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George Cukor 
írta: LENGYEL MENYHÉRT 

Hollywood, január. 
Néhány évvel ezelőtt, mikor az 

Antonia premierjére Newyorkba ér-
keztem, Gilbert Miller ezzel fogadott: 

— Találtam egy fiatal magyar 
rendezőt, akivel együtt dolgozhatik. 
Azt hiszem, nagyon tehetséges. 

Szerény, mosolygó, egészen fiatal 
emberrel találkoztam1 a színházban. 
Alig beszélt magya-
rul, de a szöveget 
jól értette. Ami még 
ennél is sokkal fon-
tosabb, nagyszerűen 
érezte a darab at-
moszféráját. Amin 
»leget csodálkoztam, 
mert a fiatal ember 
— George Cukor — 
az amerikai ma-
gyarság második 
generációjához tar-
tozott, aki még so-
hasem volt az óha-
zában, — kitűnő stí-
lusérzéke tehát ösz-
tönös intelligenciá-
ra vallott. Később 
kiderült, hogy a 
színpadi munkához 
its fölényesen ért, — 
addig vidéken — fő-
képp Rochesterben 
dolgozott, ahol egy 
repertoire színház-
ban komoly, kitűnő darabok rende-
zésével keltett figyelmet. Feltűnően 
jól tudott bánni a színészekkel, — 
különösen a színésznőkkel. A mi ese-
tünkben pedig ugyancsak nehéz 
dolga volt, mert egy elsőrangú, de 
egészen megbízhatatlan színésznő 
volt a főszereplő, akinek közismert 
— hogy úgy mondjam — idegessége 
próbára tette a , legedzettebb szín-
padi embert is. De Cukor kitűnő 
előadást produkált. 

Összebarátkoztunk, — melegen el-
búcsúztam tőle, — egy ideig nem 
hallottam róla semmit. A legutóbbi 
években aztán egyre sűrűbben kez-
dett szerepelni a filmen. De hogy 
micsoda szédítő karriert csinált, azt 
csak itt tudtam meg, Hollywoodban. 
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Nem túlzok, ha azt állítom, hogy 
a világ legjobb három, filmrendezője 
közül Cukor az egyik, ö csinálta az 
utóbbi évek legjelentékenyebb film-
jeit. A David Copperfield-et, a Little 
women-t, a Romeo és Juíiá-t s a 
legújabb nagy Greta Garbó-filmet, a 
Kaméliás hölgy-et. El lehet képzelni, 
mit jelent az, hogy a Metro rábízta 

nagy Shakespeare-
filmjét, amiről — a 
főszereplőket illető-
leg — lehetnek elté-
rők a vélemények, — 
de magáról a film-
ről, a rendezés 

nagyszerűségéről, 
csak a legnagyobb 
elismeréssel beszél 
mindenki. Csúcstel-
jesítménye azonban 
kétségkívül legutol-
só filmje: a Kamé-
liás hölgy. Hogy ezt 
a régi történetet 
micsoda finomság-
gal, lélekkel, stílus-
érzékkel, a szerelmi 
szenvedély és szen-
vedés milyen igazi 
kifejezésével töltöt-
te meg, azt hiszem, 
önök is hamarosan 
meg fogják látni. 
Garbo sohasem volt 

ilyen finom, ilyen nőies, ilyen káp-
rázatosan nagy színésznő, mint eb-
ben a szerepében. Es ő maga is 
vallja — ez a Cukor érdeme, akiért 
rajonganak a film és színpad sztár-
jai. Ina Claire, Katherine Hepburn 
akkor érzik magukat biztonságban, 
ha Cukonrall dolgozhatnak. 

Amerikában és Hollywoodban az 
ilyen sikereket mindjárt dollárokban 
értékelik és pedig szédítő arányok-
ban. Ma ennek a harminc egynéhány 
éves fiatalembernek remek palotája 
s ehhez olyan jövedelme van, amit 
itt csak <i legnagyobbak tudnak el-
érni. S megrendíthetetlen tekintélye. 
Ezen a helyen, ahol csillagok jön-
nek s tűnnek le és a művészi sor-
soknak olyan különös változásai 

Cukor György 



vannak, mint sehol má-
sutt, Cukor pályájának 
ívelése csak fel fölé ve-
vezethet. Mert tudása, 
tehetsége emberi kva-
litásainak szilárd pillé-
rein épül. 

Nekem az benne a 
legszimpatikusabb, hogy 
pillanatra sem vesztette 
el a fejét. Pedig a mű-
vészi pályán — az embe-
ri érték szempontjából 

E Z Si döntő, ki ihogy 
viseli a sikert. Cukor ki-
fogástalanul viseli. Meg-
maradt annak a szerény, 
jóindulatú, rendes fia-
talembernek, aki volt, 
nem szállt a fejébe a di-
csőség, a nagyképűség, a hiúság 
egy árnyalata nem férkőzött hozzá. 
Még magyarul is jobban igyekszik 
beszélni, mint azelőtt, büszkén tar t ja 
és vállalja a rokonságot, a szárma-
zását, ta múltját. 

Most ment először Budapestre, 
olyan izgalommal és kíváncsisággal, 
amiért csak irigyelni lehet. Annyit 
hallott és annyit tud régi, soha nem 
látott hazájáról s oly izgalmasan 
érdekli mindaz, ami művészetben 

otthon történik, hogy Budapestet 
tette első európai útjának közép-
pontjába. Biztosra veszem, hogy 
nem fog csalódni s alig várom, 
hogy visszaérkezve beszámoljon ta-
pasztalatairól. 

A kaméliás hölgy és Armand 
GRETA GARBO ÉS ROBERT TAYLOR 

Cukor György és Thomas Douglas filmszcenikus a Dunapalota egyik erkélyéről nézik a budai 
panorámát A 

'László fotoï 



Matv am Jili 
mozi level® 

Annyi vélemény és ellenvélemény 
hangzott el Bús-Fekete »János«-áról, 
hogy magunk is kedvet kaptunk a 
kérdésbe beleszólni. Igyekszünk ezt 
tárgyilagosan tenni. Tehát: »Já-
nos« a Bécsi Volkstheater legna-
gyobb sikere. Bécsiek és azon ha-
zánkfiai, akik Bécsben látták a da-
rabot, u legnagyobb elragadtatás-
sal nyilatkoztak róla. A bécsi lapok 
úgy írtak Bús-Feketéről, mint va-
lami második Shawról. Erre a Víg-

színház mult héten — igen jó elő-
adásban — ugyancsak bemutatta u 
bécsiek népszerű Jánosát• Másnap 
reggel a lapokban olyan hadjárat 
indult meg a darab ellen, amilyent 
eddig csuk saját műveink bemuta-
tásakor tapasztaltunk. A sok mér-
ges támadás között egyedül egyet-
len igen szellemeset olvastunk, 
Egyed Zoltán tollából, aki megírja 
a János keletkezésének történetét, 
kié volt az alapötlet, kié az első 

feldolgozás, kié a máso-
dik, kié a harmadik, 
ami g végre Bús-Feketé-
hez eljutott, aki aztán 
színpadképessé tette, 
ifamérmost és ezek-
után, bár senki se na-
gyon kíváncsi vélemé-
nyünkre, még sincs 
annyi önuralmunk, hogy 
elhallgassuk. Előre bo-
csátjuk, hogy se utóda, 
se boldog őse, se ro-
kona, se ismerőse nem 
vagyunk Bús-Feketé-
nek. Azt sem állíthat-
nánk, hogy kedvenc 
drámaírónk — mondhat-
nánk: sőt... Személye-
sen alig ismerjük. A ló-
versenyen szoktuk látni, 
amikor minden futam 
után, nyerő tiketjét 
diadalmasan lobogtat-
va, lohol a kasszához és 
ilyenkor — miközben 
saját vesztő tiketün-
ket darabokra tépjük 
— az jut eszünkbe, hogy 
ennek az úrnak is sze-
rencséje, hogy nem 
élünk a vad nyugaton 
és nem viselünk, övünk-

CECIL: Fennállásunk óta 
még nem fordult elő, hogy 
egy Inasnak véleménye legyen 
Cs. Aczél Ilona, Somlay 

Artúr, Muráti Lili 
Vígszínház: János 

(Foto Angelo) 



ben revolvert. Egyszóval egyálta-
lán nem vagyunk elfogultak a 
költő javára. De mit mondjunk, mit 
tegyünk, mit írjunk — amikor a 
darab jó? Nem tehetünk róla, nem 
mondhatunk mást, »János« u maga 
nemében — jó, sőt, kitűnő. János-
nak_ óriási közönségsikere van és 
János megérdemli a sikert. Lássuk, 
mit vetnek a darab, illetve az író 
— szemére? A két főkifogás, hogy: 
1. A téma valószínűtlen, sőt lehe-
tetlen. 2. A darabot nem írója írta. 

Nem vitatkozunk, mert könnyen 
lehet, hogy mindkét kifogás jogo-
sult. A darab mulatságosságán, sőt 

szellemességén viszont egyik tény 
sem változtat. A János meséje rö-
viden az, hogy a bölcs és jóságos 
öreg miniszterelnök inasát megvá-
lasztják képviselőnek, mégpedig 
ellenzéki képviselőnek. János ennek 
dacára megmarad állásában. A ház-
ban kitűnő, hűséges alkalmazott, a 
Házban ádáz, veszedelmes ellenfél. 
János megbuktatja gazdáját, kilép 
a szolgálatból, miniszter jelölt lesz, 
de lemond a karrierről, hogy fele-
ségül vehesse volt gazdája lányát. 
Ennyi történik dióhéjban. Belátjuk, 
nem valószínű, de szerénytelen vé-
leményünk szerint János nem is 

i 

Vígszínház: János 

JÁNOSI: Én teljes erőmből ellenzem a miniszterelnök úr politikáját 
Muráti Lili, Somlay Artúr, Ráday Imre 

(Foto Angelo) 

. . . A déli választókerületben a független dolgozók párt jának harmadik mandátumiát! Szűcs 
János kapta . . , 

Cs. Aczél Ilona, Somlay Artúr, Muráti Lili, Dénes György, Ráday Imre 
Vígszínház: János (Foto László) 



'pályázik a valószínűségre• Korszerű 
karikatúra, olyanféle parodisztikus 
komédia, mint a Barrie »Egyenlő-
ség«-e. Hozzá könnyed, nagyon 
szellemes, sok igazságot mond el 
mulatságos formában és a közönség 
elejétől végig kacagja» végig tap-
sol ja <az előadást. Ami pedig a má-
sodik kérdést illeti, hogy Bús-Fe-
kete mennyire írta vagy nem írta a 
darabot — olyan nagyon fontos ez? 
Belátjuk, ha arról volna szó, hogy 
Shaw, vagy O'Neill, vagy Molnár 
Ferenc áltál szignált színműről ki-
derülne, hogy más írta, magunk is 
igen felizgulnánk a kérdésen. De 
Bús-Fekete »János« esetébem ennyi 
izgalom valóban nincs helyén. Ne 
firtassuk János törvényes, vagy tör-
vénytelen származását, nyugod-
junk bele, hogy rendkívül élelmes 

JÁNOS: Bocsánatot kérek kegyelmes uram, 
hogy elkéstem, i t kellett öltöznöm. 
Ráday Imre, Somlay Artúr, Mwáti Lili 

(Foto Angelo) 
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fickó és előreláthatólag hosszú 
ideig fogja hűségesen szolgálni a 
Vígszínházat. Még csak pár szót a 
szereplőkről, akik között Muráti 
Lili tetszett nekünk legjobban. Rá-
day kitűnő a címszerepben, Cs. 
Aczél Ilona mindig dekoratív és ro-
konszenves. Dénes György egy stré-
ber gróf alakjában legvalódibb. 
Somlay mint miniszterelnök, egy 
egész keveset ügyefogyott, kicsit 
túlságosam öregurat játszik, nem 
értünk vele egyet, mi energikusabb-
nák látjuk a miniszterelnök alak-
ját. Bihari is — bármily mulatsá-
gos — erősen eltúlozza az ügyetlen 
inas szerepét. Szemlér Mária na-
gyon ügyes és kedves. 

* 
Filmibeszámolónk hiányos. Nem 

láttuk az Igazi férfit. A cím elret-
tentett. Nem való már nekünk az 
ilyesmi. Inkább a Negyvenéves 

INCZI: Ebben a házban nem szokás azt mon-
dani, bogy öregasszony, hanem kegyelmes asz-
szony. 

Szemlér Mária és Bihary József 
Vígszínház: János (Foto Angelo) 



JÁNOS: És most kiabál-
jon, csengessen, vagy do-
basson ki. 

Ráday Imre és Muráti 
Uli 

Vígszínház: János 
(Foto László) 

asszonyt néztük meg és nagyon 
meg is dicsérjük. Német film, de a 
felvételek Angliában és a Riviérán 
készültek és a hang is nyugatibb. 
Minden negyvenéves asszony álma 
valósul meg a vásznon, amikor Lil 
Dagover találkozik azzal a bizo-
nyos kimért modorú, de forrószívű, 
dúsgazdag angol lorddal, aki hu-
szonnégy órán belül megkéri fele-
ségül. A történet a negyvenéves 
asszonynak két kis lányáról szól, 
akik tizennégy- és tizenhatévesek. 
A tizenhatéves féltékenyen imádja 
apja emlékét — vagy tálán kicsit 
beleszeret anyja jövendőbelijébe, — 
egyszóval hisztérikusan, kétségbe-
esetten, toporzékolva ellenzi a há-
zasságot, sőt még a gyilkosságtól 
sem riadna vissza. A két kislány 
egészen rendkívüli tehetség. Valódi 
kislányok, nem Shirley Temple-féle 
angyalok. Nagyon ügyes a rende-
zés, épkézláb a. mese — elsőrangú 
film. 

Egy asszony válni akar — érzel-
mes amerikai történet. Tíz év egy 
asszony életéből és mellesleg Ame-
rika életéből is. Főszereplő az 1929-es 
tőzsdekrach, csak azután következ-
nek Myrna Loy és 
Warner Baxter. Sze-
retjük ezt a két mű-
vészt és mindig szí-
vesen látjuk őket, de 
a film inkább enyhe, 
lanyha dolog. Azok 
a házaspárok nézzék 
meg, akik pillanat-
nyilag haragban \van-
nak. Lehet, hogy el-
kezdenek könnyezni 
és kibékülnek, de 

még valószínűbb, 

hogy egy életre 
megundorodnák a há-
zasságtól. 

Még el kell mon-
danunk, hogy tegnap 
délután rádiózás köz-
ben egy német állo-
mást kaptunk. Ép-
pen gyermekdalokat 
énekelt az ottani 
Mariska néni. Okta-
tó dalokat az édes 
kicsinyeknek. A leg-
aranyosabb dalocska 
igy hangzott: 
»Lieber Vetter sei 

mein Freund 
Sonst schlag ich dir 

den Schädel ein.« 

GYÖRGY GRÓF: . 
kap, ha kedves lesz 

Muráti Lili 
Vígszínház : Jánog 

. , és m é g tízezer pengőt 
ehhez a Sziicg Jánoshoz. 

és Dénes György 
(Foto Angelo) 



»A sz,ezón legfényesebb mulat-
sága«. »Hajnalig tartott a tánc«. 
»Háromszáz pár táncolta a szupé-
osárdást«. »A kormány és a diplo-
máciai testület minden tagja részt 
vett az Újságíró Bálon«... Ilyen és 
hasonló címekkel számoltak be a la-
pok a Vigadóban rendezett nagy-
szabású újságíró bálról. Tallózzunk 
egy kicsit és jegyezzünk fiel né-
hány apróságot a pazarul sikerült 
táncmulatságról. 

* 
Soha ilyen pontos közönséget! Fél-

tíz órára hirdették a bál kezdetét 
és háromnegyed tízre már 1200 »ven-
déget számoltak meg a jegyszedők. 
A rendező újságírók gárdája vára-

kozott az előcsarnokban, hogy fel-
kísérje az előkelőségeiket. A politi-
kusokat politikai riporterek ka-
lauzolták, a színházak nagy mű-
vésznőit a kritikusok, a bankigaz-
gatókat a közgazdász hírlapírók. 
Karinthy Frigyes meg is jegyezte 
az ismert rendőri riporterre: 

— Neki nem sok dolga lesz ezen 
az estén, mert az ő rovatának u 
publikuma nem jön el a bálba. * 

Darányi Kálmán miniszterelnök 
pontosan tíz órakor érkezett 

— Negyedtizenkettőre jöjjön ér-
tem, — adta ki az utasítást a soffőr-
jének. 

Hegedűs Gyula és Paizs Ödön, a 



CSÁRDÁSNYITÓ PÁROK: 
Lányi Vera. Apay Gabi, Bauer Médy, Kimel Kató, Tárnoki Enese, Rusztler Ildikó, Bors Kató, 
Várnay Edit, Sváby Baba, Kirchknopf Ili, PJotényi Médy, Balassa Magdi, dr. Bercsényi István, 
Takáts István, Kovács Sándor, Perlesz Gábor, Kubik Arisztid, dr. Biró Barna Béla, Rajner Tibor, 

dr. Telkes Tibor, Barta Arisztid, dr. Losonczy Elemér, Gorondi Nóvák Sándor 
(Schäffer foto) 

uyok és lányok ilyen im-
pozáns tömegénél. Így 
csak neveket kaphatunk 
ki a hatalmas listából és 
pillanatra mutathatunk 
meg egy-egy gyönyörű 
toalettet a kavargó, hul-
lámzó, szikrázó tömegben. 
Feltűnően sok drága szőr 
mét lá t tunk: nerz-bundá-
kat, ezüst- és fehér róka 
kepeket és meglepően sok 
herm^lint. Üdítően ha t a 
sok 1 virágdísz. Virág a 
derékon, virág a kivágás-
ban, virág a hajban. Csak 

azok a hölgyeik juttat tak 
másodrendű szerepet a vi-
rágnak, akik nem akarták 
az élő dísszel háttérbe ál-
lítani ékszerelik hatását. 

Az első (Vendégek szo-
katlanul korán jelentkez-
tek. Már kilenc órakor — 
színes tömeg kavargott a 
Vigadó előcsarnokában. A 
tiss órakor érkező előkelő- — — — — — 
ségeket Bethlen Istvánné grófnővel az 
élén a rendezőbizottság fogadta. 

A grófnő fekete szaténruhában volt, a 
vállon gyöojyörű krizantémmal. A toa-
letthez a ruha anyagából készült bolerót 
viselt. Az előadás alatt a bár háziasz 
szonyai a dobogón helyezkednek el. A 
többség a felkete színt választotta. Feke-
tében van Röder Vilmosné, Lázár An-
dorné, Ádám Lajosné, br. Kornfeld Mó-
riamé, Chorinné is fényes fekete selyem-
toalettet hord. Erney Károlyné fekete 

Székely János, Tasnády-Fekete Mária és Turay Ida 
(László foto) 

toalettje mellett fehéren szikrázik Si-
mon Elemérné, gyönyörű nerz-keppel. 
Tahy Lászlóné világoskék, símavonalú 
ezüsttel átszőtt lamétoalettet hord. Gróf 
Bethlen Pálné ruhája világoslila, Vég-
helyi Dezsőné fekete cirében van. A toa-
lett-szépségdíjat bajos volna odaítélni 
ilyen verseny mellett. A legtöbb bá-
mulója a különleges szépségű báró Pró-
nay Györgynének van. A kegyelmes 
asszony piros és rózsaszín tulipánokkal 
diíszített sötétkék imprimét viselt, hozzá 
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, Turay Ida^ Incze Sándor, Saepesy Béla, Bársony Rózsi, Jovag Ullmtaan Andor 
(Ifászló foto) 

a ruha tulipánjainak megfelelő szinü ruhába öitözött báró Herzogh Andrásnó 
piros és rózsaszín muszlinból összeálli- után is. Mély hátdekoltázs és bő uszá-
tott sálat, hajában tulipános fejdísszel. lyos szoknya emelte a báróné elegáns 
A sált úgy dobta a vállára, hogy az alakját. Gyönyörű volt báró Wolfner 
egyik oldalra esett a rózsaszín, másikra Györgyné ezüstlamé «toalettje, elől a 
a piros rész. kivágásban virággirlanddal. Báró U11-

Sokan megfordultak a fehér muszlin mann Györgyné rózsaszín matt és fé 
nyes résszel kombinált toalettjének váll-
pántja lila ibolyával volt beültetve. Az 
emelvényen foglaltak helyet a Budapes-
ten akkreditált követeik és feleségeik. 
Mackensenné arany brokát ruhát, 
Maugras francia követ felesége coboly 
vállrészes lamétoalettet, az orosz követ 
felesége piros csipketoalettet viselt. 

Általános feltűnést kelt az ú j sajtó-
főnök Rákóczy Imre szép fiatal fele-
sége. Elegáns, fehér sájátcsikozású taft-
ruháját , narancssárga virág díszíti. 
Salusinszky Imréné nerz-keppes fehér 
ruhát, Fodor Oszkárné fekete ruhát, míg 
lánya matyó fehér tüllruhát visel. A 
szép fiatal Mihályfi Ernőné hasított 
zöld csipketoalettet visel. Altalános tet-
szést arat Tóth Lászlóné rózsaszín virág-
girlandos fehér laméruhája, Vadnay 
Lászlóimé sárga muszlin és Bubala 
Györgyné világoskék marokéntoalettje. 

Arany brokátból kész'ült Konkoly-
Thege Kálmánné toalettje. Littke Kál-
mánné sárga, Vázsonyi Jánosné piros 
pipaccsal díszített fehér marokén, Raj-
niss Ferencné fehér lamé, Winter Ru-
dolfné fehér rókakeppel díszített kék 
laméruhát visel. A színésznők elfoglalt-
ságuk miatt csak későbben érkeztek. A 
legelegánsabbak egyike volt Lázár Má-
ria Schiaparelli-modellben. Földigérő, 
fekete, fehér hermelinnel bélelt posztó-

Salusnszky Imre és unokahúga, Zsadányi Éva 
(Schäffer foto) 



BÁLKIRÁLYNÖK AZ UJSAGÍRÓ-BALON 
Bors Kata, Várnay Edit, Rácz Loa, Bary Márta, Rusztler Ildikó, Bary Judit, Ráca Sári 

(László fotók) 
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kep, fekete velursiffon-
ruha, virágdísszel, a ha-
ján apró virágokból ké-
szült, kis sapka. Titkos 
Ilona vállait szabadon-
hagyó ezüstlamé toiaiet-
fet viselt, kék és piros an-
gol máslira kötött, bár-
sonyövvel. A toalettet fe-
hér róka-kep tette tel-
jessé. Csodálatosan szép 
volt Beöthy Lidia fehér 
muszlin st í lruhája. Bár-
sony Rózsi lehellethalvámy 
lila muszlinruhát viselt 
elszórt, gyöngyhímzésű 
virágokkal. Turay Ida fia-
talos, nagyon lányos toa-
lettet választott magának. 
Kék muszlin, puffo&ujjú 
ruhájának bársonyövében 
kis mimozavirágot viselt. 
Nyugodtan beállhatott 
volna az első bálosok cso-
portjába. Szombathelyi 
Blankának kék tüll, Szé-
kely Lujzának kék csipke 
volt a ruhája, Ottrubay Melinda sárga 
muszlinruhát viselt, a ruiha szélén söté-
tebbszínű széles bársonypánttal és 
ugyanolyan színű virággal a hajban. A 
ruha kivágását muszlinkep takarta. 
Szalay Karola, nemcsak a ballettel ara-
tott sikert, hanem fekete velursiffon-
rühájával is. Lamé-toalettet viselt Tas-
nády-Fekete Mária. 

Feltűnően sok fiatal lány volt a bá-
lon. Minduntalan feltűnt egy-egy tfüll, 
vagy muszlinba öltözött rózsaszín-, vi-
lágoskék-, fehérruhás kislány. Véghelyi 
Tli rózsaszínben, Rusztler Ildikó ciklá-

Salusinszky Imre és neje, Berkes Róbert ós neje 

menszínű taftban, Eácz Lea és Sári 
türkiszkék muszlinban, a Bary-ikrek 
világoskékben, Bozó Lili fekete taftban, 
Nóvák Médi zöld muszlinban, Kirch-
knopf Ili rózsaszín szaténben, Plotényi 
Médi világoskék tüllruhában, Balassa 
Magda fdkete csipkében, Paizs Anni vi-
lágoskékiben, Lányi Agi feketében 
Lányi Vera zöld moáréban, Várnay 
Baby fehérben, Faragó Rézike fekete 
taftban, Trecot Baby és Dany Baba ró-
zsaszínben, fekete tüllben Stux Made-
leine. 

Sajnos, a legjóindulatúbh riport sem 



Az Újságíró Bál férfidivatjáról is kell 
valamit inai. A frakkokról. Ezúttal 
ugyanis sikerült betartani a hivatalos 
bálirendet és kötelező volt a frakfk. Min-
den úr fralkkot viselt. Volt alacsonyabb 
és magasabb frakk, karcsúbb és köpcö-
sebb, fiatalabb és öregebb, 
rövidebb és hosszabb, mo-
dernebb és tradicionáli-
sabb. Ezer frákik a Vigadó 
csillárfényében, beleve-
gyülve a hölgyek toalett-
jeinek káprázatos és min-
dent felülmúló színpampá-
jába. 

A meghívón aruem állt. 
hogy »frakk kötelező«. A 
legtöbben mégis tudták 
ezt. Aki nem tujdta ép 

Beöthy 
Pártos 

Baba és 
Gusztáv 

Lázár Mária és Lányi Tiktor 

szmóíkingban jött, azt kí-
méletlenül »eltanácsolták«. 
Mindössze három amerikai 
idköztük Oukor György) 
kapott amnesztiát, ők 
ugyanis szabályszerűen 
igazolták, hogy nem hoz-
ták magukfeal Európába 
frakkot. Később néhány 
elszánt szmókkugos úr rá-
jött az egyetlen lehetséges 
trükkre: a zenekar tagjait 
szmókingban is fölenged-
télkí az emeletre. Erre he-
gedűtokot, szakszofont, 
vagy legalább kottát kerí-
tették maguknak és így 
surranitak föl a káprázatos 
bálterembe. 

Külön fejezetet kell szentelni a minisz-
teri frakkoknak., Darányi Kálmáni mi-
niszterelnök magas alakján áll a leg-
arisztoíkratikusabban, a legkönnyedéb-
ben a fraikk. Fabinyi Tihamér pénzügy-
miniszter frakikja viszont a legmoder-

Székely Lujza é s Stella Adorján 
(Pálházy fotók) 

lehet igazságos ilyen rendkívüli társa-
dalmi megmozdulás leírásánál. Állapod-
junk meg abban, hogy csak színfoltokat 
kaptunk ki, egyébként minden megje-
lent toalett a dicsérő jelzők superlati-
vusát érdemelte ezen a gyönyörű bálon, 
amely egy ú j pesti farsangi tradíció 
kútforrásának Ígérkezik. 

VARY MARGIT 



nebb. Mintha divatlapból 
vágták volna ki. Bornem-
isza Géza kereskedelmi és 
iparügyi miniszter f rakkja 
a klasszikus angol elegan-
ciát képviseli, míg Lázár 
Ainidor igazságiigyminiszter 
egész öltözködése az egy-
szerűséget hangsúlyozza. 

* 

Az írók közül toronyma-
gasságban vezet Zilahy 
Lajos részleteiben és össz-
hatásában egyaránt töké-
letes f rakkja . Ez a frakk 
nemcsak a művészt, de a 
világotjárót is mutat ja. 
Harsányi Zsolt f rakkja , a 
szív alatt a zöld Corvin-
koszorút viseli. Rendkívül 
elegáns jelenség Tóth 
László, Salusins&ky ÍEmre 
úgy fest, mint egy diplo-
mata. Valikovszky Károly 
pedig olyan, mintha egye-
nesen az ő számára találták volna föl a 
f rakkot A két egylkori társszerző, Békeffi 
István és Vadnay László, a premierek 
lázában tanulták meg jól viselni a mo-

Szalay Karoila, Békeffi László, Morgán Ftoi és 
Hegedűs Gyula 

(Schäffer foto) 

dern férf i díszöltözetét, Karinthy viszont 
•kissé idegenül mozog a szokatlan öltö-
zetben. 

TARKEÖVY ISTVÁN 

Reggeil 7 - k o r . . . 
(László foto) 
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Beödy-Zongor Katalin Rusztler Ildikó 

INTIM PISTA, miért jött Buda-
pestre Cukor György, Greta Garbo 
világhírű magyar rendezője. 

— Látni akarta az országot, édes-
apjának szülőföldjét, ö már Ame-
rika gyermeke, az Újvilágban szü-
letett 1900-ban, angol iskolába 
járt, amerikai nevelésben részesült, 
de azért szülei gondosan ügyeltek 
arra, hogy ne veszítse el a kapcso-
latát az óhazával. Feltűnően jól be-
széli a magyar nyelvet, nagy szó-
bőséggel rendelkezik, de magától ér-
tetődően, nincs elég gyakorlata és 
ezért beszédközben kedves kis hibá-
kat ejt. Rokonai közül sokan itt él-
nek, többek között Cukor főorvos 
és mások. 

