, olcsó 

kutyaeledel 
Fácán - é s bmromfl-erőtakarmányok 

WIRKER erőtakarmányraktár 
Qyorskoosl-utca 2 2 . T. 18 -08 -74 
»Divatkutyák«, luxusebek, pat-
káta.y.fogók, haszonebek megren-
delés« (vála,szbélyeg), párosítása: 
Központi Állatorvosi Rendelő, Vil-
mos császár-út 65. Tel.: 1-246-96. 

Hlú(fát*t*y<Mé*QB& 
Walter nyugalmazott detektívföfel-
ügyelő közismert sikereit legmo-
dernebb technika, lelkiismeretes-
ség eredményezi. Telefon: 18-85-40. 
Váci-utca 41/a. 

Dr. Kiss Károly v. rendőrfelügyelő, 
Ráikóczii-út 63. Tel.: 1-451-86. Bi-
zalmas nyomozások, feltfinégnélkllli 
megfigyelések. 5225 
Dr. Gál Jenő. Kossuth Lajos-u. 4. 
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S Z E R K E S Z T I ( D A R V A S R O B E U T 

A „Herbert" konvenció 
(2. folytatás) 

A további licitvezetés természetes módon 
történik, persze azzal az előnnyel, hogy 
negatív válaszoknál egy lépcsővel alacso-
nyabban vagyunk. HH a forszindító egy 
viszonylag gyengébb kártyával licitált és 
kifejezetten elosztási értékei nincsenek, a 
negatív válaszra ő maga mond, kiét szanz 
adút. Ez esetben partnerét nem kényszeríti 
további llcitáclóra és az akár a mans alatt 
!s megállhat, ha lapja nemcsak iitéstelen, 
de elosztási értékeket sein tartalmaz. PL: 
• B652 9832 096 •B652 

A partner két káróval indult, kötelesség-
tudóan két kőit válaszolunk és ha ő két 
szanzadút mondana, boldogok vagyunk, 
hogy azt lepasszolhatjuk. Viszont ha 
• DB9752 6 3 <>52 *D43 

lapunk van, a két káros forszra most is 
két kőrt mondunk, de az e s e t l e g e s két 
szanzadúra már bemondjuk pikkünket. 

A konvenció kezeléséhez tartozik még az 
az elv. hogy esak egyszer Intünk le! Pl.: 

Két treff Két káró 
Két kőr Két pikk 

Ez a két pikk bemondás már pikk színt 
jelez! Egyébként kötelességünk a partner 
két színe között választani, vagy ha a 
többi színekben félig-meddig fedve va-
gyunk, szanzadút mondani. 

Az a körülmény, hogy a forszindításra 
majd mindig negatív válasz érkezik, elő-
írja, hogy melyiket válasszuk két színünk 
(közül, mikor forsszal indítunk. Már előre 
berendezkedünk a várható válaszra és ezen 
a ponton a megszokottól kissé eltérünk. Pl.: 

• AKB82 S?A63 OAKD94 
lappal két káró a helyes indítás és két 
körre két pikket mondunk. 

Különösen, ha pikk és treff licitálandó 
színeink vannak, akkor fontos, hogy két 
treffel indítsunk. Egymás melletti színek-
iből, ha az erőkülönbség nem túlságos, a 
magasabbikkal indítunk. Ha nem egymás 
melletti színekről van szó, először az ala-
csonyabbat mondjttk be s így elérhetjük, 
hogy leintő válaszra még kettes magasság-
ban bemondhassuk másik színünket is. 

Ha negatív lapunkban a bemondandó 
színiünk ugyanaz, mint amelyikkel már 
leintettünk, ezt mégegyszer meg kell ne-
veznünk, hiszen tulajdonképpen csak a má-
sodszori bemondással licitáltuk a színt. 

A licitálás menetét nem befolyásolhatja 
az, hogy a. válaszoló már passzos volt. 
Emiatt még egész jó kártyája is lehet. 
Ennek kifejezésre kell jutnia akkor, mikor 
a forszindításra pozitív választ ad. 

Ha a licitálás egyes bemondással kezdő-
dött, de a páros licit során egy későbbi 
forsz hangzott el, erre az esetre a Herbert-
konvenció nem vonatkozik. 

A Herbert-konvenció másik alkalmazása 
a partner információs kontrájára való 
reagálás. A helyzet azt hozza magával, 
hogy ilyen esetekben ne számolgassuk 
kínos pontossággal az értékütéseket, illetve 
pontokat, hanem lehetőleg azonnal adjunk 
»értelmes* választ. Ha csak egy valamire-
való licitálható színünk van, annak be-
mondását ne mulasszuk el, hiszen nagy kér-
dés az, hogy hozzájuthatunk-e még valódi 
színünk bemondásához. Éppen ez okból a 
ko^enció alkalmazása információs kontrá-
nál ritkábbá válik. A partner annyira kér-
dezi színünket, ne adjunk neki semmit-
mondó valiiszt. A »Herbert«-választ csak a 
legrosszabb lapokkal adjuk, vagy azokban 
a kínos esetekben, amikor hosszú színünk 
éppen az ellenfél megnevezett színe, dö 
nem vagyunk elég erősek ahhoz, hogy a 
kontrában bennmaradjunk. 

Körülbelül hasonló az eset akkor is, ha 
partnerünk nem kontrázott hanem az 
ellenfél szíriét felüllicitálta. Licitálhatóság 
szempontjából még jobban árnyékoljuk le 
színünket, konvenciós leintést esak végső 
szükség esetén alkalmazzunk, az ellenfél 
színében való jó erős fogással szanzadút 
licitáljunk. 