— Hogyan lett a kis amerikai fiú-
ból Greta Garbo rendezője? 

— Gilbert Millernél kezdte pálya-
futását, mint segédrendező, később 
aztán természetesen őt is elhódí-
totta a film. Irodalmi ízlése és 
nagy munkaereje a film fővárosá-
ban is csakhamar az első sorba 
emelték. 

— Mit mesél a nagy Garbóról? 
— Sok érdekes dol-

got. Elsősorban is, hogy 
a világ leghíresebb 

filmszínésznője el akarta kísérni 
rendezőjét a budapesti útra és csak 
az utolsó pillanatban nevetve mon-
dotta le az utat: »Nézze, itt hóna-
pokig annyi baja van velem mint 
rendezőnek, nem akarom, hogy még 
a szünidejét is tönkretegyem!« Ezt 
a tréfás indokolást, később komo-
lyan is megmagyarázta: »Jobb, ha 
külön-külön pihenünk, ki-ki a saját 
hazájában keresi az üdülést, hogy 
aztán néhány hónap múlva felfris-
sülve fogjunk újra munkához«. 

— Igaz, hogy Greta Garbo vissza 
akar vonulni a filmezéstől? 

— Annyi igaz, hogy régen foglal-
kozott ezzel a tervvel és már régen, 
néhány esztendővel ezelőtt, búcsút 
mondott volna a Jupiter-lámpák fé-
nyes birodalmának, ha közbe nem 
jön valami... 

— Csak nem szerelem? 
— Maguk is mindjárt romantikus 

okokra gondolnak. Tőzsde jött közbe 
és spekuláció. A nagy svéd sztár 
hírhedt honfitársára, Kreugerre 
bízta amerikai méretekben is ha-
talmas vagyonának kezelését és ez a 
nagy összeg Kreuger összeomlása 
miatt teljesen elveszett. Az isteni 
Garbónak tovább kellett dolgoznia 
és tovább fog rőbotolni mindaddig, 
amíg újra elő nem teremti a jövő-
jét biztosító tőkét. 

— Nem nagyon féltjük őt! Nem 
ájulta el Cukor, mennyit kap egy 
filmért? 

— Pontosan elmondta. Garbo leg-
feljebb két filmre köt szerződést. 

Legutóbbi megállapo-
dása ötszázezer dollárt 
jelent a számára, szóval 

AZ ÚJSÁGÍRÓBÁLON 
Dr. Horváth Istvánná 



negyedmillió dollárocskát kap egy 
filmért. 

— Akármilyen hosszú ideig tart 
a felvételi 

— Ne ijedjenek meg, a nagy sztár 
erre is gondolt. Ezért a kis összeg-
ért három hónapig köteles ren-
delkezésre állni. Minden további 
munkaidő túlórának számít és kü-
lön számláztatik. A háromhónapos 
idő lejárta után heti 25.000 dollárt 
kap a művésznő. 

— Igaz, hogy annyira lefogyott a 
nagy csillag? 

— Nemcsak, ő, hanem a rendezője 
is. Amikor elkezdte híres fogyó-
kúráját, amelynek folyamán tíz 
fontot adott le amúgy is elég kar-
csú alakjából, Cukor figyelmez-
tette, hogy nagyon vigyázzon a kú-
rára. A művésznő megkérdezte: 
».Azt hiszi, magának megártana egy 
kis fogyókúra?« Cukor bevallotta, 
hogy ő is érzi a soványítókúra 
szükségét és elhatározta, hogy pon-
tosan követi Garbo diétáját. Ettől 
kezdve nem is evett más menüt, 
mint a világhírű filmsztár. Regge-
lire meleg citromos vizet fogyasz-
tott gyümölccsel, délben vajas tósz-
tot, salátát és gyümölcsöt, este egy 
szelet húst és újból valami gyümöl-
csöt. Ennek a radikális kúrának az 
lett a vége, hogy két hónap alatt 
közel 15 kilót fogyott. Ne ijedjenek 
meg, még mindig maradt 85 kiló. 

— Gyakran összetévesztik Cukor 
Györgyöt világhírű névrokonával, 
Zukor Adolffal? 

— Csak Európában kérdezik, hogy 
rokona-e? Amerikában annyira 

másképpen ejtik ki a két nevet, 
hogy senki sem gondol rokon-
ságra. Zukor bácsit, a Paramount 
elnökét »Zukornak« ejtik ki, viszont 
Cukor György nevét »Tjukor«-n<ak 
mondják. 

— Egyébként van egy kis története, 
amit különösen Pesten fognak gu-
tírozni. Annak idején ő rendezte 
Lukács Pali első beszélő filmjét. 
Mikor Lukács megszólalt, a stúdió 
emberei a fejükhöz kaptak: »Bor-
zasztó, milyen ákszannal beszél, 
egy szót sem lehet érteni!« »En tö-
kéletesen értem« — mondta Cukor. 
»Hogy lehet az, Hogy ön érti, mi 
pedig nem?« »Mert pontosan úgy 
beszél angolul, mint az én szüleim.« 
Azóta persze Lukács Pali kiejtése is 
rendbejött és lehet, hogy most már 
az ő fülét is megüti, ha Cukor 
György szüleinek angol beszédét 
hallja. 

— Reméljük, hogy Cukor Buda-
pesten nem tartotta be a hollywoodi 
diétát, mert különben nem sok 
öröme telne az itteni vendéglátás-
ból. 

— Itt is vigyázott magára, hogy 
a sok baráti és rokoni lakomával 
el ne rontsa a »vonalát«, de azért a 
napokban mégis töltöttkáposztát va-
csorázott és megivott hozzá két po-
hár tokaji .bort, szülőföldjének, To-
kajnak tiszteletére. 

— Más érdekes hollywoodi hír 
nem érkezett? 

— Garbo egyetlen riválisa, a nagy 
Marlene hír szerint magyar film-
ben fog legközelebb szerepelni. 

Várnay Baby 

AZ ÚJSÁGÍRÓBÁLON 
Náday Lola 

Bubala Györgyné 
(Schäffer Gy. fotók) 



Kató Kálmán, Petrovicg Elek, 
Farkas Eszter ki 

Vaszary János »Angyalt vettem fe-
leségül« című vígjátékának filmvál-
tozatát fogja játszani Marlene Diet-
rich. Friedrich Holländer, »A kék 
angyal« emlékezetes slágereinek 
szerzője komponálta az újdonság 
muzsikáját. 

— Tasnády Fekete Máriát láttuk 
az Újságíróbálon, Meddig marad 
Budapesten? 

— Ha az UFA-tól megkapja az en-
gedélyt, vendégszerepelni fog a 
Magyar Színház »IX. szimfónia« 
című új darabjában, amelynek szer-
zője egy fiatál magyar zongora-
művésznő: Székely Júlia. Tasnády 
Fekete Mária szépéégét megcsodál-
ták a bálon, pedig a közönség nem 
is tudta, hogy az egyik táncmulat-
ságból a másikba repült. Szombaton 
este a berlini Presse Bálon vett 
részt, nappali vonaton utazott, há-
lókocsi nélkül, itt a bál előtt még 
az úgynevezett »beauty sleep«-re 
sem volt ideje, mégis pompásan fes-
tett. 

— Mit fog játszani a Magyar 
Színház darábjában és miről szól 
az újdonság? 

— Eredeti új miliőben játszódik a 
bemutatkozó szerzőnő első színda-
rabja. Hőse a budapesti Zeneaka-
démia neves tanára, tehetséges és 
híres zeneszerző, aki különösen ki-
tünteti egyik növendékét. Rábízza 
nagy művének zongoraszólóját. Köz-

jor Gizi ás Iványi-Qrünwald Béla 
ásának megnyitásán 

(Pálházi foto) 

ben megtudja, hogy a fiatal mű-
vészjelölt annak a zeneakadémiai 
növendéklánynak udvarol, iakibe 
ő szerelmes. Ettől kezdve akaratla-
nul is gáncsolja a fiút és eljárá-
sát azzal szépíti, hogy az igazi te-
hetséget nem szabad pártolni, mert 
az elhagyatottság acélozza az ambí-
ciót. A lány nem tud választani a 
i5 éves férfi és a 22 éves fiú között 
és végül is a harmadik útra lép: 
elfogadja egy impresszárió ajánla-
tát és Amerikába utazik jazz-zon-
goristának. A fiatal művész kar-
rierje most már hatalmas lépések-
kel indul előre. Nagyon érdekes fi-
gurákat vonultat fel a darab, 
amelynek minden képe a budapesti 
Zeneakadémián játszódik. 

— Valami kedves pletykát nem 
hallott? 

— Egyszerre meggazdagodott Gá-
bor Mara, az erdélyiek kedvenc 
szubrettje, aki budapesti színpadon 
is többször sikerrel fellépett. Két-
millió lejt örökölt. 

— Még arra kérjük, mesélje el, mi 
van Perczel Zita párizsi eljegyzésé-
vel és készülő házasságával? 

— Nem olvasták, hogy az esküvő 
egyelőre elmaradt? 

— Semmit sem olvastunk róla. 
Mondjon el mindent szépen sorjá-
ban. 

— Perczel Zitát, a Vígszínház szép 
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és tehetséges fiatal művésznőjét né-
hány hónappal ezelőtt megkérte A. 
E. Kossovitz. A művésznő akkor 
nem adott végleges választ. 

— Tartsunk csak egy kis rendet, 
ki az a Kossovitz? 

— Belga származású, mérhetetle-
nül gazdag úriember, akinek Jugo-
szláviában hatalmas bányavállalatai 
vannak. Bányáiban közel húszezer 
munkás dolgozik. Párizsi társaság-
ban ismerkedett meg a szép ma-
gyar színésznővel, rögtön lángra 
lobbant iránta, majd Budapestre 
érkezett és Perczel Zita édesany-
jától hivatalosan megkérte leánya 
kezét. Amikor három hét múlva 
megismételte a kérését, Zita igent 
mondott és beleegyezett abba, hogy 
Párizsban megtartják az esküvőt. 
Csütörtökre volt kitűzve a polgári 
szertartás, amelyre Perczel Zita 
nagykorúsíttatta magát, mert nem 
akarta a párizsi hatóságok előtt 
komplikálni az ügyet. A szokásos 
házassági szerződésbe a vőlegény 
bele akarta venni azt a pontot, hogy 
a művésznő mondjon le a filmről 
és a színpadról. Érthető, hogy húsz-
éves korában ilyesmire senki sem 
hajlandó, így Perczel Zita is kérte 
ennek a pontnak az eltörlését. Mi-
után ebben a kérdésben nem tud-
tak megegyezni, a legnagyobb ba-
rátsággal ideiglenesen elhalasztot-
ták az esküvőt. Valószínűleg közben 
a vőlegény is meggondolja magát 
és enaedéívt ad a művésznőnek a 

Szabó Miklós, a világrekorder magyar 
távfutó a newyorki atlétikai szövetség meg-
hívására fedett-pályaversenyeken vesz részt a 
legkiválóbb amerikai atlétákkal. Az óceáni 

utat az Európa-hajón tette meg 
(Norddeutscher Lloyd Bremen foto) 

szereplésre annál is inkább, mert 
Perczel Zita Párizsban is kapott 
fényes filmajánlatot. 

— Mindenesetre értesítsen ben-
nünket az esküvő lefolyásáról! 

— Mindent elmondok, írásban és 
képben! Kezeiket csókolom! 

Két kitűnő magyar operaénekes turnézik Egyiptomban. Érdy Pál és Ernster Dezső. Ez <a> felvétel 
Egyiptomba menet, az Esperia luxusgőzös fedélzetén készült. 

Érdy Pál, Diana Napier (fijmszínésznő, Richard Tauber felesége), Richard Tauber és Ernster 
Dezső, a eráci opera tagja 
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San Remo, február. 
Esik az eső. A szálloda ablaká-

ból lesem, hátba mégis elkezdődik 
a világhírű ünnepi előadás: a feb-
ruári napsütés az olasz Riviérán. 
Reménytelen dolog. Az égi színház 
függönye meg se mozdul s a szín-
játék minden kelléke vizes. Vizes a 
narancs a fán. a pálma az utcasar-
kon, a szegfűbokrok a kertek mé-
lyén s a mimózaerdő a dombolda-
lon. Minden vizes. Még a tenger is. 

Ebből ma nem lesz előadás 

gondolom és elhatározom, hogy el-
utazom. Be akarom hívni a szoba-
lányt, segítsen csomagolni. Már in-
dulok is, hogy becsengessem, de 
míg az ablaktól a csengőig megyek 
egy éles napsugár orozva hátba-
szúr s mire észbekapok, már a vál-
lam felett tüzes csóvákat dobál a 
falra és égő arannyal felgyújtja a 
szobát. Az ablakhoz rohanok, kibá-
mulok és a lélekzetem eláll: az ég 
szürke függönye felrepült és meg-
kezdődött az ünnepi színjáték. Ez 

A sanremoi vendég 
írta: INDIG OTTÓ 



igen! Ez már ő, a februári napsü-
tés az olasz Riviérán. Es egyszerre 
úgy ragyognak a kellékek, mintha 
sohasem esett volna. Milyen szem-
telenül vigyorog a narancs a fán, 
s a hórihorgas pálma az utcasiarikon 
olyan peckes, mint egy öreg gigerli, 
magas gallérban, vízzel lenyalt fri-
zurával. Egyszerre minden virág 
hangosan beszélni kezd. Csak az 
előbb nyakonöntött szegfű már fű-
szeres vicceket mesél s nézd a mi-
mózát milyen szemérmesen kuncog 
hozzá. Innen akartam én elutazni? 
Innen? Behúnyom a szemem és 
úgy kérek a jó Istentől bocsánatot. 

• 
Itt tölti a telet Molnár Ferenc. 

It t pihen és itt dolgozik:. San Remo 
nagyon büszke világhírű vendégé-
re. Parádéznak is vele, ahol csak 
tehetik. A kaszinó igazgatójától a 
szálloda portásáig, a virágkeres-
kedőtől az espressopincérig mind 
büszke arccal újságolják, hogy itt 
v a n . . . Minden könyvkereskedés 
kirakatában ott látom olasz nyel-
ven megjelent regényeit, színdarab-
Íiaáít. A Pál utctai fiúikat ötféle 
kiadásban is. A kaszinó kamara-
színiházálbain Emmia Graimmasttioa 
társulata a »Marsai,« című egyfel-
vonásosát játssza. 

• 

Sanremói tartózkodásom alatt 
mindennap együtt voltam vele. Ezt 
nemcsak úgy hányavetien közlöm. 
Ezzel őszintén és becsületesen hen-
cegek. És akár milyen édeskésen 
hangzik is: őszintén kijelentem, 
hogy számomra az olasz Riviera 
legnagyobb élménye ő vol t . . . Nem 
hiszem, hogy elfogult vagyok. Aki 
ismeri és valaha is a közelében élt, 
velem fog érezni és nekem ad iga-
zat. De ha elfogult volnék is, az 
sem volna csoda. Amikor szemben 
ülök vele és hallgatom, folyton egy 
gyermekkori élményem jut eszem-
be: Kolozsváron, gyermekkorom-
ban egyszer elvitt az apám a vil-
lanycentráléba, aihol az egész város 

villanyáramát állítják elő és kér 
vármegye villanyvilágítását szol-
gáltatják. Lenyűgözve álltam a ha-
talmas gépteremben. Az óriás len-
dítőkerekek, dinamók dübörgése, 
pokoli lármája, váltók, kapcsolóik 
ritmikus titkai, a magasfeszültségű 
elektromos áram ózon szaga elné-
mítöttaik és megbabonázva álltam a 
fény és világosság forrása előtt. 
Arra gondoltam, hogy ettől a pihe-
nésnélküli dübörgéstől, szüntelen 
erőtől gyullad fel a lámpa a kolozs-
vári utcán, ettől indul el a lift a 
házunkban s a v|llanyfűrész a gya-
lui fatelepen. 

Ilyen elbüvöltep, ilyen elfogódot-
tan nézem, hallgatom Molnár Fe-
rencet, ezt a megállásnélkül dübör-
gő, szüntelenül szikrázó agy-dina-
mót, a legimiagasalbb feszültségű 
vicc, esprit, hölcseség, cinizmus és 
jókedv szellemcentráléját és muszáj 
arra gondolnom, hogy ettől a mo-
tortól villan fel a fény a kopenhá-
gai Nemzeti Színházban, gyúlnak 
ki a szemek a londoni St. James 
Theater nézőterén, a római Teatro 
Argentinoban s ettől a motortól in-
dul el az élet, a világ minden váro-
sában, ahol színház és színpad van. 

• 
De nemcsak San Remo büszke 

Molnár Ferencre. Molnár Ferenc is 
büszke San Remóra. Ügy beszél 
róla, mintha az övé volna és egy-
egy pompázó szegfű ültetvényre, 
mimózafára, de a kék égre is úgy 
mutat, mint odahaza a kisgazda a 
magavetette búzatáblára. De nem-
csak a kék égre és a virágra ilyen 
büszke. Éppen így kényezteti San 
Remo egy-egy érdekesebb ételét 
vagy italát i s . . . 

Egyszer egy kis kocsmában rá-
mutatott az iróstésztából készült 
olasz cukrászkülönlegességre. 

— Nézd ezt a süteményt, — 
mondta — olyan könnyű mint a hab. 
Nézd, milyen finom, milyen por-
hanyos. Még rálehelni sem szabad, 
mert összeomlik, mint egy pesti 
bérház. 
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Gombaszögi Ella Párizsban 

Gombaszögi Ella esete 
a párizsi lutrival 

Mostanában néhány üres hete volt 
Gombaszögi Ellának; s a pihenést 
arra használta föl, ihogy kirándult 
a tavasz elé Párizsiba. Minit igazi ha-
zardőrtermészet, a hosszú utazás 
unalmas óráit úgy ütötte el, hogy 
römipartit toborzott a vonaton. A 
sokmilliós Párizsban azonban nem 
akadt számára sem bridzs-, sem 
römipartner, játékszenvedélyét tehát 
úgy vezette le, hogy sorsjegyet vásá-
rolt és résztvett a párizsi nagy sors-
játék utolsó napjának minden izgal-
mában. Fortuna istenasszony az ide-
gen nagy városban sem hagyta el. 
Amikor a nyeremény táblát kitették, 
Gombaszögi Ella boldogan konsta-
tálta, hogy nyert! Rohant a bankba, 
ahol egy tételben kifizették néki az 
egész nyereményösszeget. Utána 
gyorsan ebédelni ment a Champs 
Elysées egyik legelőkelőbb vendéglő-
jébe. A számla százkét frankot tett 
ki. így Gombaszögi Ella két frankot 
fizetett az üzletre, a nyeremény 
ugyanis mindössze száz frank volt. 

_ Ugy-e mondtam, hogy nyerni fogok? 
Gombaszögi Ella és Aigner Lászlómé 

(Aigner László fotók) 
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Lehettem vagy hu-
szonötéves, nagy vehemenciá-

val írtam a verseiket. Körülbelül akkor 
jött divatba Pesten az autógramm. 

A békének az utolsó cseppjeit szür-
csöltük. A költészetet legalább annyira 
tisztelték, mint a színpadi siíkert. Szó-
val egy szép napon magamat is elkezd-
tek megállítani a kis iskolások, plaj-
básszal, papirossal fölfegyverkezve: auto-
grammot kérek, tessék auto grammot adni. 

Még nagyobb fiúk, nagyobb lányok 
rámtámadtak, ahol lehetett, í r jam oda 
nékik számolócédulára, füzetbe, noteszba, 
névjegyre a becses nevemet. 

Azután meg emlékkönyveiket hoztak; el 
az emberhez, meg postán kapott az em-
ber Pestről, vidékről virágos meg arany-
szegélyes kartonlapókat, hogy azon az 
istenadta nevét megörökítse. 

Kérem én ennek a boldogtalan boldog 
pályának; a hajnalán azon merengtem, 
hogy egyszer majd ha pénzem lesz, ma-
gam adom ki a kömyveimet, mégpedig 
névtelenül. Elfelejtem és elfelejttetem a 
nevemet. Amit én írok, az mindenkié 
legyen, úgy értem, hogy azt nem egy va-
laki, hanem minden ember ír ja , az az 
égből esik, mint az eső, az a föld színé-
ről árad, mint a fűnek meg a virágtnaik 
a lehellete. 

Borzasztó volt úgy meghazudtolni rög-
tön az álmomat, ezt a fölösleges, ezt a 
tolakodó nevet folyton-folyvást leszö-
gezni. 

És amellett milyen kínos és milyen 
útálatos volt, mikor a szigeti allée-ban 
sétáltam és a jázminszagnak adtam a 
lelkemet, mint aki zenét hallgat, meg 
mikor a városban a kávéházi terraszról 
beléméláztam a világba, hogy fölrezzen-
tettek az orromnalk szöigezett plajbász-
szal, autogrammért. 

El kell ismerni, gróffiák, grófkisasz-
szonyok sohase ütöttek raj tam, azok 
ideális nevelést kaptak, tudják, hogy 
nem szabad a költőt zavarni. Attól is 
megtartóztatták magukat a grófkisasszo-
nyok meg a grófasszonyok, hogy hálál-
kodó, ünnepelő levelekkel fárasszanak; 
az ismeretlen női levéláradatban össze-
visza egy bárónőnék a levele szerepel, 
amelyet nem tudom már miféle közlemé-
nyemmek a hatása alatt intézett hozzám. 

Se miniszterelnöktől, se szén- vagy 
textilmágnástól nem kaptam még soha, 
•tudom más sorstársam se kapott ra-
jongó levelet, versének, novellájának, re-
gényének a megjelenése után. 

A kisebbek, a szerények, a szegények, 
akiknek hatalomból, gazdagságból nem 
jutott, azok hálásak azért a széliért, 
jóért, amit az írótoll a lelkűknek oszto-
gat. 

Édes Istenem és mikor egyebet se kell 
teremteni, mint a csupasz nevemet oda-
teremteni egy darab papirosra egy sze-
gény lánynak, fiúnak, hát hogyne ten-
ném szívesen, ha azzal örömet szerzek 
néki. 

Most aztán hallgassák meg a szegedi 
dicsőségemet. 

Szavamra olyani érzésem volt, mintha 
azt az arany dicsőséget öntötték volna 
dézsával a képembe, mult szerda este, 
mikor ki méltóztattam lépni rendezőnek, 
művészeknek a társaságában a színházi 
kiskapun, lenn voltam Szegeden egy da-
rabomnak a premiérjén. Képzeljék, vagy 
harminc darab 8—10 éves parasztgyerek 
özönlött el, papírral, plaibásszál, óto-
gramot tessék adni, ótogramot, ótogramot! 

Nohát, ez a sok-sok kis ócska levente-
sipka, foltos kis ujjasok, rossz kis csiz-
mák, cipők, hideg télen este negyedtizen-
kettőkor, itt vártak, virrasztottak, ál-
modni nem mertem volna, hogy ekkora 
csodakultúra van Szegeden. 

Mondom a rendező úrnak, de már a 
pityergéshez közel, mikor egy gyerek a 
harmadik cédulát nyú j t j a fel, hogy arya 
is í r jam rá a nevemet. 

— Nem értem, — mondom — honnan 
tudják ezek az elemista gyerekek, hogy 
én ki vagyok. 

— Onnan drága mester, hogy a szín-
háztól egy jó ember mindig kiizen Ü> 
szegedre, ahol a proletárság lakik, hogy 
ma estére jöhetnek az autogrammosoki, 
Valahányszor pesti színésznő vagy sart-
mész vendégszerepel. Vagy ha Huber-
mann-kionoert van. Akkor is, ha egy 
szerző jön le Szegedre. A polgári gyere-
keknek, akik az autogrammot gyűj t ik , 
azoknak le kell feküdni. Ezek a szegény 
kis parasztgyerekek aztán másnap dél-
ben odacsődülnek a gimnázium elé, meg 
a leányliceum elé, eladják az autogram-
mot. Egy Németh Máriáért, egy Huber-
mannért néha két pengőt is kapnak. Vi-
szik haza a pénzt. 

Ha énértem csak két fillért is kapnak, 
akkor se. kéne egyebet 
írnom, csak a neve-
met, a nevemet így 
késő este Szegeden, 
meg Csongrádon, meg 
Kecskeméten, meg 
Debrecenben, meg vé-
gig az országon, ahol 
csak ilyen kifakult le-
ventesipkás cselédgye- V 
rekek vannak. ^ . . J J W & f t 
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Bécs, február... 
Bécs egy nagy magyar siker 'kapcsán 

ú j színpadi tehetséget avatott, Hatvany 
Valéria bárónőt, aki Heltai Jenő Néma 
leventéjé-nék Ziliáját alakít ja most a 
Burg Theater színpadán. A sajtó meleg 
fogadtatásban részesítette az előkelő de-
butáinst, egy ú j színésznő sikerénél azon-
ban sohasem a kritika a döntő, hamem a 
közönség. Nos, a gyönyörű Hatvany Va-
léria mii már bizonyos lehet, hogy a 
publikium is kegyeibe fogadta: esténként, 
amikor a színházba jön, valósággal át 
kell verekednie magát az autogrammké-
rők ostromgyűrűjén. 

A Burgszírház öltözőjében beszélgetünk 
a művésznővel múltról, .jelenről, jövőről. 

— Ne kérdezze, hogyan kerültem a 
színpadra — mondja és lélekkel teljes, 
szép fekete szemét bánat árnyalja be. — 
Ennek így kellett jönnie, mert ez volt 
számomra m e g í r v a . . . 

A szép, elegáns, minden gesztusában 
arisztokratikus, fiatal nőt két évvel ez-
előtt még Abel Valériának hívták. Elő-

kelő környezetben nőtt fel, Abel udvari 
tanácsos leánya. A Walfischgasse egyik 
házában lakott, az Opera közelében. Ak-
koriban sokat lehetett őt látni Hatvany 
Péter báróval Bécs legjobb társaságai-
ban. Röviddel azután már a pesti tár-
saságban tünt fel, mint Hatvany Péterné 
barátié és állandóan a magyar főváros-
ban élt a Bástyasétányon lévő palotában. 

— iMégis, hogyan került a Theater an 
der Wien-hez! 

— Magától jött. Férjem tragikus ha-
lála után olyan lelki depresszióban szen-
vedtem, hogy a környezetem valósággal 
vigyázott rám. A családom, a szüleim 
ösztökéltek, hog j csináljak valamit, ha 
ki akarok kerülni Ikinzó gondolataim kö-
réből. Ebben a hangulatban ért Hellmer 
igazgató meghívása. Beugrottam egy 
énekes szerepbe, amelyet aztán harminc-
ötször el is játszottam. I t t látott ínég 
Röbbeling igazgató és már másnap dél-
előtt készen állt a szerződésem. Láthatja, 
a sors játéka volt az egész. 

— örül. hogy Budapesten fog játszani 
a Burg Theater együttesével? 

— Erre nehéz felelnem. 
A pesti társaságban rossz-
néven vették tőlem, hogy 
a színpadra mentem. Nem 
értem a neheztelést. Nem 
a szórakozás utáni vágy 
hajtott, hanem a tetterő. 
Éreztem, hogy csinálnom 
kell valamit. Vigasztalást 
kerestem a művészi mun-
kában és ú j élettartalmat 
teremtettem az elvesztet-
tért. 

— Mit vár a jövőtől? 
— Röbbeling direktor 

már megcsinálta az ú j 
szerződésemet a jövő sze-
zonra is, de én még nem 
döntöttem. Klasszikus 
szerepkörben akar fellép-
tetni. Hollywoodból is 
kaptam már nagyon ko-
moly ajánlatot a Metrótól. 
Lehet, hogy elfogadom és 
akkor néhány hónapot ott 
fogok filmezni, de azért a 
Burgszínházhoz hű mara-
dok. 

A bécsi Zilia a sorsot 
teszi felelőssé életének 
merész elhajlásáért. Re-
méljük, hogy a sors sok 
a maihoz hasonló vigasz-
talást tartogat még ré-
szére. 

p. p. 

Hatvany Valéria, mint Zilia 
(Foto Willinger) 
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A »Tündérlaki lányok« próbáján: Kiss Manyi, Saaplonczay 
Éva, Bilicsy Tivadar, Kovács Terus. Lázár Tihamér, Sennyei 

Vera. Turay Ida 

Szép Ernő a szegedi színház 
függönye előtt »Az egyszeri 

királyfi« premierjén 
(Liebmann foto) 

VIDÉKI SZÍNHÁZI HÉT 
Miskolci Színház: Szomba-

ton este mutat ják be a »Mar 
rika hadnagya« cimü operettet. 

Esztergom: Gyaramaithy Anikó 
és Jákó Pá.1 vendégszerepeltek 
a »Dr. Szabó Juei« című víg-
játékban, 

Nyiregyháza : Hétfőin mutat-
ták be az. »Á1 larmiigyész«-1 Má-
gori MáxJá-val a főszerepben. 

Szeged: Érdekes reprizre ké-
siül a szegedi színháa. Fel-
újí t ja áprilisban Juhász Gyulia 
egykoron nagysikerű operett-
jét aa Atalaatát, mélynek ze-
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Vaszary János: Női portré 

VASZARY JÁNOS 
KIÁLLÍTÁSA 

SZATHMÁRY MARGIT 
a Belvárosi Színházban a be 
te g Mezei Mária szerepébe ug-

rott be 

A HÉT HÁROM BEUGRÓJA 
BEÖTHY LÍDIA 

az »Egy pohár víz«-ben a her-
cegnő szerepót játszotta el 

bravúrosan, próba nélkül 

itt egy fiatalos temperamen-
tum heves és izgalmas ered-
ményeit) látjuk leszűrve a 
vásznakon. Egyik-másika az 
improvizáció mesterműve — 
csak néhány vtakmerő színfolt 
a részben fehéren hagyott 
vásznon — valódi boszorkány-
ság. De mennyire tudja, hogy 
hová kell azt a kevés 
pettyet tenni! Mögötte sok 
évtized tanulsága, tapaszta-
lata, színélvezete, egy modern 
kifejezés utáni olthatatlan 
vágy ég ambíció rejlik. Ez, 
amit tudásnak, — nem bán-

juk, ha akadémikus tudásnak 
is neveznek — de megvan és 
megnyúzató. Megkérdezvén 
a mestertől, hogy hozta létre 
ilyen nagy tempóban ezt a 
sok színes szépséget — azt 
feleli: Hiszen ma csak a fes-
tésben való elmerül'és az 
egyetlen öröm. Nem gondolni 
a világ sok csúfságára — csak 
szép színeit, szép formáit 
látni, élvezni s megörökíteni... 
Nagyszerű példa azokniaik, 
kik hajlamot mutatnak az el-
csüggedésre. 

HERMAN LIPÓT 

Két év előtti kollektív be-
mutatkozása után az Ernst-
múzeum nyolc termét tölti meg 
102 festményével egy hetven-
éves festő! Nem a legtermé-
kenyebb ifjúságról számol be 
maga ez a tény? De ha végig-
nézzük a színes virágcsokro-
kat, szép nők arcképeit, gyö-
nyörű délszaki tájakat, Porto-
rose, Rimini, Rapailó, Ve-
lence s a csodás T&ormina 
tájairól', ha megfürdetjük sze-
münket az ékes kékek, rózsa-
színek, lilék, vérpirosak szín-
tengerében, csak még jobban 
megerősödik bennünk, hogy 

r 

Az »Édes Anna« próbáján a Belvárosi Színházban: Berky 
József,. Bulla Elma, Szirmay Vilmos. Bárdos Artúr, Boriay 

Lajos és Bársony István 

SIR ALICE 
Gyöngyössi Erzsi szerepébe 

ugrott be 
(Angelo fotók) 
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Olivia 
deHavilland és Er-

ről Flynn a főszereplői a m 
f^m'A a „Balaklavá"-nak, Ker-

> tész Mihály új filmjének. Er-
• rol Flynn Kertész felfedezése, 

első Hímje a „Halálfeje« lobogó" 
P l révén lett népsztrü sztár. A „Balak-

lav»" felvételei alatt nősült ; stílu-
sosan Kertész Mihály másik felfede-
zettjét : Lili Damitát vette feleségül. 
Még Hollywoodban is rekordnak szá-
mit. hogy rövid néhány hónapon belül 

« már harmadszor készülnek elválni. 
l m ? Lehet, hogy Erről Flynn leg-

közelebbi filmjénél már mást 
hívnak Mrs. Flynnek ; re-

mélhetőleg az is Ker- r J 
WÈËÊÊÊk*. tész Mihály felfe-

^ dezettje lesz 



A SZERENÁD 
A napokban történt, hogy az egyik 

pestkörnyéki társulat a közeli helységek 
egyikében kaibaréelőadást hirdetett Ércp-
kövy László vendégfelléptével. Már meg-
kezdődött az előadás, amikor kiderült, 
hogy a karmester útközben meggondolta 
magát és nem jött el. Mindenki tudta 
már, csak a direktor nem, aki a konfe-
ranszié tisztét is betöltötte. Éppen 'a 
nagy számot jelentette be: 

— Hölgyeim és uraim, most követke-
zik Érczkövy László úr és Hajnal Nusi 
kisasszony táncduettjö . . . 

Ebben a pillanatban lenéz a zongorá-

hoz és észreveszi, hogy a karmester 
hiányzik. Hátulról súgják, hogy nem is 
jön, mert megszökött. A direktor-
konferanszié nem jött zavarba, hanem 
így folytatta: 

— Ennek a duettnek az az érdekessége, 
hogy hősnője, a spanyol donna a r ra a 
szerenádra táncol a szeretőjével, ame-
lyet a fölszarvazott f é r j ad neki az ab-
lak alatt. 

Ezzel kiment a színfalak mögé és mi-
alatt Érczkövy és partnernője a szín-
padra dobbantak, ő harsányan rá-
kezdte: 

— La lalla lalla lalala l a l l . . . «î3 

A doktor: Nem értem, Mr. Green, mit panaszkodik? Én nagyon meg 
vagyok elégedve a mai vizittel. 



ViccveimfiiílAX 
JELENET EGY 

PESTI LAKÁSBAN 
A nagysága murizik 

a mindenessel: 
— Maga szemtelen, 

trampli, pieaok! Hogy 
mer velem ezen a han-
gon beszélni? Azonnal 
adja vissza a karácso-
nyi ajándékot! 

— Visszaadom, ha a 
nagyságos asszony is 
visszaadja, amit én ad-, 
tam! 

— Mit adott maga 
nekem?! 

— Kézcsókot. 
Befetilditte: Városi Pál, 

Debrecen. 
AZ ŐSZINTE EMBER 

— Mondja, Kemenes úr, 
miért nem jött el a va-
csorára? 

— Mert nem voltam 
éhes, nagyságos asszo-
nyom. 

— Az ember nemcsak 
azért jelenik meg egy va-
csorán, mert éhes. 

— De szomjas se voltam, 
nagyságos asszonyom. 

Beküldte: Kocsis János, 
Újpest. 

KIEGYEZÉS 
Két barátnő diskurál. 
— Képzeld, az Ella 

rajtakapta a férjét, 
amint a szobalányt 
megcsókolta. Engeszte-
lésül kapott egy ú j ru-
hát. 

— Persze Ella rögtön 
kidobta a szobalányt? 

— Nem, mert ú j ka-
lapra is szüksége van 
még. 

Beküldte: László Anna, 
Budapest. 

MÓRICKA 
Móricka születésnapi 

uzsonnára volt hivata-
los. Amikor hazajön, a 
mamája megkérdi: 

— Na, mi volt az 
uzsonna? 

— Cseresznyéerétes, 
— feleli Móricka — de 
a magok már ki voltak 
köpve. 

Beküldte: Szegő Jenő, 
Pesit-Men teresét) et. 
ESKÜVŐ 

SKÓTÉKNÁL 
— Mondid, miért siette-

ted annyira az esklüvő-
det? 

— Mert hosszú jegyes-
ségre nem telik a pén-
zemből. 

Beküldte: Ádámi Béla. — Kérlek, kölcsön szeretném kérni a titkárnődet. 
/ f l^l .— TT ^ 

FŐTÁRGYALÁSON 
— Elnök úr kérem, nem én vagyok a vádlott, 

csak ez az úr udvariasságból átadta a székét... 
(College Humor) 

A KAPÓS MUNKAERŐ 



PAZAR TALALMANY 

í&y legalább sohasem késünk el a színházról. (Candid«) 

A TEHETSÉGES ÉS 
TEHETSÉGTELEN 

CSACSENER 
A tehetséges csacsener 

portréját lncze Sándor 
főszerkesztő rajzolta meg. 
Mikor először jött haza 
Amerikából, a Rudas-
fürdőben találkozott Dé-
nes Oszkárral és elmesélte 
neki, hogy kétezer ú j elő-
fizetőt hozott az újvilág-
ból. 

— Hétezer előfizetőt! 
0 . . . o . . . o . . . e . . . ! 

— Kétezret — javította 
ki a főszerkesztő. 

— Kétezret! C . . . o . . . 
c . . . C . . .J 

És még lelkesültebben 
eicegett. Ezzel szemben 
Stella Adorján a csacse-
nertípus másik végletét 
mutat ja be. Ez egy fiatal 
újságíró kolléga, aki ott 
volt — BékefÜ—Stella da-
rabjának, a Méltóságos 
kiisasszonynak bemutató-
ján és utána lelkesülten 
rohant Stellához : 

— Gratulálok! Szenzá-
ciós volt! 

— Köszönöm, — mondta 
Stella — bár az első fel-
vonás második jelenete 
jobb lehetett volna. 

— Hát az igaz — mondja 
a csacsener — de a többi 
ragyogó! 

— Igen, de, sajnos, a 
premieren konstatáltam 
csak, hogy a második fel-

vonás függönyjelenete 
csapnivaló! 

— A második felvonás 
függönyjelenete csapni-
való, de a töhbd! 

így ment végig Stella a 
darabnak úgyszólván va-
lamennyi jelenetén, min-
dent lepocskondiázott és a 
csacsener mégse próbált 
ellentmondani. Ez volt a 
földkerekség legtehetség-

te lenebb csacsenere. 

TURÓ BÁCSI LATOGATÓBAN 

— De mamuskám, azt mondták, hogy érezzem 
otthon m a g a m a t . . . 

(College Humor) 

oe 



HÁZASPÁR A BÁLON AZ EXKUZÁLÓ 
TÁVIRAT 

A népszerű író va-
csorára volt hivatalos 
egy ismerős családhoz. 
Az író a vacsora előtti 
napon táviratilag men-
tette ki magát. A táv-
irat szövege ez volt: 

»Nem jöhetek. Ha-
zugság levélben.« 

DRÁMA 
A TENGEREN 

J> 

— Látod azt a horgot? 
Ha nem szeretsz, rögtön 
öngyilkos leszek! 

(Ric et Rae) 

NÉVÜJ1TÁS 
A névújító játék viez-

szatért oda, ahonnét 
eredetileg kiindult, a 
tárgyak és fogalmak 
tréfás átkeresztelésé-
hez. A pesti kávéhá-
zakban ilyenfajta pár-
beszédeket hallani: 

— Mi a tenger? 
— ? ? 

— Bálnaszörp. 
— No és mi a málna-

szörp? 
— ? ? 

— Nikotexes kadarka. 

— Drágám, mindenütt kerestelek, amikor a zene 
rákezdte, de sehol sem láttalak. 

(College Humor) 

AZ INTELLIGENS FOXI 

Vadnai László dicsekszik Békeffi Istvánnak, 
hogy milyen intelligens foxija van. 

— Tudod, hogy kelt föl? Reggel odajön hozzám 
és ha nem akarok kibújni a jó, meleg ágyból, a fo-
gai közé veszi a paplan szélét és lehúzza rólam. 

— Te vigyázz, — mondja Békeffi — ez legköze-
lebb nyakonönt egy pohár vízzel! 

36 



A KARMESTER 
FIA 

Erich Kleiber, a vi-
lághírű karmester a 
mult hónapban enged-
te meg először, hogy a 
kisfia jelen legyen az 
elgyik hangversenyén. 
Amikor vége volt a 
koncertnek, a kicsike 
zokogva jött ki a te-
remből. 

— Miért sírsz, fiacs-
kám? — kérdezték 
tőle a művészszoba 
vendégei. 

— Mert megsértették 
a papámat. Mindenki 
ült, csak neki kellett 
állnia . . . 

PADLAKÓK 

A MEGÉRTŐ LÉLEK 

Annakidején a fiatal 
Mály Gerő élénken udva-
rolt egy Heléna nevű kis-
lánynak. Egyszer valami 
nagyon szépet akart neki 
mondani: 

— Tudja-e Heléna, hogy 
a maga egyik névrokona 
miatt évekig háborúskod-
tak a görögök Tróija falai 
alatt? 

— Ne beszéljen, — 
mondta a kislány — szin-
tén Krumpholznak hív-
ták? 

— Gratulálok, nagyságos uram, kimenőt 
méltóztatott kapni! 

(Esquire) 

RÁDIÓKÖZVET1TÉS A KÁVÉHÁZBÓL 

— Joe, feküdj már le, 
mert el akarom oltani 
a lámpát . . . 

(Passing Show) 

A NÉVROKON 

Pethes Sanyi kérdi Dénes Györgyöt: 
— Miröi állapítod meg, hogy egy pesti kávéházi zenekar 

rádióközvetitést ad? 
— A mlkrofónról', amely a prímás előtt van. 
— Hát még? 
— Nem tudom. 
— Arról, hogy mihelyt lemegy egy szám, a zenekar leteszi 

a hangszereket és vadul tapsolni kezd. 



A magyar „Kék madár" 
Vörösmarty Mihály gyönyörű tündérjátéka, a »Csongor és Tünde« kelt életre 

az elmúlt héten a Nemzeti Színházban. Azt lehetne mondani, hogy a magyar 
»Kék madár« ez a verses játék, a boldogság utáni reménytelen hajszának allegó-
riája. A nagy költő klasszikus alkotását Németh Antal dr. rendezte és alkalmazta 
szilire, Jaschik Almos népmesei hangulatot árasztó díszletei között. 

CSONGOR: 
. . . menj el 
merre lábad visz, szemed lát, 
mert ha még e szent helyen 
Itt talállak, eltemetlek. 

Percnyi László és Szabó Maróit 

ILMA: 
Asszonyom, mit adsz, ha mondom, 
hogy belül' a lomb alatt 
Csongor úrfi szunnyad ott. 

Szörényi Éva és Somogyi Erzsi 

MIRIGY: 
Titkon csendben egyedül 
Jer velem, ne búslakodjál 
Jer te csinos kis boszorkány 

Szabó Margit és SzeleCzky Zita 
Nemzeti Szinház: Csongor és Tünde 

(Foto Vajda M. Pál' 

TÜNDE: 
Még alig szemléltelek. 
Hű szerelmem hajnalát. 
Rózsabokrát vágyaimnak. 
Rég óhajtott kincsemet. ^ 

Szörényi Éva és Perényi László 

< £S ifi 



KURRAH: 
Arvia ördögök vagyunk 
Major Tamás, Ungvár y László, Vár-

konyi Zoltán 

B A L G A : 
Szállj, parancsolj , mit t egyek , 
A világot, mint darab búst 
Érted felfalom, ha kell 

Juhász József és Szeleczky Zita 

B A L G A : 
Oh, te drága oldalcsont! 

Somogyi Erzsi és Juhász József 
I L M A : 
H á r o m ú t v a n n a p k e l e t r e 
T á v o l i n n e n e g y a r á n t 

Perényi László és Somogyi Erzsi 
N e m z e t i S z í n h á z : C s o n g o r é s T ü n d e 

( F o t o V a i d a M. P á l ) 



Cortinai napló 
í r t a : EGYED ZOLTÁN 

December 15. 
A naplót még Pesten kell kezde-

aem. Sáros, lucskos idő, sétálok a 
Váci-utcán. Az olasz idegenforgal-
mi hivatal kirakatában vatta-ha-
jasokon sielők repülnek a mélybe, 
pillanyerőre. Az ember örökké gye-
rek marad egy kicsit, bámulom a 
»repülő« síelőket s arra gondolok, 
»hej, ha én is köztetek lehetnék...« 

December 17. 
Megyek az autobuszon, az Appo-

iyi-téren beszáll Santelli Paolo, a 
Maestro fia, aki az olasz iroda ve-
hetője. Szervusz, szervusz. 

Én: Láttam a kirakatodban a síe-
lőket. Csuda. 

Santelli: Hát még a valóságban! 
Nem is értem, hogy egy Egyed Zol-

tán ilyenkor Pesten van és nem 
Cortina d'Ampezzoban! 

Én (nonchalance-al): őszintén 
szólva én sem értem magamat. De 
a versírást már tizenöt évvel ez-
előtt aibbalhagytam s úgy tudom, 
Cortinában inkább a líra j á r j a . . . 
S ami a lírát i l let i . . . 

Santelli: Nem olyan veszélyes a 
dolog. Legyen szerencsém a részle-
tek megbeszélése végett. 

December 20 
Megyek C ort imába újév után. In-

dig Ottó ás jön velem. 
Január 9. 
Holnap este indulunk. 
Január 11. 
Megérkeztünk. Hotelünk neve 

Cristallo Palace. Fent van a hegy 
tetején, tulajdonosa Signor Menar-
di, 38 éves fiatalember, úgy vezeti 
a hotelt, mintha mindenki szemé-
lyes ismerőse, meghívott vendége 
volna. »Mindenben benne van.« 
Megjegyzem, már Pesten hallottam 
róla, hogy úgynevezett »jó pofa.« 

Ugyanaznap este. 
Vacsora után lemegyünk a bár-

ba, a zenekar tusst húz. Indiggel 
kihúzzuk magunklat, hiába, híres 
emberek vagyunk, itt is ismernek 
bennünket. Ügy, ahogy mondom: a 
zenekar ugyanis a híres pesti Pari-
sien Grill'beli Solymossi-jazz. Ki-
csi a világ. 

Január 12. 
Hétkor reggel már ömlik be a 

nap az ablakon. A nap ilyenkor 
olyan piros, mint a paradicsom. Az 
ablakok felett néhány méterre ott 
sárgálnak: a sziklát. A piros nap 
rásüt a sárga sziklára s ettől a 
szikla rózsaszínű lesz. Pontosan 
olyan rózsaszínű, mint egy bálozó 
kislány rózsaszínű báliruhája. Lé-
lagzetrábló látvány. Levegő? Ha-
rapni leihet. A szó szaros értelmében. 

Vigyázat! a si csak kellék — nem is tudok 
s í e l n i . . . 

EGYED ZOLTÁN 
(Jánossi felvétele) 



t 

Január 14. 
Megérkezett a pysto-

yai (herceg udvartartá-
sával. ö t napnál hosz-
szaib'b időre senki sem 
kap holnaptól kezdve 
szobát, március végéig 
minden zug le van fog-
lalva, most kezdődik a 
szezón. Reggeltől délig 
sí, ródli, bob, korcsolya, 
délután napozás, este 
tánc, Solymossiék tán-
coltatják itt fél Itáliát. 
Magyarok alig vannak, 
a szomszéd villából min-
den este átjönnék Gyüir-
ky grófék, ök háztartást 
vezetnek itt, mindig 
vannak (magyar vendé-
geik. Néíhány nappal ez-
előtt a fiatal Horthy 
Miklós roibogott /keresz-
tül Triest felé, utazott 
Egyiptomiba. 

Január 15. 
Indiggel mindenkinek 

adunk. Van itt egy gyönyörű bor-
deaux-i fiú, a svéd menyasszonyával, 
aki ihaját à la Greta Garbo viseli. 
El ás neveztük G. G.-nek. A gyö-
nyörű vöröshajú Madame B.-t »red 
danger«-nek hívjuk. Moura-t, a kis 
orosz emigráns kisasszonyt »cica 
pofácská«-nak nevezzük. Mikor 
megmagyarázzuk neki, hogy a szó 
magyarul mit jelent, kisül, hogy őt 
azért hívják Moura-nak, mert két-
éves korában volt egy gyönyörű 
sziámi macskája, amelyet így hív-
tak s amikor az meghalt, ő sokat 
sírt utána. Cicapofácska moziszí-
nésznő lesz. Legalább is mi rábe-
széljük. Indig ma délután a leg-

Signor Ciano, Egyed Zoltán, S ignora Cianot Indig Ottó 
(Jánossi Viktor felvétele) 

nervet szebb asszonnyal fog bridzsezni, 
Madame Cianoval, a külügyminisz-
ter unokaöccsének feleségével. Utá-
lom a bridzset, de meg fogom ta-
nulni. 

Január 16. 
Tegnap este részeg milliárdost 

játszottunk Ottóval: a bárban ki-
jelentettük, hogy mindenki a mi 
vendégünk. (Négy whisky, nyolc 
oranzsád.) Signor Menardi is ve-
lünk volt, elfogadta a saját bárjá-
ból a saját oranzsádját, majd két 
perccel utána kijelentette, hogy 
szeretne mindenkinek a kedvenc 
francia pezsgőjével kedveskedni, 
rendeljük meg a pincérnél. Indig 
antialkoholista — kvitt vagyok a 

jól lelhet lakni vele. A 
jégpálya lent van a ho-
tel előtt, csatolok. Tizen-
négy év óta nem volt a 
láibomon korcsolya, In-
dig azt imondja, nyu-
godtan indulhatnék ver-
senyen. Rém büszke vá-
gyóik. 



bridzzsel... (Csak jöjjön ez a Me-
nardi Pestre, ahol mi vagyunk a 
Menardiak!) Megérkezett az asztu-
riai herceg udvartartásával, a Bel-
levueban Mussolini Edda szállott 
meg a gyerekeivel. Meg kell bolon-
dulni ettől a naptól, olyan feketék 
vagyunk mint, a cigányok. A líránk 
aggasztóan fogy, prózai gondolatok 
gyötörnek bennünket, a portástól 
érdeklődünk a pesti vonatösszeköt-
tetés iránt 

Január 17. 
Havazik. A síelőkkel nem lehet 

bírni. Eddig mi napimádók néztük 
le őket, most ők röhögnek miraj-
tunk. Felmegyünk az ezer méterrel 
magasabban fekvő »Poco?« című 
kirándulóhelyre a drótkötélvas-
úton, el kell ájulni a látványtól, 
egész Cortina itt van. Egy fiatal-
ember ránkszól: Indig úr. Egyed 
úr, tessék mosolyogni — s már le ia 
kapott. Jánosi úr, Cortina híres fo-
tográfusa, mindenki csak vele fo-
tografáltatja magát. Természetesen 
magyar, debreceni. Indig minden-
nap ú j pulóvert vásárol. Egyre 
több ismerősünk jön le este a bárba 
begipszelt lábbal. Ez itt annyi, 
mintha valaki elvágná az ujját, a 

Jm 
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Ember a »Tre Croce« a l a t t . . . 
INDIG OTTÓ 

(Jánosai Viktor felvételei) 

cortinai orvosok gipszelnek a leg-
jobban a világon. 

Január 19. 
Huszonegyedikéig van lefoglalva 

a szolbánk. Azontúlra ki van 
adva, gondolom, a bergamói her-
ceg számúra. Noha — én mem is 
tudom, — mit lehet tudni — esetleg 
mi is hercegek vagyunk. . . leg-
alábbis úgy élünk. (Egyszer a2 
életben!) Molnár Ferenc kedves vá-
laszt ír Indignek egy lapjára. 

Én: Te, ne látogassuk meg Mol-
nárt San Remobanl 

Ottó: De látogassuk. Ott is líra 
kell? 

Én: Ott is. 
Ottó: Nahát ha itt is líra kell. ott 

is líra kell, s itt sincs lína, hát — 
legfeljebb ott sem lesz líra. Majd 
nyerünk a kaszinóban. 

Január 20. 
Holnap indulunk San Remoba. 

Ebből az alkalomból magunkat is 
elneveztük: én Indiget Rotschild-
nak, Indig engemet Rockefellernek. 
San Remot mint témát átadtam In-
dignek, csak annyit jegyzek meg s 
ezt már idehaza, hogy a kaszinóban 
— nem nyertünk. Annyi baj le-
gyen, Hunyadi se nyer Pesten. 

SIGNORA CIANO 





BOCCACCIO : 
W I L L I F l U T S C H 
Az olasz reneszánsz sze-

relmi böse is filmiJarriert 
csin'ált. Petruccio, a ' íer-
rarai törvényszék írnoka, 
asszonyok és leányok ked-
vence, ezer gáláns kaland 
és Boccaccio »Dekameron-
jának« főszereplője bevo-
nult a filmirodalomba is. 

»Boccaccio« a címe az 
Uta hlangosfilm-operettjé-
nek és a főszereplő maga 
Boccaccio, alias Petruccio, 
akit a filmen Willy 
Fritsch személyesít meg. 
A szerelmes természetű 
Petruccio életének legér-
dekesebb fejezetét tár-
gyalja a film; három fe-
leség és három fé r j sze-
relmi kalandját. 

A •»Boccaccio«, — mely-
nek női főszerepeit az Ufa 
legszebb női sztárjai játsz-
szák — egyike azon kevés 
filmeknek, amelyek német-
olasz verzióban készöltek 

Petruccio és a »Boccaccio« 
cimü filmoperett három grá-

ciája 
Gina Falckenberg, Heli Fin-
kelzeller, Fita Bankhoff és 

Willy Fritsch 

el. Ez annál is könnyeb-
ben ment, inert Willy 
Friitsch, aM az olasz ver-
zióban is megtartotta sze-
repét, a legszebb toscanai 
dialektusban beszéli Dante 

Petrarca nyelvét. 

Semmi sem új a nap alatt. Pina Falckenberg kailapja ma is divatos lehetne 



Szegény operaénekesekkel, nagyon mostohán bántak el az operaszer-
zők, csaknem valamennyi operában nehéz maszkokban, történelmi vagy 
korhű jelmezekben kerülhetnek csak a közönség elé. Svéd Sándornak, a 
nagyszerű baritonistának is csak a film adott végre alkalmat, hogy frakk-
ban szerepeljen. A »Mária nővér« című, most elkészült ú j magyar filmben 
a kitűnő operaénekes nemcsak a hangjával fog sikert aratni, hanem töké-
letes színészi íjátékával és nem utolsó sorban: ideális megjelenésével is. 
Partnerei a filmen: Szörényi Eva és Jávor Pál. 

(Phöbus foto) 



Erdélyi Mici és 
Págor Antal, a 
»Rád bizom a fe-
leségem« egyik 

jelenetében 
(László foto) 

A Hunnia csodagyereke 
Már a folyosón hallani, hogy a Hun-

nia ú j műtermében valami szokatlan 
vihar tombol. Üvegcsörömpölés, földhöz 
csapódó tálcák, feldjőlt székek és aszta-
lok zaja, dobogó lábak, izgatott han-
gok moraja szűrődik ki a stúdióból. 
Egy ismerős hang, Erdélyi Micié, amint 
rémülten sikolt: »Ne hagyja magát! 
Vágja szájon! ...« 

Szent Isten! I t t bent valakit ölnek. 
Tétován állunk a vasajtó, előtt, amikor 
fortisszimo süvölt fel Vaszary János 
hangja: »Most lépj a hasába és vágd 
fejbe a hegedűvel! ...« 

Szóval csak felvétel, megnyugodva lé-
pünk be a műterembe. 

* 
Második hete forgatják már Vaszary 

János »Rád bízom a feleségem« című 
filmjét, amelyet azonos című nagy szín-
padi sikerű diarabjából ír t át forgató-
könyvvé és rendez Vaszary. Filmren-
dezői debüjét jelenti a »Rádt bízom a 
feleségem«, amelynek szereplői a Hun-
nia »csodagyerekének« nevezték el Va-
szaryt. ö ugyanis az első filmrendező, 
aki még egy perccel sem lépte át a ki-
tűzött időprogramot. Ez pedig a színé-
szek és a még tapasztaltabb producerek 
szerint egyenesen a csodával határos. 

A műterem egyik sarkában fekvőszék-
ben pihen a film női főszereplője: Er-
délyi Mici. Izomláza van. Négy napon 
keresztül dulakodott a gép előtt Páger 
Antallal és Ajtay Andorral, olyan fá-

radt, hogy a kezét is alig tudja emelni. 
— Jól kifogtam a partnereimet, — pa-

naszkodik nevetve — rettenetes erej'ük 
van. Minden éjjel borogatásban alszom, 
hogy a kék és zöld emlékeket eltüntes-
sem. 

* 
A hatalmas, arannyal és brokáttal 

díszített, hangulatvilágításos bárdeko-
rációban most forgat ják a film legiz-
galmasabb jeleneteit. A bokszbajnok 
(Hajmássy Miklós) és az akaratlanul 
életveszedelembe cseppent barát küzdel-
mét. Székek törnek, poharak puffannak, 
ömlik a pezsgő — a szereplők nyakába. 
Páger emberfeletti erővel harcol — 
előzőleg a próbák alatt egy üveg ko-
nyakból merített bátorságot — a her-
kulesi erejű Hajmássyval. 

Hajmássy már napok óta egy valódi 
bokszbajnok fölényével, erejének tudtá-
ban jár-ikel a műteremben. Annyira 
beleélte magát szerepébe, hogy min-
denki félve tiszteli. Egy telefonfülke 
falát olyan lendülettel ütötte át , hogy a 
szomszédban tárcsázó Bilicsit, aki egy 
ügyvédet játszik a filmen, alaposan 
viállontalálta. Biliesi dagadt válláért egy 
•üveg pezsgőt kapott a prodúkcióvezeto 
Trebitsch Gyulától, d!e legnagyobb bá-
natára a felét Hajmássy i t ta meg. 