Azt hisszük, jó szolgálatot teszünk a 
Színházi Élet olvasóinak, mikor átnyújt-
juk ezt a rugalmas, külföldön jól bevált 
licitálási fegyvert. 

(Vége) 

JlMekelemUs 
Licitoktatás a bridzstanfolyamon: 
— . . . és tegyük föl, hogy első helyen a 

következő lapunk van: 
• B 5 3 <s? A K42 0 A K 6 • A K3 

— Mivel indítsuk ezt a kártyát? Annak 
ellenére, hogy a pikk színben csak egy fél 
fogás van, lelkiismer et furdalás nélkül két 
szanzadúval indítanék, mert a lap egyéb-
ként hallatlanul ütőerős, az egyes indítás 
nem fejezi ezt ki. 

— De képzeljük, hogy a pikk bubi he-
lyett egy kis pikk van, akkor mi a licit? 

Az előadó szónoki kérdésére néma csend 
a válasz és az előadó maga fejel: 

— Ebben az esetben lelkiismeret furda-
lással mondok két szanzadút. . . 
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Figura fedése — három ütés 
mirtusz 

»A figurát fedni kell!» — mondja a mult 
évtized engesztelhetetlen ellenjáték-törvé-
nyeinek egyike. 

Amikor az egyébként becsületben meg-
őszült bridzsesecsemő még dudlísüvegből 
szopogatja a tudományt, érzékeny bridzs-
lel két már ezzel mérgezik. Meg is tanulják 
ezt, el sem felejtik ezt soha. 

Az az általános hit, hogy a bridzsező egyik 
leghasznosabb tulajdonsága a jó efcilékezet. 
En is elfogadom ezt a tételt, de esak azzal 
a helyesbítéssel, hogy a figura fedésére vo-
natkozó szabályt el kell felejteni. Az ese-
tek nagyobb többségébon hiba a figurát 
fedni, Különösen' a nem túlságosan izmos 
három szanzaditkkal szemben kell az ellen-
játékot óvatosan vezetni. 

• D B 9 2 

4 1054 
6 4 

0 1 0 8 7 4 2 
• 10 9 6 

• A 8 6 
V A 10 7 3 
0 A D 
• B752 

Altalános inamban a licit; 
Kelet 
1 kör 
a treff 

Dél 
1 szán 
3 szán 

N y u j j a t É s z a k 
2 szán 

Nyugat . a tref f t ízesse l indult , Észak à 
négyes t adta rá, Kelet ütött a d á m á v a l és 
a tref f 8*ast h ívta vissza Aszta l az ásszal 
ütött és a pikk dámát h ív ta . 

Kelet í g y gondolkozot t ; 
— Nem gondolkozom, gondolkoztak már 

helyettem, akik a íigurafedesi szabályt, ki-
agyalták! Gyerünk rá a királlyal! 

Dél persze a pikk ász-ütés után le játszot-
tal a káró ász-dámát . majd a p ikk nyolcas t 
h ív ta , impasszo l t , l e h í v t a az asz ta l összes 
pikkjét ( N y u g a t e ldobta harmadik treft'jét) 
és két kárótitését , m a j d az ötödik káróval 
kiadta az ütést N y u g a t n a k . Kelet közben 
kényszerdobásba került a tre f f - és kőrszí-
nekben, úgy , hogy f e l v e v ő 5 szanzadút tel-
jes í tett . 

A p i k k d á m a fedése tette tö'nkre a part i t . 
H a Kelet a, 7-est adja , f e l v e v ő v a l ó s z í n ű l e g 
k i sp ikket hív , a dubl k i rá lyra játszik é s 
kétszer bukja a part i t . H a a p i k k bubiva l 
folytatjav ezt Ke le t már fedi ét, a p ikk 
N y u g a t p ikk t izese fe l szabadul . 

Felvevő ez utóbbi két esetben az asztal 
káróját ós negyedik pikkjét csak úgy tudja 
érvényesíteni, ha saját dámáját a királlyal 

átüti. Es ez a játékmód, szemben az első-
vel, íkét ütés elvesztését jelenti közvetlenül, 
s a kényszerdobás lehetősége sem fog fenn-
állni. Felvevő esak három pikk-, három 
káró-, egy treff- és egy kőr-ütést szerez. 

FEL VE Vö JA TEK-FEL ADAT 
• D B 10 
< ? 6 2 

O A B 1 0 9 6 
• A K 4 

• A 
Ç9AKDB10S5 4 
O -

4 7 5 3 2 
Dél hé t kőrt já tsz ik . E l l e n f é l nem lici 

tá l t . N y u g a t a tref f 10-essel indul t . 
Hogyan játsszék felvevőt 

ELLEN J ATÉK-FEL AD A T 
• 9 3 
V 10962 
0 9 
• AKD74 

A licit: Észak: Dél 
1 1 • 
2 * 3 * 
4 + 6 • 

N y u g a t a k á r ó bub iva l i n d u l t , K e l e t ütött 
az ássza l . Dél tő l a d á m a esett . 

Mit hívjon Kelet? 
Megfejtési határidő a lap érkezésétől számított 

10 Àtap. 

MEÍJFEJTESEK 
az 1937. 4-es számból: 

Bridzsfeladvány: l. Kiír király. 2. Káró ás®, Déi 
a pikkjét dobja, 3. Treff ha.i'inas, Bél a 7-est (!) 
«4ja, Nyugat ilc a dámával és esak pikket 'hív-
hat. Ezt ßsznk az adú hatossal fedi és ha Kelőt 
kárót dob, I)él a. troff rttöst ad ja « így az itt és 
nz asztalé és Kelet adu 't.izpso gtrand coup-ha 
kerül. 