Hajmássy, akit a filmen Picinek be-
céznek, olyan vad, mint egy »pampák 
bikája«. Egy kézcsókjától kitörik Er-
délyi Mici gyűrűjéből a gyöngy, a 



A statisztéria, műszaki személyzet, Kéry Panni, Vaszary Piroska és férje dr. Bodócsy Endre 
izgatottan figyelik Páger és Hajmássy boxmeccsének lefolyását 

jazzdobot svung nélkül üti át és csak 
akkor szelidül meg, amikor Páger apró-
kat üt a fejére — az ötödik hegedűvel. 
Mert négyet már előzőleg minden ered-
mény nélkül tört össze raj ta . 

* 
Minden főszereplő kint van a műte-

remben, azok is, akiknek éppen semmi 
dolguk sincs. Komár Julia és Vaszary 
Piroska is csak drukkolni jöttek ki a 
verekedéshez, amely szabályos boksz-
mérkőzési hangulatban, ijesztő élethű-
séggel játszódik le a kamera előtt. Két 
gyanútlan statiszta 'ül egy asztalnál. 
Páger feldönti őket és néhány szabá-
lyos pofont nekik is »leken« Hajmássy. 
A két statiszta halálra rémülten mene-
kül, Vaszary elégedetten jegyzi meg, 
hogy instrukcióra sohse tudták volna 
ilyen tökéletesen megrémülni. 

A verekedés láza Erdé-
lyi Micit is elkapja. Bele-
irat egyik jelenetébe 
Vaszaryval egy pofont, 
amelyet Pethes Sándor-
nak kell elszenvedni, ki a 
filmen régi udvarlóját 
játssza. Ezt a jelenetet 
tízszer próbálták, Erdélyi 
Mici mindig csak markí-
rozta a pofont. Hiába biz-
tatta Pethes, hogy csak 
üssön nyugodtan. Mikor 
aztán végre a sok beállí-
tás után filmre is vették 
a jelenetet, olyan hatal-
mas pofont kapott Pethes, 
hogy a jelenlévőkben el-
hűlt a vér. 

— Te akartad, — sza-
badkozott Erdélyi Miéi — 
hogy erősei üssek! 

A producer máris ho-
zatni akarta az üveg fáj-
dalomdíj-pezsgőt, de az 
antialkoholista Pethes in-
kább készpénzt kért. Meg 
is állapodtak vele — két 
üveg francia pezsgő árá-
ban. 

Felvételek után a hatszemélyes pro-
dukciós kocsi kettesével szállította haza 
a főszereplőket. Kinek a kar ja fáj t , ki-
nek a lábát taposták le a filmverekedés 
lázában. Págert Komár Juliska soffí-
rozta be a városba, mert férje mozdulni 
sem tudott a fáradtságtól. A rendező 
szobájában Vaszary János és asszisz-
tense, Bánky Viktor számítgatták, hogy 
mi minden tört össze egy nap alatt 1 
Hat szék, két dob, Öt hegedű, tíz pohár, 
nyolc lámpa, egy a s z t a l . . . és mi még! 
— tanakodtak. 

— Hát a zongora, amit darabokra tö-
rettél, az talán kutya? — szólt közbe 
bánatos hangon a producer. 

Vaszary és Bánky elégedetten néztek 
össze, majd vigasztalásul elismerték, 
hogy »a zongora sem kutya!« 

KÜTHY GYÖRGY guai 

Vaszary János, a »Rád bízom a feleségem« szerzője és ren-
dezője, megmagyarázza, hogyan kell elájulni a gép előtt 

Erdélyi Mici, Páger Antal' és Vaszary János 
(László fotók) j!7 





színházi publikuma nem láthatott. Hunyady Sándor darabjában csak beszéltek a 
strand helyett az aktuálisabb mû jégre vitte ki a film főszereplőit: Perczel Zitát és 



Boris Karloff, az őrült operaénekes és rly&lisa, Gregory Gaye 

Mr. Chan detektív, Hollywood 
Valaha kísérleteztek a folytatásos 

filmmel, mint például a »Cezarina«, 
amelyet nyolc részletben izgulhat-
tunk végig. Amerika hamarosan, le-
szűrte a tanulságokat és a folytatá-
sos film 'helyett kitenyésztette a 
folytatásos filmsztárt, vagyis az ál- egyben a 

landó filmfigurát, aki köré mindig 
ú j cselekményt írtak. 

Az állandó filmhősök között nép-
szerűségben feltétlenül vezet Char-
lie Chan, a zseniális kínai detek-
tív, akinek szenzációs nyomozásai 

legnagyobb detektív-
regényüzletnek is bizo-
nyultak. Warner Oland 
az egész ivilágon Char-
lie Chan remeik figurá-
jával lett népszerű, na-
pi postájában sokszáz 
levelet kap amelyet 

esaik: Mr. 
detektív, Holly-
címeztek a fel-

Uj filmje: »Char-
Chan az Operában« 
ben egy izgalmas 

ügyre derít 
A film másik 

e g y 
idegbeteg operaéneflaest 
Boris Karloff, az ame-
rikai rémfilmek ismert 
sztárja játssza. 

Charlotte Henry, Thomas Beck 
ée Warner Oland, a »Charlie 
Chan az operában« fősze-

replői 
(Foto ZO-th Century Fox) 



Az amerikai sztárlis-ta 
két előkelő (helyezettje: 
Gladys Swarthout és 
Fred Mac Murray játsz-
szák a »Pezsgőkeringő« 
című nagysikerű film 
főszerepeit. 

A »Pezsgőkeringő a 
ParamcmnUfilmgykr 

parádés filmalkotása, 
melyet Zukor Adolf 
bileumára készítettek 

A fillm zenei 
tériája, hogy 
Strauss öröíkíbecsű meló-
diáin kívül három mo-
dern zeneszerző 
káját is 
világihírű 
Sam Coslow, 
Holländer és Leo 
szerezték. 

(Paramount 



F I L M ^Zf j ry ' 
C O C T Á I L 

RENDEZŐT KERES 
A „NOSZTY FIU" 

Valaha Bolváry Gêzia 
rendezésében készült el 
Harsányi Zsolt nagysikerű 
színdarabjának néma film-
változata. Minthogy Bol-
váry az ú j magyair han-
gos verzió rendezését nem 
vállalhatja egyélb (kötele-
zettségei miatt, a film 
producere most tárgyal 
néhány rendezővel. A sze-
reposztásra csak ezután 
kerülhet sor. Egyelőre 
csak annyi (biztos, hogy a 
külső felvételeket Sopron-
ban, Bujákon és a Sárköz-
ben fotoigraifáljiák. 
ADOLPHE MENJOU 
ÉS FELESÉGE VERREE 
TEASDALE 
aki Zilahy »Tűzmadár« cí-
mű filmjében Betfky Lili 
szerepét játszotta, níaigyon 
hirtelen utaztak el annak-
idején Pestről. Most kide-
rült ennek az oka, meg-
sízületett a Menjou-ház 
trónörököse: Peter. 
JEAN ARTHUR 
aki legutóbb Garry Cooper 
partnereként avanzsált 
»leading lady«-vé, elké-
szült ú j filmjével, amely-
ben már ő a sztár. A film 
címe: More than a secre-
tary (Több, imint titkárnő) 
és partnere George Beránt. 
Százszázalékosan mai tör-
ténet egy százszázalékosan 
mai lányról. 

ZEISLER EDIT 
a lábujjhegyen táncolás világbajnoknője, a »Vengerka« címti 
lengyel hangosfilm egyik főszerepét játssza. A felvételek 
nagyresze nem műteremben, hanem egy amerikai óceánjárón 

készfiit 

A legérdekesebb szerelmi jelenet, amit magyar filmre fo-
tografáltat Ezerévelőtti idill hősei a pogány Seruzád bes-

senyő vezérasszony és a hittérítő Alpár vezér 
SZAKATS ZOLTÁN ÉS MURATl LILI 

Herczeg Ferenc »Pogányok« cimü regényének filmváltozatában 
(Foto Stylus) 

NAGYMIHÁLY S Á N D O R 
fiatal, magyar író regé-
nyét, a »Szegedi boszor-
kányok«-at tudvalévőleg 
önkényesen leközölte a Chi-
cago Tribune. Az egycsa-
pásra világhírűvé lett 
storyt Deésy Alfréd kötötte 
le hangosfilmre. 
A LEGSZEBB ÉNEKES 
SZTÁR : LILLY P O N S IS 
BEFUTOTT 
ú j hangosfilmjével. Lilly 
Pons, akit a Metropoli-
taintól csábított el Holly-
wood, Párizsban született 
és csaknem a sa já t élet-
történetét dolgoztatta fel 
első és óriási siikert ara-
tott filmjében, amelynek 
címe: »The girl from 
Paris« (A párizsi lány). 

JOE PASTERNAK 
ÉS HARRY COSTER, 
(az európai publikum in-
kább Kosterlitz néven 
ismeri) első fi lmje a: 
Three smart girls, olyan 
hatalmas erkölcsi és anya-
gi sikerrel fu t a világ ösz-
szes mozijaiban, hogy Pas-
ternak már kezdi régi pes-
ti munkatársait is Mvitet-
ni Amerikába. Felix Joa-
chimson már kiutazott. 
J O A N CRAWOFRD , 
DARVAS LILI SZEREPÉBEN 
Darvas Lili nagysikerű 
szerepét, a Josset-dráma 
»Erzsébet«-jét játszotta el 
a közelnmltiban Joan 
Crawford egy rádiótársa-
ság mikrofonja előtt. Part-
nere, Essex szerepében fér-
je, Franchot Tone volt. 



KÁNKÁN 

A S Y B I I X B A I X E T J E 
írta:' LÁNYI VIKTOR 

Mindenki el van ragdtatva az 
operai előadás Syjbiill-iballetjétől. En 
is. Mindenki dicséri a husznöt per-
cig" tartó táncálmot, amelynek tün-
déri képéhez a drága Jacobi Vik-
tor ismerős és ismeretlen darabjai-
tól Zádor Jenő válogatta össae és 
öltöztette új, varázsos zenekari kön-
tösbe a zeneszámokat. Remek «ajtója 
volt a balletnek. A kritikusok me-
gint felfedezték az Operaház tánc-
együttesét és Harangozó Gyulát, a 
zseniális, fiatal táncost és koreo-
gráfust, aki ez utóbbi minőségben 
már a Csárda jelenetben is kitett 
magáért. 

Ne,m csodálom, hogy külföldön is 
egyre nagyobb híre van a írni bal-

letművészetünknek. Szép táncos-
nőink, délceg táncosaink nemrég 
Münchenben szerepeltek, a magyar 
bálon, igen nagy sikerrel. Néhány 
héttel azelőtt pedig Bayreuthban 
vettek részt a ÍLiszt-ünnepségen. 
Szerették, becézték őket. Most hal-
lottam, hogy egy bécsi vállalkozó 
autó-carokra akarja rakni az egész 
társaságot és felléptetni többi estén 
a Stadtoperben. Azt hiszem, a sike-
rükben a tudás.on, művészeten kívül 
sok része van annak is, hogy ked-
ves, szeretereméltó népek. 

Az imént Bayreuthot említettem. 
Eszembe jut, hogy hat-hét évvel 
ezelőtt, amikor kint voltam az. ün-
nepi játékokon kicsit forgolódtam a 



KOZÁK TÁNC 
Hidas Hédy és a férfikar 

nagy Tannhäuser-balLet hölgyrész-
vevői iközt. Aranyos, -bájos angyal-
ikák voltaik köztük, értettek a lum-
poláshoz is, de a, szakmájában hihe-
tetlenül tudákos és nagyiképű volt 
valamennyi. Ha spitzxől, &altóról, 
pirouette-ről volt szó, folyton Kan-
tot kevertek a beszélgetésbe, de még 
talán logaritmust is. 

A pesti ballerinák ke-
délyét és gondolkozá-
sát — hál' Istennek — 
nem szürkítiik el az el-
mélet. Beérik azzal, 
hogy tehetségesek. Nem 
fitogtatják iái műveltsé-
güket, pedig van nekik 
ás. Szalay Karola pél-
dául, aki a Sybillbien 
légies, fehér, hárfák, 
csellók és fuvoláik kísé-
retével oly elragadóan 
személyesíti meg a mu-
zsika lelkét, ez a min-
dig vidám és vicces te-
remtés, »öirvilben« fő-
iskolai hallgató. Vagy 
itt van a ballet gimna-
zista kisasszonya, Ott-
rubay Melinda. Ki ihinné, 
róla, ha finom, sudár 
termetét lát ja hajladoz-
ni a Jánoska-keringőhöz 
kapott tüllszoknyájá-
bian, hogy a hetedik osz-

tály vizsgaanyaga is fiatal életé-
nek gondjai közé tartozik? A tüzes 
kozáktáncban akrobataügyességgel 
remekelő Hidas Hédi, a nagy klasz-
szikus valcer tündére, Vera Ilona, 
ők ketten kicsi koruktól a ballet 
neveltjei. De már például a szédítő 
kánkáncsoport Horváth Manci ja 
mint gye rmeikprim adonna kezdte 



A NAGY VALCER 
Harangozó Gyula 6s Vara Ilona 

pályáját, és királyszínházi operet-
tekben is fellépett. 

A férfi tagok közt is vannak »pá-
lyatévesztettek«. Zsedényi Gyula pél-
dául eredetileg prózai színésznek 
készült, és a Keleti Akadémiára is 
járt, csak azután lett táncos. A leg-
érdekesebb karrier mégis Haran-

gozó Gyuláé. Banktisztviselő volt, s 
legfeljebb házibálokon táncolt. Be-
járt az Operába statisztálni. Vala-
hogy föltűnt ügyessége és mozgé-
konysága. Egyszer osaik azon vette 
észre magát, ihogy Cieplinski, a len-
gyel balletmester a »Háromszögletű 
kalap« groteszk főszerepét bízta rá. 

— Még akkor nem is 
tudtam — mondja, — 
hogy aimit csinálok, az 
tánc. Megijedtelm, miikor 
a lapok agyba-főbe di-
csértek. Hamar fölké-
redzkedtem a ballette-
remlbie. Akkor láttam 
először ilyesmit. Már 
szólótáncos voltam, utó-
lag tanultam meg a 
mesterségem ábécéjét. 

Az egész eaniber hu-
szonötéves. Londoni, 
párizsi, berlini szakfo-
lyóiratok hasábokat ír-
nak a művészetéről. 
Egyébként kitűnően raj-
zol és fest. Azt is csak 
úgy magától. Okos fiú, 
kedves és szerény. Igazi 
miaigyar tehetség. 

MUZSIKA FANTÁZIA 
Szalay Karola 
(Foto Vajda M. Pál) 
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TARSAS ELET 
S z e r k e s z t i : ENDRÓDY BÉLA 

A ZSERBÓ-BÓ-BAN 
— Mit tudtok ti, angyalom, a farsang-

végi torlódásról? Halljuk a sűrített báli 
beszámolót, minden mulasztást pótolva 
Karnevállal szemben. És egyben búcsúz-
zunk is el a bizonnyal fáradt fenségtől, 
lévén általános a hamvazó szerdai han-
gulat. 

— Egy szombatról, egy hétközi ün-

nep előestéjéről és egy hétköznapról 
származik az adósság, amelyet ezennel 
letörlesztünk. Kezdjük a hétközi ünnep 
előestéjével, mikor is az Atléta-bál, az 
Emericana-bál, a Vitézi-bál és a Szé-
chenyi-bál ragyogó négyese robogott ke-
resztül a farsangi éjszakán. Az Atléta-
bálról el lehet mondani, hogy a szó szo-
ros értelmében áttáncolták. Nem volt 
szuppé, bárrendszer volt, úgy, hogy a 
bál megszakítás nélkül és a legkitűnőbb 

hangulatban egyhuzam-
ban folyt reggelig. A 
táncrendet gyönyörű musz-
linzsebkendő helyettesi-
tette. Bélkirálynők: Tor-
rn ay Zsuzsa és Kisp&czy 
Zsuzsa voltak, előbbi hal-
ványkék, utóbbi fehér, 
fémmel átszőtt tüllben. 
Rengeteg szép lány és gyö-
nyörű asszony tette szí-
nessé és felejthetetlenül 
széppé a bált. 

Bozó Lili fekete szatónruhá-
ban. Bors Kató fehér peau 
d'ange toalettben, Dozzl Inez 
zöld marokon, virágokból ké-
szült ujjakkal, Barr Judit és 
Márta mindketten türkizkék 
muszlinruhában, Pólya Qogo 
— a bál legjobb táncosnője — 
rózsaszín virágos ciréruhában 
jelentek meg. Nagyon szépek 
voltak: Philipovits Tedda vi-
lágos Illa muszlinban. Ring 
Oszkámé rózsaszín gyöngy-
vállpántos ruhában, Vangel 
A Vitézi-bálon a kormányzónó 
őföméltóságának bemutatják az 

először bálozó lányokat 
(Schäffer fotók) 

A VITÉZI-BÁLON: | «Jp»» 
A Icprmányzói pár, Darányi miniszterelnök és neje, Böder ihonvédelmi miniszter és neje, Baar 

Barettfels osztrjáJk követ, Mackensen német követ és nejé, Órai Talag finn kövot és neje 



Zsóka fémmel átszőtt borsózöld toaletteben, 
Várnay Edith fehér peau d'ange estélyiben ce-
rise rózsákkal' a kivágásban. Gyönyörű volt 
Milos Endrémé tiirklszkék muszlin bársony toa 
lettben. Ács Mihályné halványzöld muszlinban, 
Rupp Gézáné bordóbársony ruhában. Philipo-
vits Károlynó, fekete mélyen dekoltált toalettet 
viselt, Rapoch Jenőné fekete tüll ruhában volt. 

— No most majd én folytatom az Eme-
ricana-bállal, amelyen a farsangoló fő-
városi társaság legszebb bálkirálynői 
jelentek meg s amely a szokástól elté-
rően ezúttal francia négyessel kezdődött. 
Táncrend egy miniatűr emericcmás\ zöld 
sapka volt s a bál folyam/ám megjelent 
a »Torpédó« című báli Mr adó is, ami 
nagy sikert aratott. Ugyanekkor a Hun-
gáriában zajlott le a farsang legna-
gyobb múltú és legnemesebb tradíciók-
kal rendelkező mulatsága, a Széchenyi-
bál, amelyen miniatűr ezüstszobrocskát 
kapott minden lány táncrend helyett s 
amelyen feltűnően sok politikai és köz-
életi kitűnőség jelent meg. A Vitézi-bál 
lánybemutatással kezdődött, Kálmán 
Etelka bájjal és (kiforrott tehetséggel 
előadott ballet-keringőjével folytatódott 
s a tulajdonképpeni megnyitó táncot 
húsz diszmagyaros palotás pár mutatta 
be. Mind a négy bál — anélkül, hogy za-
varta volna egymást — igazán tündök-
lővé varázsolta az elmúlt hét hétfőjének 
éjszakáját. 

— A karneváli forgatag aztán csütör-
tökön új erőre kapott megint. Az első 
G-azdász-bál estje volt ez a különben 
szürke hétköznapi est, amely báli pre-
miert jelentett, miután eddig a gazdá-
szoJonak nem volt külön báljuk. A pre-
mier kitűnően sikerült, — állapították 
meg a gazdász-világ notabilitásai s a 
zöldszalagos, aranykalász-jelvény es gaz-
dászok, nevükíhöz illőn, a -»Ritka búza, 
ritka árpa, ritka rozs« dallamára rop• 
ták a megnyitó csárdást. Volt megnyitó 
keringő is és tánc közben új bálkirálynő 

AZ ATLÉTA BAJL.UH 
FLukk Kato, Lugossy Pálma, Bary Judit, Bors 
Kató, Asbóth Mária, Filippovich Feda ós Sáray 

Piroska 

A SZÉCHENYI-BAL NYITÓ PÁRJAI 
Gróf Csák y Marian, gróf Széchenyi Rika, herceg Windischgrätz Natália, Marschowsky Bébi, gróf 
Szapáry Magdi, Gundeníingen Ödön, Orsich László, gróf Széchenyi Gyula, Jelinek Győző, Kár-

páthy Artúr 
(Schäffar fotók)-



A BENCÉS-BÁL CSARDÁSNYITÓI: 
Szők» Mária, Szakács Bözsi, Tamássy Évi, Nagy Gizella, Jardek Éva, Csikvári Sári, Parlovits 
Nelly, Plackt Mickó, Rehreung Sári, Szepessy L., Vaszilievits-Sömjén Gy., Delía-Donna Mihály, 

ifj. Szviezsényi Zoltán 
tündökölt fel: Faluhelyi Vera, aki böl-
csészettanhallgatónő és egyben a Szín-
művészeti Akadémiára is jár, mert szín-
padi rendező akar lenni, 

— No most a szombati adósság dió-
héjban; Csupa jelmezes karneváli est. 
A Pátria Klub magyar jelmezes bálja 
tündöklő látványosság volt, a jelmez-
verseny díjait Cser Mária, Ferkay Alice 
és Vargha Mária nyerték. A MEC ha-

gyományosan szép jelmezbálján a ren-
dezők piroshajtókás fehér frakkot visel-
tek, rengeteg ötletes maskara volt, ame-
lyeik között Ebinger Lilo pompás jel-
meze kapta a díjat. Ugyanekkor zajlott 
a Charité-bál, amelyet a »Beteg az én 
rózsám« kezdetű csárdással nyitottak, 
amelynek tüzes dallamától tényleg még 
a betegek is táncraperdültek volna. Be 
— szerencsére — mindenki egészséges 
volt és hajnalig ropta a táncot. 

— Az általános farsangi felvonulás 
során a BEAC-bálon egy kislány olyan 
zavarba jött, hogy a lépcsőn felbukfen-
cezett a pálcás rendezők sorfala közt. 
Egyéb farsangi szenzációk, hogy a Téli 
Esték nemzeti kaszinói teáin inárcsi 
Farkas Ferenc leányai és Beretvás Mar-
git válogathattak leginkább rengeteg 
táncos gavallérban, továbbá, hogy a 
Duna Sport Klub jelmezestélye jó kedv-
ben felülmúlt minden hasonló mulatsá-
got, hogy a Képzőművész-bál a Fészek-
ben igazi művészi esemény volt, a jel-
mezek ötletessége miatt és hogy Hús-
hagyó kedden az Országos Kaszinó évad-
záró bálja fejezte be a hivatalos far-
sangot. A Bálközi Blokk tagjai ugyan-
csák hamvazó szerda hetében gyűltek 
össze záróülésre ugyanott s vidám ban-
kettel temették el Karnevál herceget. 
Az elnök urak nyugodtan hajthatják 
pihenőre bizonnyal fáradt fejüket, ha 
ugyan ezt a luxust megengedi nekik az 
a rengeteg kis estély és nagy házibál, 
amely a böjt küszöbén tündököl és tün-
dökölni fog tavaszig. 

— Sok közülük már a héten feltündö-
költ, mint például a Széchenyi László 

i grófék nagy estélye, a német és a fran-
cia követségeken rendezett káprázatos 
estélyék, a Lederer Andorék nagy mű-

A. B. B. T. E. BALON 
Issekutz Mária, Issekutz Margit, báró Piret Bi-

l l haln Antalné és Kovács Kató 
f Schaff er fotóki 



KECSKEMÉTI JOGÁSZBÁL NYITÓ PÁRJAI: 
Szilágyi Mucó, Nemesszeghy Ili, Ballus Éva, Gerec© Nóra, Bácg Vali, Tormássy Manci, Bartha 
Sári, Szabó Edith, Sváb Kovács Piri, Kovács Kata, Demény Lili, Pásthy Baba, Komcz Pál, 
Fodor György, Nagy Miklós, Garzó György, Jeney Pál, Rektorisz Gyula, Aigjaei* Béla. JKirály 
Endre, Révész László, Kovácsi Aladár, Révész István. PászkÁn Béila, Faragó János, Tober RudoII 

(Fanto foto) 

soros estélye a Bajza-utcában, a Lázár 
Imréné és Istvánffy Sándorék teái, s 
Wahl Henrik százszemélyes koktél-par-
tija, a Rauscher Aladárék estélye, a 
Gyömoreyéknél és Drasche-Lázár Alfré-
déknél rendezett összejövetelek könnyű 
koktél mellett. No és ne feledkezzünk 
meg a Leányfalusi Törzs báljáról, ame-
lyen a címerekkel, zászlókkal és klub-
jelvényekkel díszített teremben az urak 
mint az Uhu- és Griff-rendek nagymes-
terei, a hölgyeik pedig páva- és kocsag-
toll-rend jeleikkel jelentek meg, a hagyo-
mányos »Üdv a Dunának/« felkiáltás-
sal köszöntve egymást. Szenzációs szép-
ségverseny élénkítette a bált, amelyen 
a Törzs főnökei és főnöknői kitartó jó-
kedvvel várták meg a hajnalt. Az el-

múlt hét keddjén az úgynevezett i>Ked-
deseik« farsangi vacsorája tarkította 
még a karneváli műsort, amelyen Már-
kus Jenő lelkes keddes elnöklésével sze-
retettel ünnepelték, mint új keddest: 
Szendy Károly polgármestert. Az ün-
neplésnél többek közt jelenvoltak Wäl-
der Gyula, Berkes Róbert, Cseley La-
jos, Tóth László, Párdány Oszkár, Sorg 
Jenő és Antal, Marsovszky Ivor, gróf 
Zichy Ernő, Marschalkó Teofil stb., stb. 
nagyrészt feleségeikkel. 

— Volt aztán egy nyolcvanszemélyes, 
nagyszerű hangulatú estély, amelyet 
Diner Istvánék adtak Marika lányuk 
tiszteletére és Kórody-Katona Jánosék 
február másodikán rendezett estélyén a 
következők jelentek meff: 

A KÉPZŐMŰ VÉSZ-BÁLON: 
Tscheik Ildikó, Balázs Ilotna, Bodor Éva, Vidéky Brigitta, Miss. Margarette Claiborne, Bartha 
Éva, Vertényi Dóra, Marsovszky Júlia, Mr®. M. C. Taylor. Majer Árpádné, Zakariás Gizella, 
Szalay Sarolta, Mlle, A. Vélange, Regdon Irén, Péter Mária, Sereghy Magda, Ldtterati Nagy Valéria 

(Schäffer foto) 



A MAROSVÁSÁRHELYI MAGYAR SPORT EGYESÜLET BÁLJÁN: 
Schwarz Bándiné, Máxiaffi Lajos né, Toldalagi Irma grófnő, Orbán Káról yné, gróf Bethlen 
Balázsáé, Kemény Kató bárónő, Zeyk Mária, Lengyel György, Máriaffi Lajos. Orbán Károlly, 
Bánffy Ágnes bárónő, Kemény Ilona bárónő, Hatfaludy István, Huszár Bébi bárónő, Zlichy Josée 

grófnő. Mikó Anna, Zichy El'ly grófnő, báró Bánffy Lás&lónó. Mikó Mihályné, Mikó László 

Vargha Imre számszéki elnök és felesége, 
Bangha Imre altábornagy és felesége és Médy 
leányuk, Schandl' Károly és felesége, Harmat 
Hilda, Erődi-Harrach Tihamér és felesége, 
báró Kray Istvánék, Krüger Aladárék, Rassay 
Gyuláék, Olló Vilmosék, Szentkirályi Ákosék, 
Szaplonczay Józsefék, Kalmár Istvánék, Ha-
vas Kálmánék, Molnár Péterék, Kapéter Gó-
záók, Komonyi Sándorék, Kisfalvy Alajoséit, 
Koromzsay Vilmosék, Székely Béláók, Ober-
schack Baba, Molnár Baby, gróf Csáky Ador-
ján, Haész Aladár, Ács Tibor, Korényl Ernő, 
Molnár István, Taby Árpád, Szentaémedy Fe-
renc, Somlyódy László, Dániel Áron, Vargha 
György, Kelenffy Gyula, Szabé Nándor, Oláh 
László, Sándor György. Berényi Sándor, Det-
rich Elemér, dobrosi Szabó László és Márton, 
Miklós Jenő stb., stb. 

— Ezzel azután le is törlesztettünk min-
den adósságot és végérvényesen lezár-
juk a nagy bálok krónikáját. Könnyű 
ezt megcselekedni, lévén a báli szezón-
nak végérvényesen vége, küszöbön a ta-
vaszi események. 

— No azokkal még várhatunk egy ki-
csit. Várakozás közben azonban nem fog 
ártani még egy-két derűs apróság meg-
beszélése. 

— Derűs apróságok: az utazási vég-
célhoz illőn, égszínkék kocsijával két 
pesti szépség indult le a Riviérára. 
Ugyanoda utazott Horváth György és 
Dóra galamblövő-bajnök, előbbi néző-
nek, utóbbi résztvevőnek a nemzetközi 
meetingre. Riviérái utasok még Jób 
Dániel, aki Ospedalettibe ment rövid 
pihenőre, továbbá Nádas Sándor és fe-
lesége, akik ezúttal négynapos kerülő-
vel mentek Párizsba, s a négy napot a 
Földközi-tenger partján töltik. 

— No és a derűs mende-mondat 
— Két édes és vidám hölgy — kivándo-

roltak szerencsét próbálni. Az egyik 
Londonban horgonyzott el, ahol is rövi-
den egy gazdag angol urat elhódított a 
feleségétől, a lángra lobbant brit már 
válik és titokban nem Londonban, ha-
nem Pálm-Beachben találkozik szíve 
hölgyével. A másik szépség egyenesen 
Amerikába ment s mielőtt elutazott 
volna, felkereste egy ismerős néni, aki 
kis csomagot adott át neki a fia szá-
mára, aki még a háború előtt vándorolt 
ki s jelenleg egy nagy newyorki áruház 
igazgatója, nős és két gyereke van. 
Szépségünk a familiáris relikviát tar-
talmazó csomagot át is adta a címzett-
nek New Yorkban s ebből a kis műve-
letből eddig mindössze annyi követke-
zett, hogy az áruház igazgatója elköl-
tözött hazulról, már nem is ismeri a fe-
leségét, nem köszön vissza a gyerekei-
nek, csupán Szépségünket imádja, 
vagyis a két kivándorló közeledik a biz-
tos révhez, — adieul 

VÁRÓ ANDOR ÉS IRMGARD FEY Bad OayiT" 
hausenben házasságot kötöttek 



Gólpremier 
Theatre paré volt vasár-

nap ia Milleaniáris sportte-
lepen. I t t kezdődött a fut-
balltarvasz. A Ferencváros 
az üllői-úti sporttelep fü-
vét pihentette. Ezért ját-
szották a Ferencváros—Bu-
dafok mérkőzést a Mille-
náris sporttelepen — a (hó-
lében, amely nem engedte 
kidomborítani a játék 
szépségét, viszont nem 
akadályozta meg a Ferenc-
város győzelmét. Ha név-
sorolvasás lett volna, egész 
bizonyost, az összes főfut-
balldrukíkerek jelennel vá-
laszolnak. A középtribü-
nön Huszár Aladiár, az 
ÓT! elnöke Amundsen-
féle hótalkaróba burkolód-
zott, Usett y Béla futball-
élniük viszont stílszerűen 
a »futballtavaszhoz«, már 
könnyű felöltőbeaii jelent 
meg. 

Zsolt Béla a meccs után 
így nyilatkozott a Színhá-
zi Életnek: 

— Komolyan mondom, 
elrémülök, ha a további 
mérkőzésekre gondolok . . . 
Ha bíráink így fognak 
vezetni meccseket, mint 
most, aJklkor megújuló bot-
rányoktól lesz hangos a 
szezon. Sokszor bikaviadal-
hoz hasonlított a mérkő-
zés. Csak azt nem tudom 
hogy a játékvezető melyik 
szerepet töltötte be. 

Sokat dolgoztaik a játé-
kosok a hólélben. Megérde-
A »nagyjalenet«. Sós, Kapta, 
Raskó, Sárost, Kemény, Sze-

behelyi 
(Pálházy fotók) 

melték a mecssutáni for-
raltbort, majd a kiadós jó 
vacsorát. De kitüntetést 
érdemel az ötezer néző is, 
amely néha csikorgó hi-

degben, máskor hóban, la-
tyakban, esőben, kíániikulá-
ban hűséges, tántorítha-
tatlan, elpusztíthatatlan hí-
ve marad a labdarúgásnak. 

Raskó, a budafoki kapus igy vette el a labdát Sárosi elől. Mellette: Kiss és Kapta 

Toldi félelmetes mosoíya, földön a kapus és I t f é d y " 



Akik a teniszcsemegét szolgáltatták: 
Szigeti (Magyarország), Palmieri (Olaszország), Aschner Lipót, az UTE elnöke, 

Hecht (Csehszlovákia), Metaxa (Ausztria) 
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Metaxa autogrammot ad Popp Mártának, az 
Ifjúsági teniszbajnoknőnek 

TENISZCSEMEGE / 
Aschner Lipót, az UTE illusztris 

elnöke nagy barátja a teniszsport-
nak. ö maga is teniszezik. Most 
pedig ő »főzte ki« azt az »inyenc-
falatot«, amelyet az újpesti Tungs-
ram-kultúrházban tálaltak fel a 
»teniszgurmandotknak«. Nagy ál-
dozatkészséggel megrendezték a 
bajnokok tornáját. Palmieri, Olasz-
ország sokszoros teniszbajnoka, aki 
rendkívül hasonlít Turailhoz, Recht, 
Csehszlovákia bajnoka, aki labda-
szer űen pattogott a fedett tenisz-
pálya fapadlóján, Metaxa, az oszt-
rák bajnokság második helyezettje 
pedig a nők kedvence és bálványa, 
indultak Szigeti, a magyar bajnok, 
a »tenisz őserő« ellen. 

»Előételnek« a Hecht—Metaxa 
küzdelmet szolgálták fel. Hedht 
mint a rák, sokat húzódott vissza-
felé, de Metaxa állandóan fogas kér-
déseket adott fel neki és valósággal 
rákpaprikást csinált belőle. A pe-
csenye Szigeti és Metaxa volt Ér-
dekes, szép mérkőzést mutatott be 
a magyar és az osztrák teniszező-
Bűvészeik voltak a fajpadlón, ahol 
különleges technikára van szükség. 
Szigeti erős ütéseivel brillírozott, 
Metaxa pedig fedettpálya taktiká-
jával. 



Vis: jelenet ez öltözőben: Pal-
in lerí ós Metaxa 

A pecsenyéhez a körí-
tést az illusztris pub-
likum adta, szép lányok, 
szép asszonyok neki-
pirulva, csillogó Szem-
mel nézték a pazar 
tenisziküzdelimet s a 
Szigeti várja a labdát a fedett-

pályán 
(Pálházy fotók) 

mérkőzés után autogramért ostro-
molták a magas, fess, szőke Me-
taxát, aki bátran elmdhetne film-
színésznek. Es ha már szakácsnyel-
ven 'beszélünk, akkor édességi kü-
lönlegesség fejezte . be az estét: 
Hecht és Palmieri mézédes imo-
sollyal mérkőzött. Amíg az előző 
küzdelem tele volt izgalommal, ad-
dig ez már csak amolyan desszert-
féle volt, 

Aschner Lipót ós Arányi Árpád gratulálnak » 
győztes Szigetinek 



Uwaier Agi, Somlyó Júlia. StóUSssy Éva. dr. Phillip 
Ihig a kapitány, Szatmáry Mária, Solymossy Edith, Erdős 

Marika, Jávor Magda. Szabados Eva, Lengyel Judith 

Tarnay Ernő főrendező lánya, 
Vera, az egyik nagytehetség 

Csukay Lívia úszóbajnoknő re-
mek akadémiát mutatott be 

Jane y István dr. átadja a Vívó Szövetség kitüntetését Szenei 
Miklósáénak 

(Páttiázy fotók) 
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Film és valóság 
Mult hét szerdáján érde-

kes jelenet játszódott le a 
Keleti pályaudvaron. A 
kora reggeli órákban meg-
hatott kis csoport vett kö-
rül és vigasztalt e.gy köny-
nyeklg elérzélkenyült fiatal 
hölgyet: Perezel Zitát. A 
Keleti pályaudvaron for-
gatták ugyanis Lőrinc 
Miklós: »Hetenként egy-
szer« című filmvígjátéká-
nak befejező jelenetét, egy 
vidám búcsúzkodást. 

Perczel Zita a film női 
főszereplője életében elő-
ször nam követte a rende-
zői uitasítást és vidám ka-
cagás helyett hangos sí-
rásra fakadt egy kirobogó 
vonat láttára. Aa ijedt kér-
dezőéködésekre derült ki 
azután a titok, amelyet 
Perczel Zita már heteik, óta 
őrzött: a népszerű magyar 
filmsztár aznap délután 
készült Párizsba utazni, 
hogy a közeljövőben meg-
esküdjék vőlegényével, egy 
dúsgazdag belgrádi gyáros-
sal. A távolodó vonat 

Lendvay Márta ás Perczel Zita a »Hetenként 
egyszer« leányinternátus! Jelenetében 

(Globus foto) 

eszébe jut tat ta Perczel Zi-
tánajk az aktuális búcsút 
családjától és Pesttől és 
ezért kellett a »Hetenként 
egyszer« befejező jelenetét 
ú j r a forgaitni, most már 
természetesen, a vidám 
változatban. 

s Délután pedig, az igazi 
búcsúzásnál megjelentek 

H'zlatinay Sándorral, a 
film rendezőjével élükön a 
»Hetenként egyszer« fősze-
replői: Vaszary Pirosfka, 
Lendvay Márta, Kádár Pi-
roska, Földes8y Géaa, Ka-
bos Gyula, Mály Gerő és 
Sftlamon Béla, hogy egy 
iagy virágcsokor kíséreté-
in szerencsés utazást kí-

ránjianak a Párizsba távo-
z ó menyasszony primadon-
nának. 

f Kabos Gyula álverekedést pro-
vokál a »Hetenként egyszer« 
című új magyar filmben, hogy 
barátját: Főldessy Gézát meg-
ismertesse Perczel Zitával. Egy 
Ismeretlen Járókelő: — Dávid 
Mihály — beavatkozása ko-
moly irányba tereli Kabos ak-

cióját 
(Foto Globus) 



n Ö L Q Y E K . V I Q Y J i Z A T I 
Az Esquire, Amerika legfrissebb lapsiker«« amely példátlanal rö-

vid idö alatt népszerű lett :az egész világon,, »Anonimus« aláírással 
rendkívül érdekes cikket közöl a nőhódítás sztratégiájáról. A szel-
lemes cikk nemcsak hangjának merészségével keltett feltűnést, 
hanem azért is, mert a szerző személye körül nagy találgatás in-

dult meg. Legtöbben New-York egyik Leading Lady-jében sejtik a cikk íróját. Itt közöljük az 
érdekes írást. 

Általánosan elterjedt tévhit, hogy 
a szép nőnek imilyen könnyű dolga 
van az életben. Pedig dehogy: a nő, 
ha csak valamivel csinosabb, mint 
az ördögök, öreganyja, állandó 
kísértésnek van kitéve. Szépsége 
olyan veszedelem, amely úgyszól-
ván pillanatokként dönti bajba. 
Akár a munkahelyén dolgozik, akár 
bevásárolni megy, sétál, fürdik, 
színházi nézőtéren, vagy koncerten 
ül, olyan az élete, mintha vadász-
területen élne, aihol őt tekintik sza-
bad zsákmánynak. 

Azért neon kell (bennünket félteni: 
néhány keserves tapasztalat és 
kisebb-nagyobb sebeik árán hamar 
kitanuljuk a férfinem ellenünk irá-
nyuló gonosz praktikáit. Hiszen a 
férfiak alapjában véve nem túlsá-
gosan leleményesek, ha velünk ke-
rülnek szemlbe, a taktíikájuk sem 
különösen változatos. Akár a mai. 
életet veszem, akár évszázadokra, 
sőt évezredekre nézek vissza, pon-
tosan hét hódítási módozatot tudok 
megállapítani, amit u férfiak al-
kalmaznak ellenünk. Most már, 
hogy a szándék minden esetben 
csaláird-e, azt nem kutatom. Mert 
megtörténik az is, hogy az eredeti-
leg könnyed reményekikel vadá-
szatra indult férfi végül a saját 
csapdájának áldozata lesz. De vizs-
gáljuk meg a férfistratégia hét 
módszerét. 

ELSŐ SZAMÜ HADITEBV: Szerelmi 
vallomások tömegét zúdítani a gya-

nútlan nőre. A csábítás rekvizítu-
mai: sóhaj, turfbékolás, ígéretek, 
beleértve a házassági ígéret is. 
Utóbbit rendesen íházasságképtelen 
egyének alkalmazzák, -akik akár 
gazdasági helyzetük, akár lekö-
töttségük miatt a priori nem tehet-
nek eleget ígéretüknek. Okos nő 
odaküldi az ilyen turbékoló lova-
got, aíhová való: a galaimbdúciba, 

KETTES SZAMÜ HADITERV: A m e g 
nem* értett férfi. Különösen nős fér-
fiak alkalmazzák ezt a módszert-
Keresilk a megértő lelket Hölgyek, 
vigyázat. Az ilyen urat sürgősen 
visszautalni szerető családja kö-
rébe. 

HARMAS SZÁMÚ STRATÉGIA: A gaval-
lér. Ajándékokkal kedveskedő em-
ber mindig veszélyes, mert ismeri 
a nőket. Tudja, hogy a gyűirű, vagy 
a bunda elfogadható ajándék, míg, 
iha az ellenértéket készpénzben pró-
bálná átnyújtani, a legtöbb hölgy 
rettenetesen megsértődnék. Szóval 
szerelmét értékekben fejezi ki, ér-
zekniekiröfl. nem beszél, vallomást 
nem tesz és biztosan számít az ellen-
szolgáltatásra. 

NÉGYES SZAMÜ TAKTIKA: A lelki ba-
rát. Aki ezt a módszert alkalmazza, 
veszélyesebb az előzőnél is. Nagyon 
türelmesen tör céljai felé, nem siet, 
mert tudja, hogy eljön az ő ideje. 
Először csaik gyóntatónak áll be, 
mert bölcsen tudja, hogy nincs az a 
lángoló szerelem, amelynek ne vol-
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nának harcos periódusai. Ilyenkor, 
imiint megértő férfi csöndesen túri, 
hogy a megbántott nő az ő szmo-
king-gallérjára hullassa könnyeit. 
A megértő férfivállnak azonban 
folytatása is van: az ölelő férfikar. 
Az ilyenek ellen nehéz védekezni. 
Vegye tudomásul az egész női nem: 
óvakodni 'kell az olyan férfitől, aki 
barátság leple alatt jelentkezik. 
Igazi, százszázalékos barátság férfi 
és 'nő között nem létezilk, 

ÖTÖS SZÁMÚ STRATÉGIA: A filozófus. 
Főfegyvere a rábeszélés és a homá-
lyos érvek tömege. Többféle vál-
fa ja van. Van, alki ilyenféle szóla-
mokkal közeledik a nőhöz: »Az élet 
oly rövid, meg kell ragadni a kínál-
kozó alkalmat.« Okos nő tudja, 
hogy az ilyen »egyetlen« alkalom 
úgyszólván naponként kínálkozik. 
Ehhez a válfajhoz tartozik az »iro-
dalmi léldk« is. Ez tele v,an Freud-i 
idézetekkel, ismeri a pszidhoanali-
tilkus íirók műveit és úgy beszél a 
Nietzsche-féle Ubermensch-ről, mint-
ha a nagy filozófus egyenesen róla 
mintázta volna meg a századeleji 
embierideált. Mottója, hogy a régi 
erkölcstan ikimeait a div-atból, az 
egyén szabadon rendelkezik ön-
magával. Nem benzinnel, csak pa-
pírral akarjáik alágyujtani a vég-
zetes szenvedélyt, de igazában csak 
alihit keresnek önmaguknak, mert 
ennek a stratégiának a mesterei 
külsőleg nem nagyon reprezentál-
ják a csáJbító férfitípust. 

HATODIK SZÁMÚ HADITERV: AJki a vé-
gén még kéreti is magá t Az ilyen 
urak elsősorban rendszerint ki sze-
retnének bújni mindenféle felelős-
ség és következmény alól. Kezdet-
ben nyíltan bevallják, hogy meny-
nyire tetszijk nekik a nő, de nincs 
szándékukban udvarolni, mert tud-

ják, hogy ebiből csak ibaj lelhet. 
Döntsön ttíhát a nő: menjen-e a 
lovag, vagy maradj on? A hölgy 
természetesen, meghatva az őszinte-
ségnek ilyen fokától, a maradás 
mellett dönt. (Perszie, a lovag sem 
vetette volna föl a kérdést, ha nem 
lett volna biztos a dolgában.) A kö-
rvetkező heteikiben a gazember, — saj-
nos, csak ezzel a jelzővel tudom 
illetni — alig változtat taktikát, de 
hosszabb beszélgetések során egyre 
közelebb férkőzik áldozatához.^ Mi-
kor az, szegény, kész volna már a 
vadász karjaiba omlani, a csábító 
váratlanul lelkiismereti furdaláso-
kat kap, mea culpáziik és fogadal-
mat tesz, hogy soha, soha többé! De 
Imár a legközelebbi találkozáson 
úgy megjátssza a boldogtalant, olyan 
bánatos szemeket mereget, hogy a 
Ihölgy nem bírja iki tovább és a kar-
ijai közé ugriik. A lovag pedig elérte 
bél ját, a felelősség nem az övé, ő 
tiltakozott az utolsó pillanatig. 

HETES SZÁMÚ STRATÉGIA: Legvégére 
hagytam a legbrutálisabb és leg-
butább csábítási módozatot: az 
'áldozat leitatását. Ezt csak ostoba 
és erőszakos férfiak alkalmazzák. 
Az eredmény rendszerint nem éri 
meg a botrányt, ami ebből követ-
kezni szokott. 

Ez körülbelül a hét legelterjed-
tebb bódítás! módozat. Lehet, hogy 
országomként, fajonként és éghaj-
latonként árnyalati eltérései van-
taak, lehet, (hogy ugyanaz a férfi 
ugyanannál az alanynál végigpró-
bálja, vagy keveri mind a hetet, de 
végeredményben nincs több. Leg-
följebb az, amit az ó- és a középkor 
lovagjai alkalmaztak: a nőrablás. 
De ott legalább a nő az első percben 
tisztában volt a férfi szándékaival. 
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A tél végre maradéktalanul bir-
tokba vette a »Szép az élet« rova-
tot, pedig állítólag már kifelé me-
gyünk belőle. így tulajdonképpen 
csak a terep megválasztásában 
van különbség a Svábhegy-pályá-
zat és az állandó pályázat között. 
Előbbinek győzteseit körülbelül 
négy hét múlva fogjuk megtudni, 
a rendes heti győztes Neuivirth 
Béla »Behavazott pad« című felvéte-
lével. A Színházi Elet Boltjába 
szóló tízpengős utalványt kapott. A 
többiek díszoklevelet nyertek. 

Neuwirth Béla: »Behavazott pad« 

Miniár Lajos: Jegenyék 

Svéd Sándor: Bálint Teri Turracherhöhén 

Káplán György: Kilátás a Fogaskerekűről Denkstein Lajosné; Lábnyomok a hóban 



IRODALMI 
ÉLET Álarcosbál 
Szerkeszti : 

SZITNYAI ZOLTÁN 
Dr. Luders a nappalinak beren-

dezett hallban ült, esti újságjait ol-
vasta. Kényelmetlen érzés (bán-
totta. Megállapította, hogy jól kor-
mányozott háztartásában felbom-
lott a rend. Előbb az angol nörsz 
éles hangja. követelte a gyermekek 
estéli fürdőjét odafent az emeleten. 
Azután Anna, a szobaleány, rohant 
fel a hálószobákhoz vezető belső 
lépcsőn. Most egy esőköpenyeges, 
nedves esernyőt cipelő férfi cso-
szogott le a lépcsőn, óriási sárcipői-
ben zajtalanul végigment a halion. 
Felnyitotta az előszobaajtót, eltűnt 
az éjszakában. 

— Ki volt ez? — kérdezte dr. Lu-
ders, rosszkedvűen hozzálépő fele-
ségétől. 

— Valószínűleg a fodrász — vála-
szolt kelletlenül az asszony. — Ma-
ma álarcosbálba készül. A gyereke-
ket kizárta a fürdőszobából. Anna 
öltözteti, ahelyett, hogy a vacsorát 
felszolgálná. 

Ludersné bosszúsan nézett urára, 
ele az orvos visszamenekült esti 
lapjába. Fenn, az emeleti hálószo-
bában, »az öreg nagyságos asz-
szony«, ahogy a cselédek, hogy leá-
nyától megkülönböztessék, nevezni 
szokták, mosolyogva áll földig érő 
hármas tükre előtt. Cseppet wsem 
látszott öregnek. Épp ellenkezőleg. 
Aj ta já t döngető kis unokáit is bíz-
vást letagadhatta volna. w Törékeny, 
karcsú, kisportolt, kitűnően ápolt, 
igen szép asszony volt. Kacér, hó-
fehér parókát viselt. Ezüst pierrot-
kosztűm ragyogott hajlékony alak-
ján. A nagy tüll nyákbodor elta-
karta kissé petyhüdt nyakát, me-
lyet már megjelölt a leselkedő 
öregség. De fogai vakító fehér ép-
ségben világítottak pirosra festett, 
édesen ívelt szájában. Elégedetten 
elfordult tükrétől és kinyitotta az 
ajtót. Odakint csúnya, mindig rossz-
kedvű lánya csillapította a négy-
éves Lieschen és a hároméves 
Franzi lázas érdeklődését. 

— Hogy tetszik Nama Franzl-
nak$ — kérdezte bájos kedvességgel 
a csillogó Pierrot. 

Franzi szájába dugta ujját, mert 
ebben az ezüst nadrágot viselő, kar-
csú fiúban sehogy sem ismert ked-
ves Namájára. 

/h* 
í r t a : VICKI BAUM 

— Mama is elmegy az {álarcos-
bálba? — kérdezte a komoly Lies-
chen. « 

— Nem. Felnőtt emberek nem 
mennek maskarabálba — válaszolt 
szemrehányó hangon Ludersné. 

— Gyerekek fürödni — harsogott 
az angol nörsz. Nama rámosolygott, 
egy elismerő szót várt. De a lapát-
fogú angol vénlány megmeredt a 
ragyogó Pierrot láttára. 

— Aaoh — nyújtotta jellegzetes 
angol felkiáltását, amelybe ez egy-
szer néma megbotránkozás vegyült. 
Kézenfogta a gyerekeket és elvon-
szolta őket a fürdőszobába. A biza-
kodó, örvendő mosoly odafagyott 
Nama szép szájára. Gyorsan bebur-
kolódzott fekete dominójába. Autó 
dudált a villa kapuja előtt. Viola 
autója, akivel együtt mennek az ál-
arcosbálra. Nama gyorsan felkapta 

. . . Cseppet sem látszott öregnek 



kis ezüst táskáját, amelybe már be-
letette a kulcsait, pénztárcáját és 
púderosdobozát. A telefon felsüví-
tett. Anna feldöcögött az emeletre. 

— Lax úr kéreti az öreg nagysá-
gos asszonyt. — Nama felkapta fe-
kete selyemálarcát. De mire a tele-
fonhoz ért, már ^szétkapcsolták aa 
összeköttetést. Csalódottan nézett 
az elnémult készülékre. Dr. Luders 
és felesége merev, rosszaló arccal 
állottak mellette. Nama görcsösen 
beburkolódzott fekete dominójába. 
A telefon újból felsivított. 

— Igen, — csicseregte a készülék-
be Nama — ott leszek. Ha rámis-
mer, szóba állok magával. 

— Csak Péter volt — tette vissza 
a hallgatót. — Ez az esztelen fiú. 
De ha az ember bálba megy: jó, ha 
ismerősökről gondoskodik. 

Gyorsan búcsúzott »gyermekei-
től«. 

— Eléggé melegen felöltözött? — 
aggodalmaskodott a veje. — Nehogy 
kiújuljon a reumája. Ne maradjon 
túlsoká, mert aggódni fogok. 

— Mama elég öreg ahhoz, hogy 
vigyázni tudjon magára — felelte 
csípősen a lánya. 

Nama kimenekült az ajtón. Oda-
kint havazott. Gyorsan beszállt a 
várakozó autóba. Viola Mannheim, 
a színésznő, meleg együttérzéssel 
hallgatta végig Darátnője pana-
szait: 

— Az én gyerekeim megrögzött 
nyárspolgárok. A lányom rosszul 
öltözködik és haragszik rám, amiért 
jobb ízlésem van, mint neki. Kifo-
gásolják, hogy teniszezem. A masz-
szirozónŐmet majd. kinézik a házból. 
»Nagymama vagy« hajtogatják egy-
re és elfeledik, hogy még voltakép-
pen nem is éltem a saját életemet. 
A gyerekszobából adtak férjhez. 
Megszületett a fiam, a lányom. 
Gyengék, majdnem életképtelenek 
voltak. Mennyi baj és mennyi ve-
sződség, amíg erőre kaptak. Állan-
dóan őriztem őket. Egy szabad per-
cet sem engedhettem meg magam-
nak. Egyik gyerekbetegség a másik 
után. Minden nyavalyán átestek. 
Mást sem tettem, csak ápoltam őket. 
A gyár majdnem tönkrement. Sem-
mire sem volt pénzünk. Már har-
mincéves voltam, még mindig vár-
tam, hogy a saját életemet éljem. 
Azután a férjem cukorbeteg lett. 
Asszonyéletem abból állt, hogy a 
szigorú diétáját ellenőriztem, özve-
gyen maradtam a két gyerekkel. A 
lányom nem volt csinos, a fiamat 
egyetemre küldtem. Fel kellett tar-
tanom a látszatot. Súlyos évek kö-
vetkeztek. Nagynehezen megfelelő 
férjet fogtam a lányomnak. Végre 

fellélegezhetek. Imádom az unokái-
mat. »Eredjetek a jó Namátokhoz 
gyerekek.« Pedig most úgy érzem, 
hogy miután megtettem a családom 
iránti kötelességemet: végre jogom 
lenne a magam életéhez. A tenisz-
klubban találkoztam Laxxal. Érde-
kes, vonzó férfi. De még olyan ide-
gen, szeretném közelebbről megis-
merni a jellemét, a gondolkozás-
módját. Ott lesz a bálon. A báliéj 
közvetlenségében bizonyosan köze-
lebb jutunk egymáshoz. Ügy érzem, 
hogy a sorsom fordulópontra jutott. 
Ma este végre én vagyok és nem a 
dr. Luders anyósa. Lieschen és 
Franzi nagymamája. Ma éjjel talán 
megtalálom a férfit, akihez nem tu-
datlan gyermekfejjel kényszerítet-
tek, de akit magam választok. 

— Sok szerencsét, drágám. No 
végre, itt vagyunk. 

A bál kavarog. Rikító színek vi-
rítanak. Mindenki kiabál. A zene 
harsog. Bor- és parfőmillat terjed a 
levegőben. Nama az erkélyen áll. 
Lenez az álarcosok tömegére. Félénk 
és elhagyatott, a szabados szórako-
zás forgatagában. Ezüs-tnadrágba 
bujtatott kecses lábszárai reszket-
nek. Álarc nélküli, hétköznapi arcú. 
ismeretlen, vörösruhás Pierrot ka-
ronragadja: 

— Elveszített valaki, kicsikém? 
Na gyere, megkeressük a párodat — 
mondja szívélyesen. 

Nama táncol. Erőltetett hangon 
felel az együgyű megjegyezésekre. 
Taszigálják, rángatják. Lax úrnak 
nyoma sincs. De végül felfedezi Pé-
tert. 

- - Péter — menekül a bolondok 
táncát járó tömegből az első isme-
rőshöz Nama. 

Péter .huszonkétéves. Atléta ter-
metű szép fiú. A teniszklub verseny-
bajnoka. övig mezítelen, tetovált 
bőrű indiánnak öltözött. Magához 
ragadja Namát, viszi mint az aka-
ratnélküii csomagot. Péter egy-
ügyűen, halálosan szerelmes a szép 
ós finom, bájos Namába. Az őrjöngő 
tömeg forgatagában, szenvedélyes 
szavakban szerelmet vall. Nama fél 
tője. Péter kis mellékbenyílóba von-
szolja Namát, egy lila lámpás alá. 
Könyörög neki, hogy várjon rá, 
csak két évig, amíg megszerzi a 
doktori diplomáját, akkor feleségül 
veszi. Nama úgy csillapítja és vi-
gasztalja Pétert, mintha Franzlt 
leckéztetné önkénytelenül nagy-
anyás hangokon szól hozzá. Egy-
szerre meglátja Lax urat. Lax úr 
kifogástalan estélyi ruhát visel. Vi-
rágot a gomblyukában. Elszánt, kö-
zönséges külsejű, szőke kis nő csüng 
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a karján. Nama faképnél hagyja 
Pétert. Keresztül tör a tömegen. 
Utoléri Lax urat. 

— Maga is itt van — mondja gyá-
moltalanul. 

— Ügy-e, milyen különös, hogy én 
is itt vagyok — feleli szellemesen 
Lax úr, aki rá sem ismer az álarcos 
Pierrotra. A ^kis szőke erőszakosan 
elhurcolja lovagját. 