JUTALMAT NYERTEK : 
PTATNÏK: MATYÓ HRIDZ8KARTYA: 
SZÁNTÓ ANNA, Bp., Nádor-u. 28. V. fi. 
DARVAS BRIDZSKÖNYV: 
PACHNER ÍM KÉNÉ Bp Maros-o. 26 <f. ( 
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A R A N Y 
A címmel kapcsolatos definíciók megfejtése küldendő be. 

VÍZSZINTES: 
1, Marlitt i f júsági regény» 

12. Itt raboskodott gróf Mont» 
Christo 

13. Szép Ernő színdarabja, a Bel-
városi Színház játszotta 

17. Vissza: így — latinul 
18. Ülőhely mássalhangzói 
19. Az ember utolsóelőtti állomása 
20. Bolognai festő 11575—1642.) 
21. Szőrme 
22. Csillog, ragyog 
23. Kertész teszi 
24. Zeus ebben az alakban hatolt 

a toronyba zárt Danaehoz; így 
hívnak egy nálunk is gyakori 
cserjét 

25. Csapatrész 
23. Minden nyáron 
27. Személyesnévmás 
28. Iskolai tanulmány vége 
29. Hans Albers filmje volt 
31. Eső után keletkezik az utcán 

(ók. hiány) 
33. Iza kevert betűi 
34. Ékszer 
30. Ady egyik legismertebb verse 
37. Kisebbfajta boroshordó 
38. Sok ember hü hozzá 
39. Legjobb ezen járni 
41. Cégforma rövidítésé 
42. A görög-római hitregébea az 

az időszak, mikor az emberek 
bün nélkül, boldogan eltek; át-
vitt értelemben egy nép szel-
lemi és anyagi virágzásának 
kora 

43. • Fonóeszköz 
15. Néha 
48. Póráz' végén van 
49. 140-000 km- területű királyság 

a Himalája déli lejtőjén; 5.5 
millió lakossága földmívelő és 
állattenyésztő. Fővárosa Kat-
mandu 

50. Növény és borászati segédesz-
köz 

51. Klasszikus harag 
52. Vissza: Zoltánka 
53. Olasz gesztenye 
54. Idömértékes versből rendsze-

rint hiányzik 
55. Beludzsisztán fővárosa 
56. összeütközés 
57. Helyrag 
58. Hősszerelmes 
61. Latin nőnemű birtokosnévmás 
63. Idegen területmérték 
64. Daguerre találmánya; átlátszó 

anyaga festett kép, melyen 
különböző fényhatások érhetők 
el 

65. Magyar grófi család 
66. Kínában és Japánban otthonos 

pontyféle hal; Tamás István 
vígjátéka 

68. Rovarfaj , a szitakötök c»alád-
jába tartozik 

70. R. Y. 
71. Becézett nöi név 

72. Ekes gyümölcs 
73. Markovits Rodion regénye 
76. Jövendőbeli 
77. Régi magyar szó 
79. Boráról hires spanyol tarto-

mány a Földközi-tenger part-
ján, hasonnevű fővárossal 

80. A gyengébh nem 
81. A 8G. vízszintes — névelővel 
84. Bibliai város 
85. B. Y. S. C. 
86. Virág jelzője 
87. Újabban több európai állam 

letért róla 
90. Brazíliai város 
93. Vígjáték- és filmíró 
94. Vissza: angol fiúnév 
95. A fordítottja igaz 
96. Osztrák politikus 
97. Vissza: kártevő 
98. Hegy — angolul 
90. ludulatszó 

100. Hasonlóság — közhasználatú 
idegen szóval 

102. Amerikai mérnök, a róla el-
nevezett tudományos üzemtan 
megalapítója, mely pontos mé-
rések alapján állapítja meg 
egy munkás áltat a legkisebb 
energiával végezhető munkát 

103. Lázár francia alakja lék. hiba» 
104. Nem romlik 
105. Kés legfontosabb rószo 
106. Név- és lakjegyzék 
107. Időhatározo 
108. Érzékszerv 
109. Elektromos áramkört elektro-

mágnes segítségével kapcsoló 
készülék neve az elktrotechni-
kában. Automatikus telefon-
központokban és a rádiótech-
nikában alkalmazzák 

110. Tüzelőanyag 

FÜGGŐLEGES: 
1. Helyrag 
2. Konstantinápoly kikötője 
3. Nép, nemzet — latin szóval 
4. Vissza: foghűs 
5. 0 . Y. 
6. Énekhang, de sz-szel helye-

sebb 
7. A »Törökvilág Magyarorszá-

gon« című Jókai-regény foly-
tatása 

8. Egyiptomi napisten 
9. Móricz Zsigmond könyve 

10. Óhajtott (ék. hiány) 
11. Nagyközség Tolna vármegye 

tamási járásában 
12. Ketyegés közben hallható 
13. Papírra vet 
14. Chaplin legnagyobb sikerű 

filmje volt 
15. Szülő 
16. Olasz város 
17. Hires magyar bor (bikavér) 
18. Rövidítés 
21. Büntetendő cselekményt követ 

el 

22. A monarchia törvényes pénze 
volt 1891-től 

23. Ruha része 
24. Mora Ferenc regénye 

25a. Német szeuiélyesnóvtnás fék-
hiba) 

27. Vissza: a zári nyitja 
29. Ötvenéves házassági évfordulo 
30. Eljut a túlsó oldalra 
31. Verőfényes 
32. A legenda szerint Jézust a 

Golgotára kisérvén, verejtékét 
letörölte s kendőjen Jézus-
képe ra j ta maradt 

33. Sírköveken olvasható 
34. Több mint 67.000 km2 területű 

tó Turkesztánban, a föld har-
madik legnagyobb tava. A 
Szir-darja és Amu-darja ömlik 
bole 

35. Nagyközség Hoves vármegye 
gyöngyösi járásában 

37. Silbak 
40. Szállóige 
42. Korházi alkalmazott 
43. Rokon 
44. Férfinév 
45. Joseph Conrad regénye 
46. Az »Aranyember* egyik hős-

nője 
47. Kemény acélötvözet 
48. Fél Imre 
51. Sziget — franciául 
53. Angol konzervatív párt 
57. Lövik Károly regénye 
59. Női név 
60. Rendezte 
61. Időhatározo 
62. Jókai Mor regénye, dramati-

zált alakja nagy színpadi si-
ker volt. némafilmre Korda 
Sándor rendezte, hangosfilm-
re Gaál Béla 

63. Tagjai a fiatalok 
64. Szólít 
65. S. G. 
67. Vissza: angol férfinév 
69. Izmot 
70. Nem egész erény 
74. Maupassant keresztneve 
75. A Hesperidák kert jében ter-

mett gyümölcs. Sárkány őrizte 
s csak Herakles tudott szerez-
ni belőle 

76. Iparág 
78. Arany János verse 
82. Betegség 
83. Jellemző rá 
87. Rangjelzés 
88. Irtó kevert betűi 
89. Semmi babám, semmi 
91. A bohózat egy neme; Francia-

országban már a középkor 
vége felé kedvelt volt 

92. Francia prepozíció 
97. Vissza: szomjat olt 

101. Folyadék 
103. Olasz névelő 

KELLNER GYÖRGY 

SZABADALOM. A számozási rendszer utánzása tilos! Copyright by Grfitzer, Budapest. 
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írta: Mac Allan Hobby Magyarra átdolgozta: Grätzer «József 

8. Három fogaskerék 
Hamilton rendőrtiszt súlyos sebbel került 

a kórházba a találkozó után. Pedig Ted 
jól dolgozott. Sietett a Koldusok Újságjá-
val a rendőrségre és mindent elmondott! 
De a rendőröket megint csak Mike Hamil-
ton vezette és ha most már jobban intézte 
is a anegróhanást, csak éppen, hogy meg 
tudta akadályozni a drágaságok átadását! 
Ismét halottai voltak a rendőrsiégnek, és a 
gengnek. 

Ted Burtont a központba rendelték. Ted 
nagy fejmosást várt és enyhébb büntetést, 
nagy meglepetésére azonban ez elmaradt. 
Egyszerűen visszaadták neki a nyomozást 
azzal, ihogy most már el sem veszik tőle, 
aaníg lélekzeni tud. 

Burtonnal madarat lehetett volna fo-
gatni. Autója hol itt, hol ott tűnt föl1 az 
óriás városban. Terelte, irányította a rend-
őreit és egyre f igyel te a beérkező jelenté-
seket, hová szorul be az ell'oghatatlan. 
Bottom! Végig a New Boweryn, keresztül 
a Pearl-Streeten, le a Manhattan déli vé-
gébe, a tenger felé! 

Itt aztán nyoma veszett az agyafúrt 
rablónak. 

Ted fölkutatta a dokkokat, .hajóállomáso-
kat, benézetett a raktárakba. 'Hiába. Eze-
ken a helyeken egyszerűen lehetetlenség 
volt megtalálni egy mindenre elszánt, 
ügyes gengsztert, aki tökéletes helyisme-
rettel vetette be magát ai búvóhelyek ren-
getegébe. 

Teltek az órák ós Burton nagyon ideges-
kedett. 

Emberei már nem is Bottomot keresték, 
hanem inkább nyitott szemmel figyelték a 
szokatlant, a furcsaságokat. Melegen ér-
deklődtek az induló és beálló hajóik néhány 
hanyagabb, v a g y elhibázott jelzései iránt, 
számolták a szénrakodó daruk csikorgását. 
A Cuba Mail dokkjában feltartottak egy 
indulói élben levő gőzöst ós alaposan átku-
tatták. Hasztalanul. 

Nagy tévedés azonban azt 'hinni, hogy a 
rendőrök egyforma ügyességgel és buzga-
lommal vettek részt a kutatásokban. Volt 
egy-kettő a legények között, aki halálra-
fáradtan é s csüggedten inkább bebujt a 
Battery-Park árnyas helyeire és a gyerek-
kocsik között pihente ki a fáradalmait. 

Készen voltak a kifogással: 
— Számoljuk a gyerekkocsikat! És fi-

gyeljük a dadáikat, nörszöket, néger inaso-
kat! Hátha ezek között van a jelzés! Még 
a nyilvános telefónokat is f igyel jük nap-
pal, esto és éjjel is. 

UO 

Különben meglehetősen furcsán beszéltek 
Burton különös bogaráról. Nem hitték, 
hogy Purwey halála után a Hilling-banda 
kitartana továbbra is eredeti terve mellett. 
Sam Ohain, az a l ig huszonkét éves detektív 
éppen azt fejtegette társának, hogy ő már 
tisztán lát az egész Hill ing-ügyben. Joihn 
Purwey volt a geng vezére és ez elesett 
szerencsére. Mihelyt az egész banda meg-
tudja a vezér halálát, épúgy szétrebben, 
mint a többi geng tette ugyanilyen eset-
ben. Csak ki kell várni a végét. Egyéb-
ként i s . . . 