— Ne tolongjunk, hölgyeim. Min-
denik a maga során. Még találko-
zunk, kis szamarkandi hercegem — 
kiáltja vissza Lax úr. 

Undok ez az álarcosbál — gondol-
ja Nama. A szíve úgy fáj, mintha 
tizennyolcéves lenne, és nem negy-
venhat. De egyszerre a körforgás 
közepébe kerül. Kézről-kézre adják. 
Ünneplik. Állandóan táncol. Tola-
kodó kezek kapkodnak utána. Pétéi 
mellette terem. Valakit meg akai 
pofozni. Előrántja indiánkését. Fe-
nyegetődzik, hogy mindjárt öngyil-
kos lesz. Nama nem tudja, hogy mit 
kezdjen a Franzlnál sokkal nehezeb-
ben kezelhető részeg fiúval. Tekinté-
lyes kínai mandarin nyomul közé 
ós Péter közé. Kövér, középkorú 
férfi. Dr. Luders kollégája. 

— Hogy van, nagyságos asszo-
nyom? — kérdi udvariasan. És a 
kedves lánya? Az aranyos kis uno-
kák? 

A kínai csudálkozva vonja föl 
furcsára festett ívű szemöldökét. 
Nem érti, hogy 'került ide Nama. 

— Egy fiatal színésznőt erardiro-
zok — suttogja Nama. 

— Értem. Asszonyom 
feláldozza magát. Ké-
rem, adja át otthon 
őszinte tiszteletemet. 

Nama szökni szeret-
ne. Vágyakozva gondol 
Franzlra és Lieschenre. 
De ez az est nem vég-
ződhet így. Beszélnie 
kell Lax úrral. Félket-
tőkor végre megtalálja. 
Lax úr, aki időközben 
bizony alaposan becsí-
pett, amikor álarc nél-
kül meglátja Namát, 
dadog és hebeg: 

— Gyönyörű, asszo-
nyom, mintha tizenhat 
éves lenne. Üdvözlöm, 
fiúnadrágot viselő ki-
rálynőm. Felséged meg-
bocsátja. Ma este erős 
kezekben vagyok. Le-
foglaltak, asszonyom. 
Legközelebb találko-
zunk. Az ilyenfajta 
mulatságnak csak egy-
féle csattanója lehet. 
Hoppla! 

Ügy, hát ez Lax úr és 

ilyen az álarcosbál. Haza, gyorsan 
haza. Nama ijedten veszi észre, 
hogy elvesztette kis ezüsttáskáját, 
a kapu és előszobaajtó kulcsaival. 
Nama elátkozott lélekként bolyong 
a lassanként kiürülő bálteremben. 
Violát keresi, Látja, ho^y Péter el-
tűnik egy vörösszőke női ördöggel. 
Nama végre megleli Violát. 

— Nálad kell töltenem az éjsza-
kát. Elvesztettem a kulcsaimat. 

— Sajnálom, szívem, nem lehet. 
Hát nem érted?. . . 

— Viola, ezt nem tételeztem volna 
fel rólad. 

— Ugyan, te teszel szemrehá-
nyást nekem — sziszegi Viola, aki 
nagyanya létedre kalandra vadá-
szol az álarcosbálon. 

A csalódott, minden illúziójából 
kiábrándult Nama megvetően el-
fordul. Végül egy kopasz, kövér úr 
felajánlja, hogy hazaviszi az autó-
ján. Nama beburkolódzik fekete 
dominójába. De ez a tisztes külsejű 
úr is félre érti a helyzetet. Meg 
akarja csókolni. 

— Ha szemtelenkedik velem, ki-
ugróm a kocsiból — sikolt Nama.. . 

Genovéfa, a szakácsné, reggel 
négy órakor tért haza a farsangi 
bolondestélyről. A villa kertkapu-
jához vezető lépcső legfelső fokán 
ott kuporgott az öreg nagyságos 
asszony, lehervadt ezüst bálidíszé-
ben. 

. egyszerre a körforgás közepébe k e r ü l . , . 
(Róna Emmy rajzai) 



— Ne szóljon semmit a lányom-
nak és a vömnek — könyörgött síró 
hangon. Elvesztettem a pénztárcá-
mat, a kulcsaimat. Nem tudok be-
menni. Hamar, nyissa ki a kaput. 
Majd megfagytam idekint. A do-
minom az autóban maradt, amikor 
kiugrottam a kocsiból. Genovéfa, 
el sem képzeli, hogy mi mindenen 
mentem keresztül ma éjjel. A fér-
fiak borzalmasak voltak. Egyik 
rosszabb, mint a másik. 

— Bizony — bólogatott a bölcs 
és tapasztalt Genovéfa. — Aki iga-
zán megakarja ispaerni a férfiakat, 
az menjen el a farsangi álarcos-
bálra. 

Nem vesztegetett több szót az ál-
arc oltalmában, rangrejtve gazuló 
férfinépre. Kinyitotta a kaput. Be-
engedte maga előtt a hótól csepegő, 
ezüst kabátkájában és nadrágjá-
ban didergő öreg nagyságát. A 
hallban égett a lámpa. Dr. Luders> 
a kihamvadt kandalló előtt, a ka-
rosszékben aludt. Hirtelen felriadt. 

— Egek, hiszen csupa hó a ruhá-
ja. Hogy került be a házba? A kul-
csait ott felejtette a telefonaszta-
lon. It t virrasztok, hogy bebocsás-
sam. Nem szégyenli magát? Nagy-
anya létére, reggel jön haza az ál-
arcosbálból. 

Nama nemesvonalú, gyengéd, 
karcsú tagjai reszketnek a hideg-
től. 

— Hát a dominója? Szép kis ta-
pasztalatokat szerezhetett. Megtil-
tom, az ilyen jövőbeli kiruccanáso-
kat. 

— És én megtiltom, — suttogja a 
fellázadt Nama — hogy ilyen han-
gon beszéljen velem, önálló, szabad 
asszony vagyok. Felettem ne zsar-
nokoskodjon senki. Ha nem tetszik 
az életmódom* úgy elhagyom a há-
zát. 

— Elmegy? Ha elhagyja a házat, 
elválok! 

— Kitől? — kérdezi könnyek közt 
a holtfáradt Nama. — Hát minden-
ki megőrült? 

— Persze, hogy mindenki meg-
őrül, ha maga ilyen ruhákban jár-
kál — fakadt ki rekedten az agyon-
dolgozott, ki nem aludt Luders. — 
Tiltakozom! Maga hozzánk tarto-
zik. Hozzám és a gyerekekhez. Va-
lamennyien szeretjük magát. Mi 
lenne ebből a házból maga nélkül? 
Maga a napsugár és a kedvesség. 
Ha elmegy innen: elviheti a lányát 
is, vegye tudomásul. 

Nama menekül. Felrohan a lép-
csőkön. De odafent Ludersné várja 
esetlen pongyolában, puritán háló-
inge felett. 

— Mama lelkiismeretlenül flör-
töl mindenkivel — zokogja szemre-

hányón. — Rettenetes életem volt 
maga mellett, mama. Mindenki 
magát imádta. Velem senki sem 
törődött. Most meg a férjemet is 
elveszi tőlem! 

Ez az igazságtalan őrület már 
túlsók. Nama felegyenesedik ázott 
ezüstruhájában : 

— Egyszer életemben álarcosbá-
lon voltam, ennyi az egész! Miután 
egész ifjúságomat a nyápic, bete-
ges gyerekeim ápolásának áldoz-
tam fel. És most Sajnáljátok tőlem 
ezt a kis szórakozást, amire negy-
venhat évig vártam? 

Ludersné abba hagyja a sírást: 
— Mama már negyvenhatéves? 

— csudálkozik anyjára. 
A lépcső alján álló dr. Luders 

felbámul anyósára: 
— Negyvenhatéves! Igazán nem 

látszik meg magán a kora, mama 
— kiáltja elképedve. 

Nama becsapja maga mögött az 
ajtót. Letépi ifehér parókáját, Pier-
rot öltözetét. Belebukik jó meleg 
ágyába. Az ágy eleinte mintha kör-
ben forogna vele. Lassanként lá-
gyan ringatja. Nama elaludt. Fé-
nyes nappal ébred. Lieschen és 
Franzi, szokásuk szerint, kéz a kéz-
ben, állanak ágya előtt. 

— Nama alszik — suttogja 
Franzi. 

— Ügy kell mondani, hogy nagy-
mama — javítja ki öcsikéjét a lel-
kiismeretes Lieschen. 

— Nézd, egy fekete ember arca 
— kapja fel a szőnyegről az álarcot 
a kislány. 

— Nama kitépte a haját — mutat 
ijedten a parókára a kisfiú. 

— Kár, mert az öregasszonyok-
nak fehér a hajuk — bölcselkedik 
Lieschen. 

— Hát Nama öreg? — csodálkozik 
az öcsiké. 

— Rettenetesen öreg — állapítja 
meg szilárdan a csalhatatlan Lies-
chen. — Papa azt mondotta mamá-
nak ma reggel, hogy Nama hóbor-
tos, csacsi öreg gyerek. Mami azt 
felelte: "Ügy kedves, amilyen. Az-
után papa és mama megcsókolták 
egymást, így ni. 

A kislány magához szorítja és 
megcsókolja öcsikéjét. 

A csók kis gyerekeknek való já-
ték — gondolta félálomban Nama. 
Falnak fordult és ismét elaludt. 
Először életében öregasszonyos ál-
mot látott. Azt álmodta, hogy 
igazi nagymamához illő, minden 
fogyasztó diétát megcsúfoló regge-
lit rendel magának. Jó tejszínes 
tejes csokoládét, vajaskenyérrel és 
rengeteg kaláccsal.. . 

Fordította: Berend Miklósné. 



V E R S E « 

AMOK... 
í r t a : Harmath Imre 

Magam elől futnék, 
iha tudnék! 
De nem tudok.. . 
Mint az ámokfutó úgy futok, 
hogy utói ne érjem magam.. . 
hogy utóiérjem magam! 
Mert olyan a multam, 
amelyen nem okultam, 
hogy meg kell szabadulnom attól, 
akit úgy hívok, hogy »én!« 
De hiába, 
mert önmagam futóversenyén 
ez a holtig tartó holtverseny 
nem ér véget soha!. . . 
Más szeretnék lenni, nem ostoba 
önmagam ostora, 
nem tajtékzó hullámfodor, 
mely céltalan cél felé sodor, 
nem mindenki szolgája, 
ki egyre csak az ú j csodákat vár ja 
és semmit sem tesz önmagáért maga, 
csak »öblomov«-ként nappal és éj-

[szaka 
várja, hogy egyszer majd hull égi 

[manna 
s mint egykor Monna Vanna, 
a tétlenség köpenye alatt semmit 

[sem rejtek! 
Ën ibennem nincsenek hasznothozó 

[sejtek, 
csak tébolyult táncot lejtek 
azon az ősi Ibiacchanálion, 
ahol mindenki Cézár, csak én várom, 
hogy engem is ültessenek itrónra; 
pedigi, hogy Ibáirkinek legyek ural-

kodója, 
ehhez nincs jogcímem semmi ! 
Csak lenni akarok, lenni, 
mint szú a fiában... 
Es hiába fut a lábam 
és hiába folyik a vérem el, 
csak önmagamat érem el. 
Már itt a torkomon a kezem... 
most . . . 
most a célba érkezem 
s megérdemelten a sírgödörbe jutok! 

Magam elöl futnék, 
ha tudnék! 
De nem tudok!.. . 

>4* 

J ^ Ék HlR A FALUBÓL 
Ir ta : Mátyás Ferenc 

Szálldosnak az éhes varjak, 
károgják, hogy betakarjak 
mindent, ami nyitva még, 
mert fehérlik már az ég. 

Az ólakba farkas les be, 
farkán a kutya ül lesbe, 
szép jércéket szomorít 
s gazdájához bevonyít. 

Mászkál a szekér a pappal, 
méccsel meg levett kalappal 
várják hideg-szívesen. — 
nem él már egy híve sem. 

Mennek fázva gödröt ásni, 
asszonyokon furcsa másni, 
s rőzsegallyat hordanak 
kicsi fényű hold alatt. 

Ml LESZ VELEM 
Ir ta : R$z Gyula 

Kibontja fátyolát az alkony, 
a földre ejti nesztelent 
A lágyan ezétomló homályban 
alakját, terhét veszti száz dolog. 
Hol az imént szilárdan álltam, 
eloldja láncait a balkon 
s mint könnyű léghajó libeg velem. 

Köröttem árnyak hada tántorog, 
a tornyok, házak lelkei talán? 
Mi lesz velem, ha rám omolnak? 
Mi lesz, ha egyszer nem liesz holnap? 
Mi lesz, ha nem lesz többé száz talány? 

Köröttem árnyak hada tántorog, 
hitét, értalmét veszti száz dolog, 
eloldja láncait a balkon, 
mint könnyű léghajó libeg velem 
túl a halálon, életparton 
s magába zár a végtelen. 
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A Mdopság, iskotáia 

í r t a : ARÁNYI MÁRIA 
Tiz év« szerepeli a magyar rádióban Arányi Mária, mint az asszonyok 

tanácsadója. A tízévi rádiószereplés agy csinos kiállítású és érdekes tar-
talmú könyvet eredményezett. Arányi Mária »A boldogság iskolája« címen 
irta meg tapasztalatait a női lélek problémáiról, amelyekhez bö anyagot 
Áldott neki a hozzá Intézett aoer és ezer bizalmas tanácskérő levél. Itt 
adunk egy érdekes fejezetet a Rózsavölgyi és Társa kiadásában megjelent 
könyvből. 

ELSŐ KIFOGÁSOK. IGÉNYEK 
Fiatalasszony Írja; »Néhány hónapja 

mentem férjhez. Kölcsönös nagy szere-
lemmel léptünk házasságra, s most, há-
rom hónap után, úgy érzem, hogy az 
uram kezd elhidegülni. Hivaitalba me-
net és jövet gyakran elfelejti, hogy 
megcsókoljon, S különben is egyre fogy 
csókjainak száma. S mikor ezért szemre-
hányással Illettem, azt mondja: minek az 
a sok nyalakodásí Általában hidegeb-
ben viselkedik, mint azelőtt, én pedig 
azt szeretném, ha jobban megmutatná 
érzelmeit.« 

Kedves fiatal asszonyom, rosszul kezdi 
az életét. S én úgy szeretném megfogni 
a kezét, az önét és a többi ha-
sonló fiatal asszonyét és úgy 
szeretném visszatartani ettől az 
úttól, amelyen most megindult. 
Hová visznek ezek az első ki-
fogások, ezek az első igények? 
Olyan gyors kiábrtánduláshoz, 
olyan biztos csömörhöz a férfi 
részéről, amit soha sem tehet 
később jóvá az asszony. Mert 
valóban hibás és fölösleges 
minden csók, amit az asszony 
kezdeményez. Sőt az asszony 
minden egyes nem vágyott kö-
zeledése eltemet a férfi szívé-
ben egy-egy szikrát, a szere-
lem egy-egy szikráját. Nincs 
fárasztóbb, kényelmetlenebb a 
férfi részére, mint az olyan 
szerető asszony, aki folyton 
érzelmeivel árasztja el az urát. 
Ez a legbiztosabb mód aTra, hogy a leg-
rövidebb idő alatt megúnja az asszonyt. 

Igen, — mondja ön — jegyességünk 
alatt ő is más volt. Sőt vőlegényem volt 
a kedvesebb, melegebb, úgy, hogy sok-
szor nekem kellett leintenem, csak ami-
óta a felesége vagyok, változott meg. — 
Elfelejti asszonyom, hogy Ön is megvál-
tozott. Ha most, mint asszony, úgy vi-
selkednék, mint menyasszony korában, 
bizonyiára az ura is hamarosan vissza-
változnék. Mert ott hibázzák el a fiatal 
asszonyok, hogy azt hiszik, a házasság 
nemcsak beváltja a vágyakat, de ki-
apadhatatlanul fokozza is. Azt képzelik, 
megvolt az esküvő, most aztán szegény 
féri], térdeljen egész nap. Most már sza-
bad, hát egész nap ott ülijön az asz-
szonya mellett, egész nap himnuszokat 
zengjen annak szépségéről. Aztán mikor 
az asszony látja, hogy nincs így, előbb 
maga kezd el kedveskedni, hogy az el-
képzelt helyzeteket megteremtse és ami-
kor ez nem használ, akkor jönnek a pa-
naszok, a szemrehányások, végül a köny-
nyek. 

Deíhát mit tegyen a szegény fiatal asz-
szony, aki elképzelésében csalódott! 

Ott kezdődik a dolog, hogy a kedves 
fiatal asszonynak ne legyenek elképze-

Arányl Mária 
(Foto Molnár Margit) 

lései, hanem vegye tudomásul, hogy az 
életét rábízta az urára s nincs más kö-
telessége, minthogy az ő vágyaihoz, ter-
mészetéhez alkalmazkodjék. Êz a jó há-
zasság titka és első követelése. Ez illik 
a női büszkeséghez, passzávitáshoz, okos-
sághoz és jósághoz. 

Tudomásul kell venniök az asszony-
káknak, hogy a házasság nem viharos 
szerelmi mámor, de a hétköznapok ké-
nyelmes együttese, ami csak tönkreme-
het, ha viharok dúlnak benne. 

Éppen azért az asszonynak úgy kell 
kezdenie házaséletét, hogy megőrizze bi-
zonyos fokig tartózkodását Figyelj© ura 
természetét, kívánságait, igényelt é* 

azok szerint viselkedjék. Le-
gyen gondja a háztartásra, a 
saját háziasszonyi kötelessé-
geire, ezeket tartsa első perc-
től kezdve szeme előtt; a há-
zasságnak az érzéki részét pe-
dig bízza rá az unára. A férfi, 
az örök hódító, mindig újra és 
újra akarja meghódítani a s -
szonyát 

Azt az asszonyt, akit a férfi-
nak soha nem kell meghódíta-
nia, aki mindig kéretlenül be-
hódol, sőit alig várja a férfi 
közeledését, ritkán becsüli a 
férfi. 

Ilyen a férfitermészet és 
akár tetszik, akár nem, ehhez 
a feleségnek alkalmazkodnia 
kell, ha meg akard a tartani az 
urát. A sírás, szemrehányás 

nem ébreszt vágyakat, sőt a kierőszakolt 
szerelmet kényszernek érzi a férfi, A 
kényszer elől pedig minden ember me-
nekül. A kényszer érzésével egyetlen szét 
sem tudunk őszintén mondani, mert ha 
azt érezzük, hogy valamit elvárnak, 
megkövetelnék, megkívánnak tőlünk, 
belénk fagy az őszinte szó. 

Képzelje el. A iérj a saját természete 
szerint akarja élni békés nyugalommal 
a hétköznapokat, amelyek után mintegy 
ünnepnap lenne az, ha felesége kegyeit 
kiivívhatná. E helyett otthon várja az 
asszony, aki viharosan szereti a szegény 
békés polgárt és nem az ebéd után néz, 
hanem azon töri a fejét, hányszor 
mondta az ura reggeli közben, hogy 
»édes«. Minden elfelejtett szó miatt 
könnyözön következik és a derült, ké-
nyelmes otthon helyett a férfire síró, 
zsarnöbmártír leselkedik, aki számon 
tartja és ellenőrzi az ölelések számát, a 
férj minden szavát, lélegzetét. És még 
áz asszony sír, az asszony boldog-
talan. 

Kedivies asszonyom, ne felejtse el, hogy 
ön az életét odaajándékozta az urának 
és ha boldog akar lenni, mindig az ő 
igényeihez és vágyaihoz kell alkalmaz-
(bodnia. 



Talált tárgy 
I r t a : NAGY GYÖRGY FERENC 

A költő a Bois de Boulogne felé 
ballagott Már alkonyodott Enyhe 
szellő suhant végig az úton, amit 
hajibókolással fogadtak az ágak és 
bokrok. A költő azonban bánatos 
maradt. Heteken át mindjobban 
megértette, hogy az életben a lég-
súly osaJbfb teher: a könnyű zseb. De 
némikép mégis el tudta viselni, 
amit csak annak köszönhetett, hogy 
huszonötéves volt, hogy költő volt, 
s hogy lirikus volt. . • 

Rátért egy szélesebb útra. Köziben 
kigyúltak a lámpák és kötelesség-
szerűen szórták szét az árnyékokat 
a szerelmes párok használatára. 
Mon terri er, így hívták a költőt, 
irigyen kerülte el őket. 
Neki nem volt semmije 
és így senkije sem.. . 

Amint lehorgasztott 
fejjel lépkedett, egy-
szerre csak egy tár-
gyat érzett cipője talpa 
a!latt- Eltűnődve állt 
meg. Először megbök -
döste cipőorrával, majd 
lehajolt érte és felkiál-
tott: 

— Ne tudjam készülő 
versciklusaimat, az »Or-
chidea szenvedései«-1 
befejezni, ha ez nem 
egy pénztárca ! 

Mert otthon azon dol-
gozott. A lírai ciklus 
azonban nehezen haladt 
előre, mert szobájában 
hiányzott az ihlet és a 
fűtés. A múzsa maka-
csul távoltartotta ma-
gát tőle, s csupán ta-
vaszi nátha képében je-
lent meg neki. 

Sebtében zsebrevágta a tárcát és 
váratlan zsákmányával a közeli 
lámpához osont. Itt óvatosan körül-
nézett, nem lesi-e meg valaki és 
kinyitotta. Monterrier arca felde-
rült. Pénz is volt benne! Igaz, nem 
túlnagy össizeg, de az ő sanyarú 
helyzetében kisebb vagyonnal ért 
fel. Négy Vacsora, négy ebéd s sok 
szükséges apróság kitelt belőle. 

Négy napi rendezett élet, nyárspol-
gári jólét húzódott meg szerényen 
ebben a kis pénztárcában. A költő 
örült. A sors sohasem kényeztette 
el, s a szerencse mindig haragosan 
állt sztrájkba, ha róla volt szó. An-
nál meghatottabban nézte most a 
tárcát. Nem alkart hinni saját sze-
rencséjében. Azzal gyanúsította 
magát, hogy mindez délfelé törté-
nik és ő álmodik. Átkutatta alapo-
san a tárcát, s egyszerre megdob-
bant a szíve. Egy női fotográfia is 
volt benne. Egy fénykép, amelyhez 
fogható méig sohasem került szeme 
elé- Egy fiatal leányarc tekintett 

, álmodozó beszédes szemek-

Elttinődva 
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kel, finommetszésű hallgatag száj-
jal, s elragadó, tündéri vonásokkal, 
amelyek imántegy életrekelve rez-
dülték meg a lámpa reszketeg fé-
nyében. Monterrier elbűvölve nézte. 
»Ki lehet ez?« — suttogta kábultan 
önmagának és önkéntelenül meg-
fordította a fényképet. Felujjon-
gott. A hátlapon (kedves női írással 
raj ta volt nemcsak a név, hanem a 
pontos lakcím is. ö , még a neve is 
csupa muzsika: Henriette Delacrois. 
A költő gyorsan megnézte a tárcát, 
azon is díszelgett egy D-betű. Ter-
vével készen volt Meg kell, hogy 
ismerje ezt a tündéri teremtés,t! S 
vájjon találhatna-e jobb alkalmat 
erre, mint a mostanit? Elmegy 
hóazá, visszaszolgáltatja néki 
pénztárcáját. Ez a legszerencsésebb 
bemutatkozási formal »öt« leköte-
lezi, sajátmagát pedig már az első 
pillanatban a legkedvezőbb világí-
tásban mutatja be. Nem fogadja 
el majd még a becsületes megtalá-
lónak kijáró »illő« jutalmat sem! 
Inkább valamilyen illetlen juta-
lom motoszkált fejtében. Mert ebből 
az ismeretségből ismételt találkozás 
lesz. A találkozásokat pedig csak 
egy lépés hozza közelebb a találká-
hoz. A találkákból pedig könnyen 
lehet szerelem. A szerelemből pedig 
kaland. . . 

Persze, ezzel már nagyot változott 
a helyzet. A pénztárca tartalmából 
egy centime^ot sem szabad felhasz-
nálnia. Elrontaná vele a dolgát-
Sőt, gondosan ŐTködni kell, hogy a 
tartalom hiánytalan maradjon. Hi-
szen ellenkező esetben maga szakí-
taná szét a fonalat, amely a bájos 
Henriettedhez vezeti. A négy napi 
polgári jólétről való lemondás — 
ezt bevallotta magának — nem ment 
túlkönnyen. A nélkülözés erős lelki 
tusában csiapott össze a felébredő 
szerelemmel, de ez utóbbi győztes 
maradt, mert Monterrier költő volt, 
huszonötéves volt, s lirikus vol t . . . 

Másnap délelőtt, szokatlanul gon-
dosan öltözve, ibolyacsokorral ke-
sében, felkereste azt a bizonyos cí-
met. Megnyugodott, amikor meg-
pillantotta az első emeleten azt a 
kis réztáblát, amelyen ez a név fény-
lett: Prof. Dr. Delacrois. »Biztosan 
az apja« — mormogta magában 
Monterrier és becsengetett. A szo-
balány 'bevezette egy dolgozószo-
bába, amelynek falait körösikörül 
könyvek, fóliánsok takarták el. Pár 
pillanat múlva kinyílt az ajtó és 
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egy élénkszemű, őszes emberke cso-
szogott elő papucsban, házikabát-
ban : 

— Professzor Delacrois vagyok — 
mutatkozott be. — Parancsol? 

Monterrier remegve vette ajkára 
a nevet: 

— Henriette kisasszonnyal óhaj-
tanék . . . 

Az emlberke ránézett. Szemében 
gúnyos fény villant fel: 

—• Ügy? Akikor kérném vissza el-
vesztett pénztárcámat. 

A költő rábámult, de Delacrois 
tanár nyugodtan beszélt: 

— Meglepi, hogy honnan tudom? 
Azonnal megmagyarázom. Előbb 
azonban lenne kegyes átadni a tár-
cámat? Szabad? 

Ezzel már nyújtotta is érte nyi-
tott tenyerét, amelybe Monteririer a 
meglepetéstől szótlanul, gépiesen 
engedelmeskedve, helyezte rá a ta-
lált tárgyat. A kis öreg nyugodtan 
csúsztatta be házikabátja zsebébe, 
ki sem nyitotta, mint aki biztos 
abban, hogy tartalma hiánytalan s 
meghajolt látogatója előtt: 

— Hálás köszönetem érte! Cso-
dálkozik? Kérem szépen, én a lélek-
tan, vagy psychológia tanára va-
gyok. Az egyetemi (katedra, vala-
mint az a sokoldalú elfoglaltság, 
amely ezzel jár, rendkívül igénybe 
vesz és erősen szórakozottá tesz. Ez 
ellen nincs orvosság. Késemi, tol-
lam, pénztárcám minduntalan el-
hagyogatom, vagy zsebem mellé 
csúsztatom. Ezér tehát ki kellett va-
lamit gondolnom, ami, az elvesztés 
dacára, legalább pénztárcáimat meg-
menti. Tessék csak rám figyelni! 

S iitt Delacrois professzor úgy 
belehevült előadásába, mintha ka-
tedráról beszélne hallgató inak-
Hangja diadalmasan lendült neki 
fejtegetései közben: 

— A statisztika szerint az elvesz-
tett tárgyak nyolcvan százalékát 
férfiak találják meg. Ez természetes 
is, mert ők minden időipontban és 
mindenhol járhatnaJk, amíg ebben 
a hölgyek iníkább korlátozva van-
nak. Nos, kérem! sízépen, én ezt a sta-
tisztikai tényt lélektani logikával 
kombináltam. Pénztárcámban elhe-
lyeztem egy valóban ritkaszépségű 
nőnek az arcképét. A hátán, már 
tudniillik a fénykép hátlapján, 
címe.. . illetve címem. Ha valaki 
megtalálja a tárcát, akkor először 
örül a pénznek. Nemdebár? De ér-



deíkli ám a fotográfia isi Igaz? Ke-
gyeskedjék most tekintetbe venni 
még azt is, hogy én legfeljebb né-
hány frankot hordok magamnál. 
Következtetés? A legtöbb férfi több -
rebecsi'üili az ismerkedési lehetőséget 
egy ilyen szépséggel, mint egiypár 
talált frankot. Na, nem igaz? Meg-
engedem, talán küszködik maga-
ban, de a gyakorlat azt mutatja, 
hogy elméletem nagyjában helyes. 
Ebben az évben hétszer vesztettem 
el tárcámat. Négyszer visszahozták. 
Ez a kép, kérem szépen, olyan gumi-
fonál, amely akárhonnan vissza-
rántja. Utolsó alkalommal Lyonban 
hagytam el. Éjjel zörgettek fel 
álmomból, 'hogy visszaszolgáltassák. 
Ha hiányzik, már nem is vagyok 
nyugtalan, csak várom, hogy jöjjön 
valaki és keresse Henriette kisasz-
szonyt. . . 