Chain nem fejezte be ezt a mondatot. 
A pajtása rábámult kitátott szájára, aztán 
megrázta a vállát. Azt hitte, szegény Ohain 
elveszette hirtelenében az eszét. 

— Dick! — súgta Chain megdöbbent kép-
pel. — Azt hiszem, megtaláltam. Nézd 
CS& k nézd ! 

— Mit nézzek! Ezt a kóklert i t t ! A fo-
gaskerekekkel! 

— Igen, igen. Dick!, én már v a g y hatod-
szor látok három fogaskereket a levegőben 
és mindig más ember játszik vele! Indu-
lok Ted Burtonhoz! 

Burton is meglepődött. Vándor artisták 
szokták mutogatni a tudományukat itt is, 
ott is, de hogy egymás után hatan is 
ugyanegy szokatlan trükkel tolongjanak 
aránylag kis területen, az nem lehet vélet-
len! Megnézte a Ibárom fogaskereket do-
báló és ügyesen elkapkodó utcai művészt, 
aztán elgondolkodott, 

— Három fogaskerék! De hiszen, fiúk! 
Az Oüver-street sarkán, ismeritek! Ott van 
a tengerészkocsma a Három fogaskerék-
hez, úgy-e! 

Ted Burton elindult a Három Fogaske-
rékhez. Előbb természetesen átöltözött az 
autójában. A matrózkocsmák nem szívlelik 
a rendőrségi egyenruhát és különben sem 
ajánlatos, hogy magára vonja ott a f igyel-
met. 

Nem volt biztos a dolgában, de nem tar-
totta lehetetlennek, hogy Bili akarja 
megmutatni az utat a gengjének valami-
képpen a Három Fogaskerékben! 

Messziről látta, hogy rendőrei a New Bo-
wery átvágásánál haladva, apróbb csoport-
jaikkal pár percre szinte körülvettek egy 
háztömböt. Nem volt semmi kutató vagy 
gyanakodó a vonulásukban, de úgy látszik, 
voltak, akik ezt félremagyarázták. E g y 
nagy teherautó mindenesetre igen furcsa 
körülmények között borult fel éppen a 
háztömb előtt. Éles sziszegés hangzott fel, 



inig az autó utasai szertefutottak nagy 
kiabálással. 

— Vigyázat! Gázömlés! Elromlott e g y 
gázihengerünk, meneküljetek! 

Karcsú, sárgahajú lány bukkant fe l Bur-
m előtt e g y pil lanatra, aztán eltűnt. Ted 

zavartan sietett be a Három Fogaskerék-

hez címzett ivóbai é s g int kért. Az ajtóval 
szemben ott feketél lett a falon a három 
nagy fogaskerék, a címerjelvény. 

Ted szórakozottan nézegette, amíg ivott. 
Egyszerre csak f igye lmes lett a betűkre, 

melyekről könnyen megál lapíthatta , hogy 
nemrégen írták oda. 

Peslf hlslányoh falun 
Málcsi nénihez pesti vendégek érkeztek, öt kis pesti unokahúga jött le 

a két nyári hónapra, hogy egyszer már a falusi élettel is megismerkedje-
nek. Bizony, a kislányok nagyon tájékozatlanoki voltak és sok mulatságos 
helyzet adódott abból, hogy például nem igen tudták, mi a különbség egy 
tehén és egy komondor közt! 

Egy napon Málcsi néni a lányokat a baromfiudvarba vezette s így szólt: 
— Idenézzetek, lányok, itt van öt ketrec egymás mellett. A balszélső az 

egyes, mellette a kettes és így tovább, a jobbszélső az ötös. 

Az egyik ketrecben kis csirkék vannak, a másikban kis kacsák, a har-
madikban kis libák, a negyedikben kis pulykák, az ötödikben ki® pávák. Per-
sze, nem ebben a sorrendben, ahogy elmondtam. 

Próbáljátok meg kitalálni legalább két ketrecről, hogy mi van benne! 
A lányok örömmel fogadták a játékot és mind felírták egy-egy cédulára 

két-két ketrec lakóit. A következőket írták: 
EVA: 2-as ikatrac: Liba. 3-.as 'kafcrec: Pulyka. 
LÍVIA: l-es ketrec: Kacsa. 2-es iketrec: Csirke. 
MARIA: 3-ais iketrec: Csirke. 5-ös 'ketrec: Kacsa. 
ILONA: 2-es ketrec: Liba. 4-es iketrec: Páva. 
JUDIT: 4-es ketrec: Páva. l-es iketrec: Pulyka. 
Málcsi néni nagyot nevetett, mikor a cédulákat meglátta. Egyik lány 

sem találta el mind a kettőt helyesen. 
Minden cédulán egy helyes és egy helytelen megállapítás volt. 
Kérdés: Milyen baromfi volt az 1, 2, 3, i, 5 számú ketrecben? 
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EM Li; 
VÍZSZINTES: 

1. KLASSZIKUS VERSENY-
SZÁM AZ OLIMPIÀSZON, — 
GYŐZTESE ŐSIK FERENC 

16. A SZABADSTÍLUS!) BIRKÓ-
ZÁS LEGStLYÜ CSOPORT-
JÁNAK OLIMPIAI BAJNOKA 

17. MEGŐRIZVE HEGEMÓNIÁ-
JÁT MÁSODÍZBEN NYERTE 
MEG EZ A CSAPAT A BAJ-
NOKSÁGOT 

18. Erre húzták fel Berlinben a 
győzelmi lobogót 

19. Utolsó posta 
20. Ilyen versenyző is sok indult 

az ollmpiászon 
21. Sötét, nedves lakások 
22. »Na«-vel kapcsolatban nagyon 

elterjedt szláv köszöntés — fo-
netikusan 

23. Még ez a nép sem sajnálta a 
költségeket, hogy megnézze az 
olimpiai Játékokat 

24. . . , ia Hungarica — híres ma-
gyar zenemű 

26. Ismert japán név 
27. AZ ELSŐ MAGYAB OLIM-

PIAI BAJNOKSAGOT SZE-
REZTE A KÖNNYÜSÜLYŰ 
SZABADSTÍLUST) BIRKÓZÁS-
BAN 

29. Accusativussal járó latin pre-
pozíció 

30. Ilyen jelzőjü háborút viselnek 
most a spanyolok 

31. Vissza: véd 
33. r R (Ikülön rejtvény!) 
34. Jogászi szóhasználatban: az 

állam alakszerű akaratnyilvá-
nítása, mely rendszerint jog-
szabályt foglal magában 

35. Vissza: számnév (1 — 11) 
36. ö. I. 
37. »Világtalan« mássalhangzói 
38. Kánya része 
39. K. L. 
40. Autobuszvállalat rövidítése 
4L Főúri rang rövidítése 

l E Z Z Ü N K O L I M P I A 
42. Táncos komikusunk neve — 

sajnos fej nélkül 
43. Tíz lett ilyen az ollmpiászon » 

magyarok közül 
44. Az Egyesült Államokban a gaz-

dasági jólét visszaállítására 
megindult akció elnevezésének 
hivatalos rövidítése (National 
Recovery Action) 

46. Minden lábasban van 
47. Halpete 
49. NEHBZ KÜZDELEM UTAN 

SZEREZTE MEG EZ A CSA-
PATUNK AZ ELSŐSEGET 

50. Görög prepozíció 
51- P. B. V. 
52. Ha az egyik kutya, akkor ez 

a másik 
53. Német eskü 
54. Ferencvárosi fiatal fiú 
55. Parancsolói 
56. Vissza: létezett 
57. Ejteni könnyű, — nehéz meg-

gyógyítani 
61. Karvaly része 
62. Római öltözék 
63. Ezzel biztatták a2 olimpiászon 

a magyar versenyzőket • 
64. Ebben a sportágban lett Kocsis 

ós Énekes utóda Harangi 
Imre 

FÜGGŐLEGES: 
1. Ténylegesen ennyi centimétert 

ugrott Csák Ibolya bajnoknő 
az olimpiászon 

2. Br. Kemény Zsigmond hires 
regénye többesszámban 

3. Jóllehet 
4. Régi híres vár — ma csak 

romjai vannak meg 
5. Mocorogni kezd 
6. Patakocska 
7. Szárnyas 
8. »Intő« szinonimájának mással-

hangzói 
9. Német számnév 

10. Kellemes hűsítő ital pl. mál-
nából 

S Z It A ! 
11. Francia helyeslés fonetikusan 
12. Az olimpiászon résztvevők és 

a nézők nagy része is ez 
13. Vissza: Ijedez x 
14. Lent, alant, — ékezetfölösleg- ) 

gel 
15. Határozatlan számnév * 
17. Nem halász, _ mégis háló a 

fegyvere 
19. Csenevész f 
20. Messze 
21. Ugrás —- mnganhangzói ™ 
23. Csapattest a katonaságnál 
24. Francia király 
25. ENNEK A SZAMNAK ELEK 

CS1BI VOLT A MESTERE AZ 
OLIMPIÁSZON 

27. O. Y. 
28. Gyermekkertésznő (s - sz) 
32. A GÖRÖG-RÓMAI BIRKÓZÁS 

LEGSÜLYANAK GYŐZTESE 
35. AZ EGYENI KARDVtVAS 

MESTERÉNEK BIZONYULT 
AZ OLIMPIÁSZON 

36. Hazfalak elrendezését mutató 
terv 

38. Lokál 
39. Az ilyen futás is olimpiai 

szám volt 
41. Erőszakos tolvajok 
42. Madár — latinul, — értesítés — 

franciául 
43. Kicsinyítő képző 
45. Ellentétes kötőszó 
46. Erre a helyre szólít 
47. A teljes ábécé első betűi 
48. Az Operaház versenybegedűse 

volt 
50. Tejföl — németül 
53. Vilanykörte más neve 
54. B. U. V. 
55. »öltözetek« másaihangzói 
57. Rangjelző 
58. Jelző 
59. Január 1-i jókívánság magán-

hangzói 
60. J. R. 
01. A. ö . 



SAKK TÖKESEK ELŐNYBEN 

Ma ti 3 lépésben. 

Helyezzünk a körbe, fejes oldalával föl-
felé, egy ötpengőst. Forgassuk addig, amíg 
a köralakban levő mondatnak a nyilak mel-
letti betűi egy Petőfi vers címét adják. 