Monterrier pipacsvörösen hall-
gatta. Szégyenlette, hogy így rászed-
ték. De még mindig a ibűibájos képre 
gondolt és dadogva fordult a pro-
fesszorhoz: 

— É s . . . és . . ki az a 
nő . . . 

— Az? Madame Bris-
sac, a híres színésznő. 

Monterrier felugrott 
helyéről: 

— Lehetetlen! Hiszen 
ő negyven éve vissza-
vonult a színpadtól és 
ma már a tisztes matró-
nák nyugodt életét él-
vezd. 

— Elbben önnek van 
igaza. Viszont a kép 
húszéves korában ábrá-
zolja- Direkt erre a 
célra másolta nekem két 
hete egy fényképész. Bi-
zony, bizony.. . — fűzte 
hozzá a professzor — 
...akikori képe veteked-
hetne szépség dolgában 
még unta is bárkivel. 

A költőt most már el-
fogta a düh. Ilyen csap-
dába még nem esett. 
Mennyi mindent kap-
hatott volna a talált 
pénzért. Szerette volna 
fejét a falba verni. 

Deiacrois tanár most 
futó pillantást vetett az 
ibolyacsokorra és hoz-
záfűzte előadásához: 

— Természetesen, ezt csak magya-
rázatul mondtam el önnek, ö n bizo-
nyára kivétel, s becsületessége kész-
tette arra, hogy visszahozza a ta-
lált tárgyat. Nem sérthetem meg 
önt azzal, hogy jutalmat ajánljak 
fel, ellenben alkalmazza ön is mód-
szeremet- Megmenti majd vele el-
vesztett pénzét Szabadna tudnotm, 
milyen foglalkozást űz ön? 

— Lírai költő vagyok — lehelte 
elhalóan Monterrier. 

— K h m . . . k á r . . . úgy aligha lesz 
rá lehetősége, hogy alkalmazza. 

Monterrier magában szitkozódva, 
kábultan került le a lépcsőn. A kapu 
előtt elhajította az ibolyacsokrot és 
dühösen fogadta meg magában, hogy 
soha többé nem szolgáltat vissza 
semmiféle talált tárgyat. Ura is ma-
radt szavának, anélkül, hogy becsü-
letén folt esett volna, mnert költő 
volt, mert ember volt, s mert soha-
sem talált többé semmit egész éle-
tében. 

ki az a nő . . . 
(Szakmáry László rajzai) 



BABITS MIHÁLY: 
Az ember eleinte azt olvassa, amit 

szeretne, később már inkább csak azt, 
amit muszáj. Sajnos én már elég régóta 
eljutottam ebbe a második korszakiba. Mi-
kor pedig magam írok valami nagyobb 
dolgot, akkor néha hónapokon keresztül 
nem olvasok semmit, még azt sem, amit 
muszáj volna. Legfeljebb elalvás előtt 
nyúlok egy-egy könyvért. Rendesen ver-
seket kívánok ilyenkor, mostanában 
többnyire a mai angol költők verseit. 
Ezeket nagyon élvezem. Ha túlságosan 
fáradt vagyok, szívesen előveszek egy-
egy jó detektívregényt. 

TAMÁS ISTVÁN: 
W. Ettherton: Kinek köszönhetik? — című 

könyvöt olvastam, «maly nyilván forradalmat 
keit a spiritiszták körében, mert röviden azt 
állítja és érdekes érvekkel bizonyítja, hogy a 
világ legnagyobb karrierjei: Nagy Sándor, Na* 
poleon, Rots child, Chaplin, Rockefeller, Lind-
bergh, Greta Oarbó As a többiek, nemcsak ki-
vételes képességeiknek és a szerencsés vélet-
lennek köszönhetik sikereiket, hanem elsősor-
ban — a jószellemüknek. A szerző szerint min-
den élű embernek vannak túlvilági pártfogói 
és ellenségei, akik segítik, vagy akadályoz-
zák. A nagy emberek előtt persze nem tuda-
tos ez a kísértetkultusz, Inkább ösztönösen Ar-
iik a láthatatlan, de mindig Jelenlévő szellem 
befolyását. A primitiv afrikai néger babonáira 
emlékeztet ez a kisértetkultusz és talán csak 
mosolygnánk rajta, ha az író nem dokumen-
tálná fantasztikus elméletét. Az olvasó nevat 
ezen a leleplezésen, amikor kézbe veszi a 
könyvet, de a végén eltűnődik ée titokban 
sajátmagának is kíván egy ilyen mesebeli 
Al'adint, aki, ellentétben a spiritiszták eddigi 
felfogásával, anyagilag is a segítségére siet 
a földi embereknek . . . 

KÁLMÁN JENŐ: 
A keresztrejtvény 

többet tett az általá-
nos műveltségért, 
mint négy középisko-
la. Ismerek hölgye-
ket, akik csak azért 
jutottak át a polgá-
rin, mert a tanárnő 
nem akarta, hogy a» 
iskola padjaiból men-
jenek férjhez. Most 
szemrebbenés nélkül 
felelnek <a legfogósabb 
földrajzi kérdésekre. 
Ezért azt ajánlanám, 
hogy a pedagógusok 

P szakítsanak a régi. 
elavult módszerrel és 
"ecke helyett kereszt-
ejtvényi adjanak föl 

a aialcoknak. 
Londoni művészkörök a 
férfiruha megreformálá-
sán törik a fejüket. Sze-
rintük a női ruha nem-
csak dekoratívabb, de a 
gyakorlati szempontoknak 
b Jobban megfelel,, mint 
a férfi mai ruhája. GedŐ 
Lipót, aki szintén foglal-
kozni kezd » kérdéssel, 
nyárra legpraktikusabb-
nak a skót viseletet 

ajánlja 

BENN A BARANY 
a címe Szitnyai Zol-
t án 4i novellás köte-
tének. Ezek a mesteri 
tollal megírt novellák 
ópoly érdekesek lázas 
lüktetésű történésük 
anyagával, mint ami-
nő meggyőzőek pon-
tos ábrázolásával an-

nak az életnek, amelyből Szitnyai mon-
idaniivalóit merítette, Szitnyai novel-
lái egyéni színt jelentenek a magyar 
irodalomban s legújabb novelláskötete 
teljes gazdagságában muta t ja be en-
nek a kitűnő elbeszélőnek írói sokolda-
lúságát és írásművészetét. A Benn a bá-
rány bizonnyal az, a könyv, mely a naigy 
siker könyve lesz — de a maradandó 
sikeré is. 

Szitnyai Zoltán, hozzá intézett kérdé-
sünkre a következőket mondta ú j köny-
véről : 

— Benn a bárány című könyvem no-
vellái, egynek kivételével, a mai ma-
gyar életről szólnak, mint a legtötbb írá-
som. Témaanyagom a vármegye, a kis-
város, a magasrangú államhivatalnok, 
a régi életformákat hajszoló és már rég 
elszegényedett úr i réteg, az öreg falusi 
pap, aki a bűn hajlékát is tisztává va-
názsolja maga körül, a tönkrement föld-
birtokos, aki életmódban egy vonalba 
ikerült a vele együtt kínlódó paraszttal, 
a diplomás munkanélküli, aki elbukik 
abban a vállalkozásában* hogy testi 
munkával keresse meg a kenyerét, a 
faluba sodródott városi fiatalember, 
aki egy sikertelen lázadás kísérlete után, 
ikeserű beletörődéssel adja meg magát 
sorsának, az öreg és gúny tárgyává 
tett tanár, aki már nem is a tudás alap-
ján, hanem érzéseikből osztályozza nö-
vendékeit s a vidéki gavallérnak még 
minidig létező típusa, aki átmulatott éj-
szaka után, frakkosan állít be a hiva-
talába. Ezek az alakok mind a sokrétű 
magyar társadalomból valók, találkoz-
tam velük a magam életében, nem is 
egy változatban. Vendégeskedtem kas-
télyaikban, végignéztem Trimalchio la-
komájára emlékeztető estélyeiket és 
it tam velük együtt kedves, vidéki kocs-
imaasztaloknál. Köztük éltem, ismerem 
Őket. Novelláimban természetesen nem 
[valóságban létező alakjukban jelentek 
meg, csak tulajdonságaik valóságával. 
Talán többet láttatok hibáikból, mint 
erényeikből, de ennek az a magyarázata, 
ihogy magam is az övékével azonos tár-
sadalmi osztályból származom és elé-
gedetlenségem a családtag jogos bírá-
lata, aki életmódjában, történelmi fe-
lelősségérzésében különbnek szeretné 
látni a maga osztályát. 

KÖRMENDT FERENC: 
Thomas Manntól olvasom a József könyvet. 

A legnagyobb és legmegrendítőbb olvasói él-
ményeim egyike, 

STELLA ADORJÁN: 
Éjszakákon keresztül nem tudok 

aludni, mert csak akkor jutok olvasás-
hoz. Földi Mihály: A század. asszonyát 
olvasom. Lélekzetelállítóan izgalmas, any-
nyira hatása alá kerültem, hogy három-
négy óra van, mir© a villanyt leoltom. 
Thocmas Mann trilógiája a legnagyobb 
élménye az olvasónak. 





"ÎÇoratavaszi divatprognózis 
Azok a ruhák, amelyek most feb-

ruár első napjaiban készülnek, ösz-
szekötő kapcsot jelentenek a téli és 
a tavaszi divat között. Az 1937-es 
ú j divatnak két egészen szembe-
szökő sajátsága van. Az egyik a 
feltűnően keskeny sziluett, a másik 
gazdasága, a detailok bája és fia-
talossága. A keskeny sziluett lé-
nyegében azt jelenti, hogy a ruhák 
slusztól kezdve, mélyen a csípőig 
szorosan a testhez simulnak és 
hogy általában sem a szoknya, sem 
a derék nem túlságosan bő. 

Érdekes jelensége a divatnak az 
impriméhez való ragaszkodás. 

Amerikában, ahol a párizsi kollek-
ciók jóval előbb mutatják be a ta-
vaszi divatot, idén is rengeteg im-
primé van. De ha végignézzük a 
francia selyemgyárosok kollekció-
ját, azokban is túlteng az imprimé. 
Nagiymintás anyagok éppoly divato-
sak, mint a szerény, egyszerű min-
ták, a nagy, elszórt csokrok éppúgy, 
mint a parányi virágok. Tulipán, 
rózsa, margaréta a legkedveltebb 
virágminták és ma már olyan mű-
vészi tökéletességgel készülnek, 
mintha minden egyes virág a leg-
kitűnőbb festő kezemunkája lenne. 

Általában az idei imprimé az el-
szórt mintáknak ked-
vez. Az egyes virágok 

f vagy a nagy csokrok, 
mind bizonyos távol-
ságban, elszórtan élén-
kítik az anyagot. Ez 
természetesen nagyon 
megnehezíti a (Varrás 
munkáját. Tekintve, 
hogy a minta majd-
nem mindig nagy, vi-
gyázni kell a szabás-
nál, hogy az jó helyre 
kerüljön. Éppen ezért 
nagyon gyakori, hogy 
a virágokat kivágják 
az anyagból és ráapli-
kálják a ruhára. Te-
kintve, hogy a nyomott 
minta majdnem meg-
tévesztésig hasonlít az 
élő virágra, az apliká-
ciót is oda helyezik, 
ahol az élő virág szo-
kott kitűzve lenni, te-
hát, vagy a vállra, 
vagy a derékra. Egyik 
legérdekesebb impri-
mé, amit az idén Pá-
rizsban mutatnak, fe-
kete alapú selyem, 
nagy, elszórt tulipán-
csokrokkal. Minden 
csokorban három élet-
nagyságú tulipán van: 
két fehér és egy piros 
a középen. A tulipánok 
csak kontúrozva van-
nak, mintha krétával 
rajzolták volna őket az 
alapra. Egyik párizsi 

Szatén turbán, »161 velúrsifon-
gzalaggal 

PATOU-MODELL 



divatszolonban délutáni ruhát mu-
tatnak ebből az anyagból. Magab, 
kivágásnélküli derékkal, rövid 
ujjal. A tulipánokból egy-egy cso-
kor jut az ujjakra, egy elől a derék 
közepére és egy-egy a szoknya két 
oldalára. Vannak természetesen ki-
sebb minták is, apró virágcsokrok, 
elszórt levelek, ezek kevé&Dé feltű-
nőek, de nem is olyan hatásosak. Az 
ilyen aprómintás selymekből már 
bunda alá is nagyon sok ruha ké-
szül, rendszerint fekete alapon. A 
ruhák természetesen olyanok azért, 
hogy kis boleróval tavaszra is ki-
tűnően viselhetők. 

Egészen bizonyos, hogy idén ta-
vasszal és nyáron nagyon divato-
sak lesznek a törökös mintájú és az 
indiai mintájú selymek. A minták 
egészen parányiak és nagyon szí-
nesek. A párizsi divatkreátorok kö-
zött Francevramant valóságos szen-
vedéllyel használja ezeket az anya-

?;oíkat. A mostani, bundák alá való 
ekete ruhákat törökös mintájú, ol-

dalt sálszerűen megkötött, selyem-
övvel és a kivágás körüli tarka-
mintás selyemfodorral díszítik. A 
legegyszerűbb és legrégibb téli 
ruha is felfrissül, tavaszias és di-
vatos lesz ettől az aprómintás öv-
től és gallértól. 

Mint minden évben, kora tavasz-
szal, idén is valóságos áradatát lát-
hatjuk a fehér, úgynevezett lingerie 
galléroknak, a fekete krepes se-
lyemrujhákhoz. ízlésesen megvá-
lasztott, hímzett fehér muszlin-
vagy batisztgallér, zsabó és man-
zsettáik teljesen tavaszi karaktert 
adnak bármely fekete vagy sötét-
kék téli ruhának. Az angolos ru-
hákra angolos gallérokat és man-
zsettákat teszneK, keményített vá-
szonból vagy pikéből. A franciá-
sabb ruhákon kitűnően hat a hím-
zett, fehér muszlin. Ha a ruha most 
készül, akkor majdnem minden 
esetben boleróval csinálják és a bo-
leró gallérja, vagy gyakran a bé-
lése is pikéből készül. Piké mellett 
a sottis taf t szintén tavaszias és 
fiatalos, ezzel is sok fekete és sötét-
kék ruhát díszítenek Párizsban. 

A koratavaszi ruhák majdnem 
mindegyike rövidujjú. A rövid u j j 
fiatalosabb, tavasziasabb. Egyrészt 
ezért készítik így, másrészt, mert a 
legtöbbjét boleró egészíti ki, rend-
szerint hosszú ujj, úgy, hogy elta-
karja a szabadon hagyott ikart. A 
rövidujjú ruhák természetesen a 
kesztyűdivatban is nagy élénkséget 

MuráU Lili sötétkék angol kabátban a Teréat-
körúti Színpad újdonságában 

» (Angolo íoto) 



Gál Bél'áné pepita Jersey ruhában 
(Angelo foto) 

fognak, előidézni. Rövidujjú ruhá-
hoz majdnem minden nő karkötőt 
visel, akár aranyból, ami most 
rendkívül divatos, vagy színes fél-
drágakőből, jadeből, korallból, ami 
sohasem szűnik meg divatos lenni. 

A kesztyű gyakran készül a ruha 
anyagából, ha az puha szövet, de 
idén tavaszra, sok rövid, színes an-
tilop kesztyűt fognak viselni. A szí-
nek pasztellárnyalatúak lesznek: 
rózsaszín, világoskék, de ezek mel-
lett újra feltámad a régen mellő-
zött fehér kesztyű is. 

A tavaszi cipődivatban főleg a 
színes sevróbőrök dominálnak. A 
Sötétkék, a sötétbordó, a sötétzöld, 
á beige és a szürke árnyalatú cipők, 
rendszerint elütő színű bőrpaszpol-
lal kombinálva, a tavaszi divat új-
donságai. Egyes párizsi divatkrea-
torok az angolos szövet- és flanell-
ruhákhoz és kosztümökhöz a ruha 
anyagából cipőket mutatnak. Ezek 
a modellek érdekesek, de általános 
népszerűségre nem számíthatnak, 
egyrészt, mert az ilyen cipőben 
sokkal nagyobb a láb, mint a bőr-
cipőben, másrészt, mert a szövet-
cipő élettartama sokkal rövidebb, 
mint a bőrcipőé. 

A harisnyadivat egyedüli újdon-
sága, hogy a harisnyák napról-
napra vékonyabbak lesznek. Párizs-
ban majdnem minden kirakatban 
amerikai gyártmányú harisnyákat 
kínálnak, amelyekkel vékonyság-
ban még a híres francia harisnya 
sem tudja felvenni a versenyt. Mint 
már egy-két szezón óta minden év-
ben, idén tavasszal is kísérleteznek 
a sötétkék és a halvány szürke ha-
risnyával, de ez a kísérlet egészen 
jelentéktelen az általánossá vált 
testszínű, illetőleg sötétebb árnya-
latú, kékróka színű harisnya mel-
lett. 

A divatos kalapokat annyiféle 
változatban mutatják, hogy abból 
az általános divatra még csak kö-
vetkeztetni sem lehet. Az egyik ma-
sainód olyan lapos kalapokat mu-
tat, mint a palacsintasütő, a másik 
viszont még mindig a magas, angol 
kalapokra esküszik. Mások viszont 
a cannoptiernek jósolnák karriért. 
Tény az, hogy a fekete szalmakala-
pok mellett, amit nem utolsó sor-
ban üzleti szempontból már január-
ban kezdenek készíteni, éppen any-
nyi filckalapot viselnek a divatos 
nők. 
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A rovatot e héten a far-
sangi szezon legszenzáció-
sabb eseményének, gróf 
Széchenyi László és fele-
sége Vanderbildt Gladys 
házibáljának szentelem. A 
bált leányuk, Szylvia 
kontesz tiszteletére ren-
dezték Bajza-utcai gyö-
nyörű palotájukban, öt-
száz meghívót küldtek szét 
és a grófi család népsze-
rűségére jellemző, hogy 
huszonkét vendég kivételé-
vel minden meghívott meg-
jelent. Társasági eseményt 
ilyen nagy érdeklődés rég-
óta nem kísért, mint ezt 
a bált. A vendégek a ma-
gyar arisztokrácia kiváló-
ságaiból és a Pesten időző 
diplomáciai karból kerül-
tek ki. Igen sokan jöttek 
fel vidékről is. 

A tündéri fénybe borult 
palota kapujában a Szé-
chenyi-család színeibe öl-
tözött díszruhás huszárok 
álltak és kezükben kande-
láberekkel kisérték fel a 
vendégeket. A ház ura és 
úrnője a lépcső felső fo-
kán fogadták Horthy Mik-
lós kormányzót és felesé-
gét, Auguszta és Magdolna 
főhercegnőket. A háziasz-
szony hófehér broché-ru-
hában, a fiatal Szylvia 
kontesz pedig gyönyörű 
ezüstlamé toalettben volt 
első bálján. 

A magasrangú vendégek 
között jókedvűen, rendkí-
vül közvetlenül szóralco-
zott Magyarország 'kor-
mányzója és felesége. A 
főméltóságú asszony ho-
mokszínű csipkeruhában. 
vállán lila orchideákkal: 
a legelegánsabb jelenség. 
A kormányzói pár rövid 
cercle után elvegyült a 
vendégek között. 

Cigánybanda és jazz 
hangjai mellett táncoltak 
a fiatalok. Még cotillon 
előtt megnyílt a három 
óriási büffé-terem. Az idő-
sebbek bevonultak a büffé-
be, a fiatalok azonban vé-
gigtáncolták a cötilkmt. 
Először kis színes csokro-
kat osztogattak külön a 
fiúknak, külön a leányok-
nak. Akiknek csokrában 
egyforma színű levél volt, 

Hilda Felicity Cowley (London) fehér muszlin, flitterrel ki-
varrt, uszályos nagy estélyi toalettben 

(Foto Angel o) 
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Lányi Vera estélyiruhá ja ; rózsaszín moáré, az &vben színes 
virágdísszel 

(Poto Angolo) 

azok egymással táncoltak. 
Ezután a zászlótánc kö-

vetkezett. Sokszínű, tarka 
zászlókat osztottak szét, 
úgy a fiúknak, mint a lá-
nyoknak. Az egyformaszí-
nű zászlók tulajdonosai 
agymás táncpartnerei let-
tek. A cotillon után szét-
osztották a háziak ajándé-
kát. a hölgyek számára a 
Széchenyi-család Színeivel 
ékes dobozt, amelyben cí-
meres ezüstbonbonniere 
volt, az urak részére pedig 
a Széchenyi-család címeré-
vel ellátott ezüst papírvá-
gót. 

Cotillon után a fiatalság 
megrohamozta a büfféket, 
folyt a francia pezsgő, úgy-
hogy kicsit később már a 
csárdás és a walzet a régi 
békebeli bálok hangulatát 
tükrözték. Reggel hat óra-
kor, amikor rended körül-
mények között, minden 
házibálról illik hazamenni, 
még kétszázan voltak a 
Bajza-utcai palota tündéri 
báltermében 

A megjelent hölgyek ter-
mészetesein alaposan felké-
szültek a bálra. Mindenki 
legszebb ruhájábati akart 
tündökölni. A háziasszony 
idősebb leánya, Hadik gróf-
nő, rózsaszín broché-toalet-
tet viselt„ 

A toalettek mellett való-
ságos ékszerkiállítás volt 
ez a bál, ennyi diadémot, 
ennyi gyönyörű drágakö-
vet régente csak az udvari 
ünnepségeken lehetett lát-
ni. Csodálatosan szépek 
voltak Auguszta főherceg-
asszony smaragdjai és brü-
liánsai, amelyeket fekete 
bársonyruhájához viselt. 
Leánya, Magdolna főher-
cegnő rózsaszín muszlin 
bársonytoalettben jelent 
meg. A legszebb, a legete 
gánsabb dámák egyike 
báró Prónay Györgyné 
volt, ezüsttel átszőtt, vilá-
goskék brokátruhában, föl-
digérő világoskék mtiszlin-
kabátban, hajában világos-
kék kis tollszámy fejdísz-

'szel. Hasonlóan szenzációs 
toalettet viselt Eszterházy 
Alice grófnő is, fekete flit-
terből. Rendkívül érdekes 
és szép volt gróf Edelsheim 
Gyulai Lipótné, zöld ro-
main toalettje, amelynek 
élénk színét barna muszlin 
felső ruha tompította. A 
grófné a ruhához zöld 
Cipőt, zöld kesztyűt és 
Smaragd ékszerekét vi-
èelt. Gyönyörű ékszerei 
<boltak a világoskék m-
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mainbe öltözött Montenuovo Ferdinánd 
hercegnőnek. Leánya, báró Vay Hanna 
fehér toalettet viselt. Nagyon elegáns 
volt rózsaszínű muszlinruhában, hajában 
rózsaszínű virágdísszel Mackensen német 
követ felesége. A francia követ felesége 
Mme. Maugras kékszínű szaténruhát vi-
selt. Nagy feltűnést keltett arany flitter-
ruhájában, smaragd ékszerekkel Lalaing 
belga követ felesége. Báró Beauvergerné, 
aki a legelegánsabb pesti asszonyok közé 
tartozik, gyönyörű színes virágappliká-
cióval Idíszített, fekete tüllruhát és szen-
zációs ékszereket viselt. 

Fehér puhában, vörös muszlinsállal 
szenzációsan hatott Imrédy iBéláné. Na-
gyon elegáns volt Hadik 
Antalné grófné hófehér kre-
pes toalettben, báró Bornem-
isza Lipótné arany lamé-
ban, Bethlen Margit grófnő 
szürke toalettben, gróf 
Kendeffy Gáborné fekete 
csipke ciré kombinációjú 
toalettben. Gyönyörű volt 
a fiatal gróf Kendeffy 
Adámné lila romain toalett-
ben, Cartierné gróf Al-
mássy Jacqueline feketé-
ben, Hadikné Bissingen 
Nóra grófnő világoskék 
ciré imprimében. 

Általában nagyon sok 
imprimé ruhát láttunk 
ezen az estélyen. Impri-
mében volt Kinszky Ka-
talin hercegnő is. Gróf 
Széchenyi Maya tüllel kom-
binált sötét imprimé-
toalettet viselt. 

Minden toalett egy-egy 
divatslágernek számított. 
Gróf Teleky Domonkosné 
fekete, gróf Teleky Mihály -
né acélkék csipke, Darányi 
Béláné aranyiamé, báró 
Hatvany Lili gyöngyszínű 
szatén, Hertelendy Andorné 
zöld szatén, fekete tüll 
kombinációjú toalettje. 
Mrs. Woödword bordó sza-
tén és bnissis Hohler piros 
romain, gróf Hadik An-
talné fehér, gróf Forgács 
Jánosné fekete csipke-
ruhája bármely divatre-
vűn tapsot kapott volna. 

Kitettek magukért a Iá 
nyok is. Gróf Andrássy 
Ilona világoskék ruhát vi-
seit ugyancsak világoskék-
ben volt gróf Szapáry Ma-
rianne, gróf Hadik Éva. 
báró Rubidó Zichy Mausi. 
Ideálisan szép fehér tüll 
báli ruhája volt gróf 
Edelsheim Ilynek. Ezt a 
szint választotta gróf Sza-

páry Magdi is. Fehér taft volt a 
ruhája a szép báró Beck Mariellá-
nak és gróf Zichy Mária Eugéniának. 
Rózsaszín muszlinban volt báró Sennyey 
Médi és báró Bánffy Eva. Gróf Majláth 
Györgyi fekete, gróf Csáky Marianne fe-
hér, gróf Szirmay Gabrielle itürkiszkék, 
Lichtenstein Marica hercegnő lila, gróf 
Apponyi Gerry fekete krepszatén, gróf 
Wenckheim Cecil testszinű csipkeruhái 
viselt. Mint mindig, most is nagyon szé-
pek voltak a Vértessy-lányok, egyikük 
egy homokszínű csipke, másik világoskék 
ruhában. Az estély kimagaslóan vidám 
és előkelő eseménye volt 1937 farsangjá-
nak. 

Rupp Gézámé sottis taft estélyi-
ruhában 

(Foto Angelo) 



Budapesten farsangol egy gyönyörű, 
fiatal török dáma, Belkis Sulejman Ke-
mali, Kemali pasa volt hadügyminisz-
ter leánya. A fiatal hölgy komoly ea&-
relmese Pestnek, már nem1 először j á r 
nálunk, egyébként az előkelő világván-
dorolki táborába tartozik, aikilk, a szezó-
nok változása szerint, Európa legdivato-
sabb helyein láthatók. A ruhái Párizs 
bél valóik (Schiaparelli, Rochas, Moly 
neux), a har isnyája amerikai (Kayser) 
cipőit Athénből rendeli, párfőm je Lan 
vin Arpétgie és Florel: Frui t de vert ke 
verék. 

A pesti hölgyeket bizonyára érdekel 
ni fogja, hogy milyen garderobbál u ta 
2siik egy szép, független Leading Lady, 
aiki azzal a föltett szándékkal jött, hogy 
a téli szeaónt Pesten tánooljla át. 

— Ezúttal meglehetősen szerényen 

szereltem föl magamat, — mondja a di-
vatriporter (kérdéseire — mert Párizs-
ban és a Riviérán már sok kellemetlen-
ség ért a kofferek és skatulyák tömegei 
miatt, amiket magammal cipeltem. Letg-
joibb, ha aa én leírásom helyett szemé-
lyesen néz szét a ruhatáramban. Je-
gyecaze föl, amit legszebbnek talál. 

Nos hát, nézzük, mi van e,gy külföldi 
Leading Lady farsangi ruhatárában. 

Van egy brokát lamé, egy lila, egy 
taft , egy egészen különleges egyiptomi 
mintázású és szövésű vörös lamé estélyi-
ruha, egy merészen dekoltált fekete ruha 
átlátszó, zöld osiplkefralkkal, e,gy kockás 
t a f t stiíruha, egy ciré imprimé, egy fe-
kete tüllruha színes övvel, másik fefoete 
ruha aranyiamé dísszel. Mindem ruhá-
hoz külön virágarrangement, a haj-
hoz is. 



Belkis Sulejman Kemali 
aktiv sportlady is, külö-
nösen a. vízisportokat ked-
veli. Az úszáshoz van egy 
saját új i tása: nem sapkát 
visel, ami tönkreteszi a 
frizurát, hanem vendég-
copfot kapcsol a fejére, 
ami grétchennek ihat. Per-
sze, sorra vesszük a sport-
ruháikat is. 