MEGFEJTISEK 
a/ 1937. számból; 

Római szám (139): 
F Ő V Á R O S I L A P O K 
0 É T E R M A R A B U 
GŐG D Á S P TEK 
AL K KOROM RO 
N E P A L K O S KOR 
A S RÂMAZ ION 1 
T MOZ I S É R T C 
OLOM S K A R T KA 
SER SKA T A R A J 
IV S T A R K T TÁ 

TEÖ 0 C IM K IN 
Á S V Á N Y N E V A o 
S Z É K E S F Ő V Á R O S 

Rövidített hónapok (143) : 
BOLDOGI) JE S Z T E N D 

K O E D U K A C I O NYŐ 
T A V A S Z NOV A G Á T 
ERA ZL LAA RK 
L IGA A P R E T U R A I 
ÉN DA 0 1 A G Á L I V 
1 AM LOHENG G LÀ 

Z AR I Z O N A D JUN 
A P R S s T P E Z s K 
HOC 1PŐ CA CS F E 
NR R Á S P O L Y FED 
IT A N Z E N GOG BV 

Z IND ND Á T É L E 
S A K E N É G É S N Ö Z Ö K S 

»Csak e g y e n e s e n « é s »Kereszt ós félhold« m e g -
fejtése a jövö l ié tm. 

Számrej tvény: Sók a jóból Is meg&rt. 
Kettő e g y pár: F e n e g y e r e k . 

ÁLLANDÓ HETI JUTALMAK 
(Postán küldjük el.) 

DREHER MAUL luxuskeverék, díszdoboz: 
KLEIN RÓZSI, Bp.. Szentkirályi-u. 6. II . 26. 
1 lit. GSCHWINDT-féle AQUA VITAE: 
FARKAS LÍDIA, Bp.. Tompa-u. 19. IV. 22. 
HUNG ARI A (ezelőtt Püspöki Uradalmi) 

borpince 1—1 palack Debről hárslevelű, 
Nemes kadar és Galagonyást bor: 

GÁL LÁSZLÓ, Bp., Visegrádt-u. 15. IV. 
TURNLIGHT PALABA komplett zseb-

lámpa (Pála és tsa, Váci-út 66): 
RECHNITZ KÁLMÁN, Bp., Aulich-u. 8. I I . 
1 pár GFB arany virág harisnya: 
MAROS ISTVÁjNNÉ, Bp., RaktárJu . 39. V. ép. 

földszint 18. 

A film nagyja i (138/: 
M A R L E N E D I E T R I CH 
F R E D A STA I R E LU 

AD ON K AMAZ 
AT J O A N C R A w F O R D 
P O w E L L E N R OK 
A H A L A L B L I N G E 

KÁNON KOT K AT 
HO H G R E T A G A R B O 
A C S A P OR T R I A L 

S A R A H ET B E L 
w I L L I A M P O w E L L Ö 

B 0 HOLLYWOOD 
D A R w IN ö L A N K E R 

Akar ön neve tn i? (142): 
B É K E FF I L Á S Z L Ó I 
ETON AMA POD lUM 
S INA J A LO S E 
E D AK H E R C Z E G 

KOM J A T I T U S IK 
F A R A G Ó R 1 0 ANNO 

K IVA SA L LAKÓ M 
K B TZ ALOM T Á L 
A D O S E P E O T I Ó 
K E L E T I G IDA S S 
U G Y V A N U G Y V A N A 
K A E R O EE T É N Y 

N A G Y E N D R E D 

Egy nasrv doboz Világhírű NI VE A créme: 
VARGA L A J 0 8 N É , Gyw. Husznr-u. 4/c. 
Egy nagy doboz VALERY pouder: 
KLEIN ARTURNÉ, Debrecen, Piac-u. 9. 
dr. Noseda OSMO púder: 
REICHSFEÍLD F LR DIN A NDN ÉS, ®p., Akácfla-u. 

24. 
GE-VI la azsúros selyemharisnya: 
DÉRI HUGÓNÉ. Bp., Nagymezö-u. 40. II . 1. 
10 GLADIATOR Super Fine penge: 
LÁSZLÓ IMRE, Szombathely, Szeuczy-u. 2. 
VELLESZ illatszertár (Vilmos császár-út 

47.) Marvel-Chlpre, Tuft-ptfder: 
STEINER EMILNÉ. Bp., Nagymezö-u. 40. 
BOON's kakaóklílönleR-esség. V* ka:: 
CSATH ISTVÁNNÉ, Sopron. Postafiók 79. 
2 DIANA sósborszeszszanpan és fogkrém: 
WEINBERGER GYÖRGYNÉ, Nagykanizsai. 
2 nasrv doboz SULFAMYL ké.uiúder: 
ROSTA JENÖNÉ, Bp., Haj tsár-út 146. 
Dr. Noseda COLOSSAL szappan: 
DR. GROSS V1LMOSNÉ, Sümeg. 
RADIUS filmszínházba 2—2 mozijegy: 
SVÉD MIKLÓS. Bp.. Horn Ede-u. 17. I I I . 20. 
SZABÓ BÉLÁNÉ. Bp.. Rottenbiller-u. 15. I I . 

KÖNYVEKET NYERTEK: 
(VIDÉK és KÜLFÖLD) 

MÉGAY JULIA. Románia . 
WEISZ IMRE. Csehszlovákia. 
HACK JÓZSEF, Csehszlovákia. 
DR. GAITIA VALÉR, Románia . 
BUTTNER MELITTA, Jugoszlávia . 
BISZTRITSÁNYI LÁSZLÓ, RomAnia. 

Az ál landó heti ju ta lmakra pá lyázók b e k ü l d é s i 
határideje a Szinházi É l e t n e k az Illető h e l y r e 
érkezésé tő l számított 10 nap. 

A postán beküldött levelekre vagy levelezőlapokra 
ráírandó: s FEJTORNA«. — Megfe j tések a Színházi 
Élet Bolt (Erzsébet-körút 7.) levélszekrényébe is 
bedobhatok. 
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R Á É R E G Y Ó R Á R A 
A szokottnál »kissé« nehezebb rejtvényeinknek nagy sikere van. Továbbra is az 

olvasók szíves elnézését kérjük! 
VÍZSZINTES: 

t. Peremgyujtványú lőfegyver, a 
Werndl elődje az osztrák had-
seregben 

11. Azonos betűk 
12. Egészségellenes biztatás 
1«. Ez ellen az etruszk város el-

len harcolva esett el a 306 Fa-
bius 

15. Pör — latinul (fon.) 
17. A caudlumi a római történelem 

gyászos emléke 
18. Azonos betűk 
19. Címrövidítés 
20. Erőteljes rendcsinálás 
21. Francia költő, a Pléiade tagja, 

nagy költészeti és zenei újító 
22. Idea — németül 
23. Azonos betűk 
24. Vissza: napszak 
26. Spanyol folyó 
27. Vizenyős 
28. Vifgza: laikus — idegen Rióval 
29. A hét vezér agyika 
31. Elme 
32. Tojás — németül 
33. Van Helmont által képzett köz-

használt szó mássalhangzói 
34. Vissza: szájillatosító 
35. A Stoa poikilében tanított 
36. Adók mássalhangzói 
37. Franciaország admirálisa és 

marsallja (1646—1730.) 
40. Keosege 
43. Az angorakecske selyemfényű 

felszőre 
44. Balti sziget; tornyáról Jókai 

Irt 
45. Odacsap 
46. Queanbeyan utóda 
47. Tibeti háziállat 
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FÜGGŐLEGES: 
1. Kis falu Zürich kantonban, me-

lyet Margarethe Páternek val-
lási őrjöngésből 1823 március 
lsMén történt keresztrefeszitése 
tett szomorú nevezetességüvé 

2. Északi világtengeristen 
3. Vissza: Össze — görög össze-

tételekben 
4. Nem törhetetlen 
5. Balneológiában van 
6. Püspök naptári rövidítése 
7. Nem görög eredetű szicíliai 

város, mely a rómaiak alatt 
virágzott 

8. Vissza: határozói Igenévképző 
0. A német népbabona érdekas 

rémképe, a kisértelek vadászó 
serege, maly a chtonlkus isten-
ségü Wotanra és a viharfelhők 
élén tartott regés vadászataira 
vezetendő vissza 

10. A »De profundist irója 
11. Babszolgasággal büntat 
13. Korjelző rövidítés 
14. Bangjelző 
16. Cserkész leány, a XVIII. sz. 

Párizsának vonzó alakja, kinek 
Mme, Calandrinival folytatott 
levelezése Voltaira jegyzetei-
vel jalent meg 

17. A o-durskála 2., 4. és 3. 
hangja 

18. Istenhez valti főiemelkedés 
21. Föltételes tárgyas igerag 
24. Francia írónő 
25. Mozog ikerszótársa 
26. Nőlnév 
28. Iga 
29. Izomrögzitő szalag 
3D. Vissza; őszűrzavar 
31. Fon. olvasva: tantétaltér 
32. Név — franciául 
35. Vissza: labda — németül 
36. Kiváló francia ásványtantudós 
38. Betű fon. 
39. Ugy — latinul 
41. Mindnyájunkban van 
42. Germanium vegyjela 
43. Vigyázó 
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ország: 70 pfennig . — Amerika: 25 cent. 
% EVI ELŐFIZETÉS: Magyarország: 6.50 pengő (félév: 12.50 pengő). — Ausztria: 7.5 achil'ling. — 
Jugoszlávia: 120 dinár. — Csehszlovákia: 60 ÍK. —Bománia: 250 leu. —Olaszország: 45 l í r a . — Anglia: 

10 -shilling. — Németország: 8.— a r a n y m á r k a — Amerika: 2.50 d o l l á r 
ATHENAEUM NYOMDA RT., BUDAPEST. Felelős nyomdavezető: KÁRPÁTI ANTAL 



a PESTI 
REGÉNYSZENZÁCIÓJÁ 

Itt kérjük levágni és levelezőlapra felragasztani, vagy nyitott borítékban 2 filléres bélyeggel beküldeni 

rPESTI NAPLÓ kiadóhivatalának 
Kérek a PESTI NAPLO-ból alanti címemre ingyen mutatványszámot küldeni 

Név . 

Foglalkozás 

Pontos cím 

HUNYADY SÁNDOR 
ELSŐ REGÉNYE: 

GÉZA ÉS DUSÁN 
A »FEKETESZÁRÚ CSERESZNYE« FOLYTATÁSA 



$1 

c h á 
n o i r 
kölnivíz n iiűt 
dhâjMém teszi 



Uai 
a nők legnagyobb 

ékessége 

Pat Patterns 
(Foto Fo*> 

megakadályozza 
a hajhullást, megszünteti 

a korpát és viszketést. Nőnek-fér-
finek ideális hajápolója ; 'JxíCflCUi' 

Két hónapra elegendő adag ára P 3 . 6 0 
Nagy csomagolás háromszorannyi fartalommal... P 8.— 



Odol szájvíz ó r i á s ü v e g P 5 . 6 0 , V , ü v e g 
P 3 . — , 1 / 2 ü v e g P 2.'r— 

óriás tubus P l . — 
'/•2 tubus P — . 7 0 ogpep Minden szaklizletben kaphatok 

Athenaeum Budapest 