Van egy fkélki pepita, há-
romnegyedes kabáttal, egy 
zöld útirufha, szőrmez&ebek-
kel és sárga blúzzal, zöld 
trikókompié, háromnegye-
des (kabáttal, toék útiruha, 
angolos zsebekkel és nagy 
pellerinnel, kék angolos 
ruha, háromnegyedes pe-
pita kabáttal. Délutániban 
kedvenc színe ai fekete, hol 
tiillel, hol csipkével apli-
kálva, csodálatosan szép 
klipszekkel és csatokkal. 
Közöttük a legelragad6bb 
egy teljesen angol szajbású, 

arany-átszövésü koktél-
ruha. Minden toaletthez 
megfelelő színű cipőt ho-
zott, persze perzsabundát, 
ozüstrókakeppel és egy se-
reg más, drága szőrmét. 

— Imádom Budapestet! 
A magyar főváros a ro-
mantikát jelenti számomra 
— mondja lelkendezve. — 
Ezentúl évenként legalább 
háromszor jövök el ma-
gukhoz. 

Elmondja, hogy az évből 
hat hónapot tölt otthon, 
Sztambulban, az év másik 
felét utazással tölti. Egész 
Európát bejárja. De ha to-
vábbra is így ra jong ér-
tünk, az évet Sztambul éjs 
Budapest iközött fogja 
megosztani a többi európai 
metropolis rovására. 

Wirth Margit 

. . . lovagló kosztümben St. 
Moritzban 

Az Idei táskadlvatsa 
A mai divat ugyanolyan luxust 

követel az accessoiroktól, mint a 
toalettől. Nemcsak a kesztyűik, ka-
bátok, nyári toalettek lesznek újak 
idén, hanem a kézitáskák is. A bu-
dapesti cégek közül az Apponyi-
téri Rosen&tein cég tulajdonosa 
már kint volt Párizsban, hogy a 
tavaszi és nyári táskadivat újdon-
ságait tanulmányozza. 

Rosenstein elragadtatással beszél 
a ^párizsi táskadivatról, amely ma 
már éppen olyan világcikk, mint a 
párizsi ruhamodell, amiért rajon-
gani fognak a pesti divathölgyek. 
Nálunk is nagyon szeretik: a lapos, 

uhán dolgozott táskákat, amelye-
et most Párizsban viselnek. Új-

donság, hogy az antilop helyett 
kosztümökhöz Párizsban a nagy 
házak nagyon forszírozzák a lakkot. 
Idén tavaszra rengeteg lakktáskát 
fogunk látni. Természetesen az an« 
tilop továbbra is divatba marad 
olyan ötletes és változatos fazón-
ban. amilyent még elképzelni is ne-
héz. A csatok legnagyobbrészt tek-
nősből, gyöngyházból és markazit-
ból készülnek, de nagyon érdekes 
Vionnet faragott kínai motívumú 
kéztáska csatja is, amelyekhez ha-
sonlók a ruha övcsatjai. 

Ami a divatban a legkedvesebb 
meglepetés az az ú j szín: i>Indian 

h az s „Indian rose" 
rosea, így hívják Párizsban azt a 
sárgásvörös lángszín matt bőrt, 
amelyből csodálatosan szép nappali 
táskák készülnek. Molyneux óriási 
formátumú nyolcszögletes karra-
fűzhető táskákat, borítékalakú, pu-
ha táskákat hoz ebből az anyagból. 
A lángvörös szín előnye, hogy szö-
vetekhez és selymekhez egyformán 
viselhető, akármilyen színű a ruhia 
anyaga. Sötétkékhez vagy feketé-
hez éppen olyan elegáns, mint a fe-
hér vagy színes alapú mintás sely-
mekhez. 

Trottörviselethez rendkívül ele-
gáns ég divatos a krokodil. Hermes, 
aki a legszebb trottörtáskákat csi-
nálja Párizsban, a krokodilt a leg-
különbözőbb árnyalatokban lanszi-
rozza. A barna éppen olyan diva-
tos, mint a világos, a piros, vagy a 
sötétkék. A krokodiltáskáknak az 
az előnye, hogy dacol a divat min-
den szeszélyével, ami éppen olyan 
sikkes és elegáns ma, mint tíz év-
vel ezelőtt és egész biztosan tíz év 
múlva is lehet viselni, olyan tartós. 

Rosenstein divatinformációját 
már ú j modellekkel illusztrálja. 
Gyönyörűek a táskák. Biztos, hogy 
senki sem tud ellentállni nekik, ha 
az árukat is a pesti viszonyokhoz 
mérten állapítják meg. 
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Különleges krepes anyagú ÍB-
keteruha, papagályzöld gallér-
ral, kicsiny manzsettával ü 

masnival 

fazón-ja mái* a l&gújabb 
párizsi tavaszi modell. 
Sportruhája mustárszínű 
szövetszoknya és rozsda-
színű antilop kabát, barna 
pulóver és kodkás sál. Er-
ről a ruháról beszélni 
fognak, olyan fiatalos, 
olyan sikkes. Harmadik 
toalettje neglizsé, ango-
los pizsama és öltözőkabát 
olyan, hogy London leg-
jobb fehérneműszalonja is 
vállalhatná. Ferda Manyi 
február 20-án érkezik haza 
Párizsból. 

Diner Marika rózsaszín csipke 
nagyestélyi ruhában 

(Angelo foto) 

Aki a fihuttUácoltai öltözteti 

Most fejezték be Muráti Lili ú j film-
jét, a »Fizessen Nagysád^-oX, Divat szem-
pontjából is érdemes erről a filmről né-
hány szót szólni, mert Muráti Lilinek 
két szenzációs toalettje van benne. 
Egyik sötétkék nadrágszoknya és sötét-
kék antilop mellény, ezzel biztosan di-
vatot fog teremteni Muráti, aki a leg-
jobban tudja viselni a sportruhát a 
pesti színésznők között. A ruhákat Lá-
nyiné Ferda Manyi tervezte és készí-
tette. Váci-utcai üzletében mindig ott 
látni néhány primadonnát és néhány 
szenzációsan öltözött külföldi dámát. 
Angolos sportholmijai ízlésben és ele-
ganciában vetekednek a legdrágább 
külföldi modellekkel. De méltó kon-
fcurrensei sportmodelljeinek az estélyi 
kreációi. Muráti Lilinek búzakék szok-
nyája, piros kék átszövésű brokát de-

rekú estélyiruhája 
a ifilmben, szintén 
Ferda Manyinál 
készült. Szenzációs. 

Most kezdték el 
forgatni az ú j Va-
szary filmet, a 
».Rádbízom a fele-
ségem«-et. A film 
primadonnája, Er-
délyi Mici, szintén 
Lány iné Fend<t Ma-
nyinál dolgoztat. 
I t t készülnek a 
filmhez is a toa-
lettjei. Gyönyörű 
aranybrokát nagy 
estélyiruhát kap, 
türkiz-zöld muszlin 
keppel, rendkívül 
érdekes, mély de-
koltázzsal. A ruha 



Divat m-azsolM. 
Az angolos ruhát gyakran kosztüm 

helyettesíti. Az ilyen, átmeneti sze-
zonban készült kosztűm annyira egy-
szerű és sima, hogy most még nagysze-
rűen viselhető a nagy kabát alatt, vi-
szont a tavaszi szezónban kabát nélkül 
is kitűnő. Az összeállítás rendszerint: 
pötétebb szoknya, világosabb, kabát és 
teljesen elütő színű blúz. A kabátnak 
legtöbbször nincs gallérja, azt a blúzra 
dolgozott, vagy különálló sál helyette-
síti. 

A párizsi ékszerészek is-
mét divatba hozták az ame-
tisztet. Rengeteg változat-
ban, aranyba foglalva,'bri-
liánssal, rubinnal kombi-
nálva dolgozzák fel a kü-
lönböző árnyalatú, lila 
ametisztéket. 

* 
A csillogó flitter- és 

gyöngykalapok a tavaszi 
estélyiruhákhioz is rendkí-
vül divatosak. Az ú j mo-
dellek között Ágnes olya-
nokat is készít, amelyeik 
szalmával vannalk kombi-
nálva. Sok arcon kívüli fa-
zónt viselnek, ezeknél tel-
jes mértékben érvényesül 
4 divatos, lofcnis frizura. 

* 

A gyöngy- és flitter-
kosztűmök szezónröl sze-
zámra feltűnnek és findig 
divatosak. A tavalyiak 
úgyszólván változtatás nél-
kül viselhetők idén is, ele-
gáns koktéltoalettnefc. Idén 
a favorit egy Frarwevra-
mamt fekete payette kosz-
tüm volt a párizsi hölgyek 
között. A kosztüm rövid; 
derékban sveifolt, kis ka-
bátja gallérnélküli, viszont 
a színes moáréblúznak, 
amelyet Francevramant a 
blúzhoz készített, egészen 
magas, álló nyak-a vq,n. * 

Az amerikai hölgyek már 
beszereztéfc első plage-toa-
lettjeiket. Azok a kiválasz-
tottak, akik a telet Palm-
Beachben, Floridában, vagy 
Miamiiban töltik, már vi-
dámam strandolnak rend-
kívül tarka, színesmintájú 
vászon, piíké, vagy selyern-

alpakkábóil1 készült plage-ruháikban. Majd-
nem minden rufhta háromrészes: derélkiból, 
rövid shortból és térden aluli szoknyából, 
vagy kabátból áll. A szoknyák között 
sűrűn berakott, vagy erőseni gloknis mo-
delleket látni. 

* 
Még a (káprázatos divatötletek és új-

donságok hazájában, Hollywoodiban is 
nagy szenzációt keltett Grace Moore fe-
hér rókakepje, amelyet most készült 
filmjében viselt. A mozisztár, aki nem-
csak hangjáról, de öltözködéséről is hí-



Joan Perry, aranysárga lamé 
koktél-toalettben, fekete ac-

cessolrral 
. (Foto Columbia) 

res, ú j filmjében pontosan negyvenhat 
darab fehérrókából készült kepét viselt. 
Sajnos, nem valószínű, hogy ezziel a kerp-
pel divatot teremt. 

* 
Az amerikai prosperity legjobb éveire 

emlékeztet az az óriási estély, amit Phi-
ladelphiában Mr. és Mrs. Peter A. B. 
Widener adtak leányuk, Joan Peábody 
tiszteletére, a Bellevue-Stattford-Hotel-
ben. Több mint ezer meghívott jelent 
meg, különvonatok hozták New-Yorkból 
és Bostonból az előkelő vendégek szá-
zait. A szálloda három emeletét teljesen 
a bál részére tartották szabadon, az 
egyik teremben felépítették a hires kali-
forniai lóverseny-pálya pontos mását. Itt 
a pincérek stílszerűen jockey-uniformis-
ban szolgálták ki a falovakon ülő vendé-
geket. Egy másik teremben vízesés volt 
szappanhabból, a folyton mozgó hullámo-
kat alulról különböző színes reflektorok 
világították meg. A tánczenét a Meyer 
Davis-jazz-band szolgáltatta. Tízezer dol-
lárt kapott erre az estére. A iköltségek 
túlhaladták az ötvenezer dollárt, ez 
azonban nam foq a Widener-vagyonon 

érzékenyebb rést ütni, mert csak az el-
múlt évben örököltek a család szeniorá-
tól ötvetwnillió dollárt. 

* 
A pesti divatfrontnak érdekes újdon-

sága van. Olyan, amilyent eddig nagyon 
nélkülözött sok pesti divatiparos ós pri-
vát asszony is. A tavaszi (üvatsaezómra 
ugyanis megnyílt Kiss Lászlóné Vogel 
Zsuzsa ú j cége, amely eredeti modellraj-
zok >és szabásminták eladásával foglalko-
zik. A Kígyó-utca 2. szám alatti szalon-
ban (1-870-56) máris a legkitűnőbb kol-
lekció látható eredeti és párizsi modell-
rajzokból, amelyebből mindegyikhez a 
szabásminta egyéni méret szerint kap-
ható. A szabásmintáik segítségével bár-
melyik varrni tudó hölgy könnyen elké-
szítheti a legkomplikáltabb szabású ú j 
tavaszi modellt. í g y Kiss Lászlóné Vogel 
Zsuzsa vállalkozását örömmel kell fogad-
nia minden takarékos, de jól öltözködni 
akaró úriasszonynak és azoknak a varró-
nőlknefki is, akiknek nem áll módjukban 
párizsi modelleket vásárolni. 

* 
A párizsi tavaszi toaletteknek, 

a sötétkék és fekete szövet utcai 
ruháknak, a korai emprimók-
nek egyik legkedvesebb és leg-
elegánsabb dísze a gyöngysor. 
Eddig az asszonyok legtöbbje 
csak igazgyöngyutánzatokat vi-
selt, mert a tenyésztett gyöngy, 
amely teljesen az igazgyöngy 
illúzióját kelti, megfizethetetle-
nül drága volt. Most tavaszra 
japán dumping eredményekép-
pen Párizsban hihetetlenül le-
ment az ára a tenyésztett 
gyöngynek. A nagy divatszalé-
nok manekénjei három-négy 
sort viselnek most tenyésztett 
gyöngyből' a modellekhez. Ter-
mészetesen az olcsóbbodás 
Pesten is érezhető. Arkanzas-
nál a legszebb tenyésztett 
gyöngyök ma már negyedáron 
26 pengőtől kaphatók. Az elegáns 
asszonyok igyekszenek kihasz-
nálni ezt az alkalmat és most 
vásárolnak tenyésztett gyön-
gyöt, olyan árban, amelyért 
eddig legfeljebb igazgyöngy-
utánzatot kaptak. 

* 
A délutáni cipődivatban 

két érdekes újdonság van, 
a bronz és az aubergine 
színű sevró. Gyakran kom-
binálják is a két különös 
színű bőrt. Kivágott 
pumpsok még mindig di-
vatban vannak, nagy 
bronzszínű acélcsattal dí-
szítve, amelybe yyakran 
színes követ foglalnak be. * 

Báli ékszerek (kölcsönbe 
is) SOUVENIRNÉL, Kígyó-
utca 2. Váci-utca sarok. 



Jelmezbál'. Ha 'kifogástalanul 
szép a illába, nyugodtan választ-
hat trikós jeltmezt. Ajánlanám, 
hagy öltözzön Rómeónak. Tér-
dig érő, stiliusban tartott, bro-
kát kaaakot, itirikóvai, kivágott 
cipővel. A kaaakhoz olcsó mi-
nőségű könnyebb toútordamasz-
tot ie liaaziiulllhat. H a a láb-
vonala nom kifogástalan, öili-
tözzöm, Júl iának, bő hosszú-
szoknyájú muszliniruliába, kis 
gyöngysapkával a feje tetején. 
Ha látta a filmet, úgy biztosan 
emlékezni fog N omnia Shearer 
gyönyörű ruháinak stílusára. A 
hosszú nadrág nemcsak hogy 
nagyon bamáSia, de meleg is. 
Természetesen legszebbek a 
történelmi kosztümök, de eze-
ket, sajnos, nem lielhet megosi-
niáJtatni, mert nagyon drágák. 
Ha a musalln »Julia« ruháit 
csinálja, az* aaonwal átakűkit-
haitja aká r u yájri; ruhának, akár 
ositélyi toallettnek. — Tanyai. 
Azt hiszem, ha sokat utazik 
kocsin, «okkal jobb hasznát 
venné a bosszú kabátnak, mint 
a kosztümnek. Tavaaszal és 
nyáron meglehetősen poros az 
út, úgyhogy a kabát jobban 
megvédi ruháját . Szép angolos 
raglánt ajánlok. akár szürkés-
fehér, a k á r kékes-szürke vagy 
drap szövetből. Ez alá viselhet 

akájranilyietu szövetruhát. Ilyen-
formám, ha/ a kabátot le is 
veti, korrektül van felöltözve, 
mig esetleg porlepte kosztüm-
ben >nem járkálhatna a város-
ban. A szövetruhához melegebb 
időben nyitott kis kabátot vi-
selhet, tamszi felöltő helyett 
pedig porköpenyt. Inkább filc-, 
mint szaflmakaJapot vegyen, 
egéflaem angolos fazónmal, ssiiir-
ke vagy drap sötétebb szinű 
szalaggal. Ez mindig elegáns. 
Pullóvert tavaszra inkább hor-
goljon, mint kössön, ha valami 
szép miimtát taláil, vékonyabb 
pamutból, rövid ujjal, úgy azt 
nyáron is viselheti. — B. Er-
nőné. Csizmát tényleg viselnek, 
bár nem leihet állítani, hogy 
kifejezett divat volna. Havas, 
hideg időben nagyon elegáns 
a bokában ráncolt barna vagy 
saUnke antilop csizma, de visel-
nek egészen közönséges fekete 
sovrócsizmát is, magas »árok-
kal . Mindenesetre, aki sokat 
játr 'hideg időben az utcáin, 
sokkal »ikkesebb benne, mint-
ha száraz hidegben bócsizmát 
visedne. — Első lépés. Hogy 
az említett foglalkozások közül 
melyik lenne a legjobb, nehéz 
tárnicsot adni. Inkább olyan 

(Folytatás a 93- ik oldalon), 

w W b r i e t e * ; 

Szövetruha hímzett fehér piké 
gallérral és nagy manzsetták-

kal 
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1. Tavaszi gyapjú szövetruha 
fiatalos fazonban . . . • 

2. Angorç szövetruha tavaszi 
színekben 
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a világhírű párisi 

„INECTO haifostókgyár" készítménye 
Kérje szaküzletekben és egyszeri használat-

tal meggyőződést szerez kiválóságáról. 
Kánitz Iván és Társa, Kertész-utca 43. 

(Folytaié* a 91-ik oldalról) 

doljgot tanuljon, amiben nagyobb a kerestet, 
mint kesztyű- vagy müvirágfcészltésiben. Fehér-
nemű-, gyermekruha varrás, vpgy a kalapkészi-
tés is. sokkal több lehetőséget nyú j t és jöve-
delmezőbb, mimt a virágkészités. A tanulás iak 
kéitíéle -módja, lehetséges, vagy elmegy egy 
műhelybe és mint in&si kezd tanulni, arnig fel-
szabadul, vagy valiami Iparművészeti iskoláiba 
iratkozik. Alkalomadtán, iha Pestire jön, láto-
gasson meg. Személyesem megbeszéljük a dol-
g o k a t — Exklusiv. Párizsból; visszajövet, rész-
letesebb tanáccs-al szolgálhatok, ha azonban 
már most akar iratézkedmi. nagyon ajánlom az 
egésaem angolos szürke fiLan ellk osz tű m öt, 
meggypiros- vagy sárgaaLapű mimitá» ka&hmlr 
angol Múzsái. A szürke kosztümhöz szü/rke, 
teurn» vagy sötétkék cipőt visiellhet, aseeirint* 
hogy milyen accessoirjai vannak. Hia Párizsba 
utaasik, fekétllenül vigye magával a kosztümöt, 
mert ott már most i» langyos, enyhe idö vaini. 
— Számonkénti vásárló. A csíkos szövetből 
teljesen klttssaikus szabású angol kosztümöt 
csSmáltaAson. Délutánná fehér krepszaitén blúz-
zaf nagyon elegáns lesz; délelőttre világoskék 
vagy j-özsaazinü jersey, angol blúzt viselhet 
hozzá. Február végén ezt a kosztümöt még 
nem viselheti itt Pestem. eW}er az időben na-
gyon nehéz valami újaitj kitaJálni, mart a tava-
szi divat csak ailaik ufóban vam. A fekete se-
lyamsaerü szövetruhája lesz legjoblban haszmál-
fcuató darab, ehhez derékban sveifolt, hátul be-

A dolgozott övü, elől: pedig meg-
köthető, vagy csatos övü «zö-
vetkabátot kéne csináJitaitni, 
amelyet most szines «állal, 
nyáron pedig az Ampáimé ru-
hákhoz, viseKhetoe. A feketét 
jobban ajánlom, mint a sot-
tisitl. mert gyakrabfoan visel-
heti. De talán ennek megesi-
náltatásávai is jobh lenne vár-
ni és inkább itt Pesten készen 
megvenni. EzzeOi a kabáttal vi-
selhetné a s ö téitlk ék kloké-
ruhájá t is. A drap szövetruhát, 

lehet, úgy laLalk íttassa, hogy 
fekete antilop öv-

viseLhesse, igy fekete cipő-
vel, fekete kalappal is szép 
lenne. A szürke kabát alá, ha 
hosszú, viselheti a zöld horgolt 
jumper ruháját . Fgyeliöce a 
ka/báton 'kívül semmit nem 
ajánlok, ha megjött, keressen 
fel és ha szükség» lesz miia-
mije, megmondom, mit ve-
gyen. Éppteai olyan olcsóin meg-
kapja képzem, mintha csimát-
taitiná. — Chanell. A pepita 
minden tavasszal nagyon diva-
tos, Azt ajánioon, hogy a kis-
lányának csináltasson belőle 
szép angol kabátot reverrel, 
hâtuï Bzemberáneoal, spanglí-
val. Elegáns les® benne. Kis 
karimás angol kalap illik hoz-
zá. Saját magának: pedig hosz-
SZÚ, fekete kahá/tot a jánlok; a 
in&gcsináltatással várjon még. 
mert nem tudom biztosan, hogy 
sveifolt les®-e a divat, nagy 
egyieaxes. Er re csak Páris után 
válajezolhatoík. 

GIBBS 
FOGSZÁPPAN 

Ideális kosztüm az Átmeneti 
időre. Barna jersey nadrág-

szoknya, pepita zakóval 
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S a c e l l á r y n é r e c e p t j e i 
BORJŰHÜSPASTÉTOM. 80 deka borjúcora-

bot kevés hagymás zsírbam, féli citrom levé-
vel, kevés babérlevéllel puhára párolunk. Ha 
a bús egészen puha, átdaráljuk két ke-
ményre Jött tojással, 1 szardellával, 7 deka vaj-
jaií és 6 deka. sonkával!. A ledarált húst <áttör-
jtl'k szitán. A hús sült levét is. hozzákeverjük, 
ízlés szerint mustárt, sót, késhegynyi pástétom-
fűszert és 1 evőkanál jó tejföllel jól elkever-
jük. Vizes készzel tetszés szerint formázzuk. 
Uborkaszeletekkel és céklacsikokkal díszítve 
adjuk feL — MANDARIN-PARFÉ. Nyolc tojás 
sárgájá t 18 deka cukorral, ö mandarin kicsa-
vart Hevével, tüzöiirvizen sürü krémmé főzzük. 
Ixsvéve a tűzről. 8 mandarin lereszelt héját 
keverjük bele addig, míg teljesen kihűlt a 
krém. A teljesen hideg krémbe« háromnegyed 
liter fölvert tejszínhabot keverünk és bombxu-
formában m eg-fagy asztjuk. A bombát üveg-
tálra borítjuk és bevonjuk cukrozott tejszín-
habbal. Mandarinokat úgy tisztltunk -meg, hogy 
a mandarin héjából k is kosárkákat kapjunk, 
amit megtöltünk sűrű vaníliakrémmel, ezt 
körberakjuk, a tálon, közben mindig erősen 
kristálycukorban megforgatott mandarinszele-
tekkel) díszítjük a tálat. — DIÓ-PARFÉ. Hat 
tojás sárgáját 35 deka cukorral habosra; kever-
jük, hozzáadunk 1 szelet restzelt csokoládét, és 
% liter tejjel higítva, 20 deka finomra darált 
dióbelet keverünk közé. Tűzön-vízen jó sűrűre 
főzzük folytonos, keverés közben, még mele-
gen áttörjük «titán. H a kihűlt, Vi liter fölvert 
cukrozott tejs&ínhabbal kever jük össze, tálrí* 
téve megfagyaszt juk. — HERINGP ASTÉTOM. 
Négy nagy tejeshering itejét kivesszük és na-
gyon finomra megvágjuk vagy szítán áttör-
jük bárom keménytojás sárgájával együtt. Há-
rom evőkanál olajat keverünk bele ós 2 cit-
rom kicsavart levét, kevés cukros ecetesv Ízzel 
biigíltijuk, hogy mártásszerű legyein. Egy üveg-
tál közepére rak juk a következőképpen elke-
vert pástétomot: A heringet apró darabokra 
összevágjuk, V« fe j res'zettt vöröshagymát, 1 
nagy apriVna> vágott almát és 2 nagy, kockára 
folvágoltt .főttburgonyát é>s 1 nagy kockára 
vágott uborkát. Mindezt jól összekeverjük az 
apróra felvágott tojás fehérével és a tálra 
felrakva aiz előre elkészített mártással leöwtve 
tálal juk. _ GOMBÁS FŐTT HAL. A megtisz-
tított h-aJiat gyenge ecetes, sós zöldséges víz-
ben 12 percig főzzük. Ha a vtebftl kivettük. 

lehúzzuk a bőrét, éw vajjal betelt tüzú-Uo 
edénybe tesszük, vajon félig párolt gomba-
szeletekkel behintjük, 3 deci tejfelt , 10 deka 
vajat, 3 tojás sárgáját , kevéfe sóib «.imára ke-
verünk és ráöntjük a halra, bőven megszór-
juk reszelt sajttal és 16 percre a* forró sütőbe 
tesszük. Vajas k i f libungany ával körítve ad-
juk fel. — SZARDELLAS SÜLLŐ. 20 deka 
vaja t összekeverünk elég mennyiségű ízlés sze-
rinti szmrde!la-pasz>tiá.rál. A megtisztított sül-
lőt belül jól megkenjük a vajas szardelto-
paszítával', forró vajjal leöntve, 2 evőkanál fe-
hér bort öntve alá, megsütjük forró sütőben 
a «üllőt, folytonosan öntözziük ési keneget jük 
a m egm aradit) szwdelMis-vajjal. A kés-a h allai J 
tálra tesszük, citromszeletekkel, vajas burgo-
nyával tálaljuk és a mártást külön adju'k 
mellié. — KEMÉNYRE FŐTT TOJÁS MUS-
T ARM ART ASSAL. 5 tojást keményre megfő-
zünk, megtlisztiitijuk, (kettévágva táilra r ak juk . 
8 deka va ja t felolvasztunk, belekeverünk 4 ká-
véskanál jó mustárt, í eleresztjük 3 deci bor-
ral, megsózzuk, kevés cukrot teszünk bele, 
jól elkeverjük és ráöntjük a tojásokra. — 
RÁNTOTT TOJÁS. A tojásokait! (1 személyre 
2 tojást ssBámitva) egyenkint beleütjük) lobogva 
forró gyengén ecetes, vagy citromos vízbe. A 
tojásokat, ha a fehérjük megkeményedett, ki-
szedjük, a róluk lelógó fehérje dairaibkákiait cu-
ltivai lenyirbáljuk, először hideg vízbe márt-
juk, majd szítára rak juk . Ha kihűltek, bele-
márthat juk sajtos besamellmártásba és utána 
kihűtjük és megsózva tojásba szitált morzsába, 
már tva forró zsírban kiránt juk. De mártás 
nélkül is ki ir tathatjuk. — GRILLAGE. 60 deka 
porcukrot vllágossángára pirítunk. Bel«öntünk 
50 cleika darált diót vagy mandulát és kever-
jük, míg a dió is pirulni kezd. Vajjal meg-
kent márvány flap rai öntjük vagy porcellán-
tiíilra és k ésf ok v as tagságú ra kinyúj t juk. Azon-
nal formázzuk ív- vagy kockiaalakúm, mert 
hamar keményedik. Aki akarjia, csokoládé-
mázzal vonhatja be. — NARANCS-ZSELÉ. 8 
deka zselatint '/« liter vízben, felolvasztunk, »a 
deka cukrot V» liter vízben sziruppá főzünk 
ès a zselatinhoz kever jük ; négy narancs héján 
ledörzsölünk 8 kockacukrot, 8 narancs és 2 
cttbrom levét adjuk hozzá és jól összekeverjük 
kávéskanál rummaill. 4 narancsot felébe vá-
gumik kitisztítjuk és a zselével megtöltjük» 
Jégre állítjuk és k i s üvegtányérokon adjufr 
fel. 

ftltud-Uávé fogatott* ! 

S^uApmya U yefatcwyliSt 

(uJszüit 

25 deka hámozott burgonyát megfő-
zünk, jól leszűrjük é!s szitán átnyom-
juk. 25 deka főtt gesztenyét melegen 
meghámozunk és szintén szitán át-
nyomjuk. A burgonyával összekever-
jük, adtmk hozzá még 8 deka vajat, 
három tojássárgáját, sót, késhegynj. 
törött borsot, jól összekeverjük és 
hagyjuk kihűlni. Formázunk tetszés-
szerinti golyócskákat, szép fehér mor-
zsába panirozzuk és forró zsírbem hir-
telen kirántjuk. 

HEINRICH ANTAL 
a Hungária főszakácsa. 



A väofo és éccUs kezeket simává i s tiuMttmá i/acázsafya: 

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

F-WOLFF & S O H N K A R L S R U H E 

még ma este használja 
a Kaloderma Geléet, 
holnapra már szebbek 

r 
A Kaloderma Gelée 

valóban csodás 1 

Lefekvés előtt megmossuk 
a kezeket, megszárítjuk, 

bekenjük őket Kaloderma 
Geléevel, egy fél percig 

jól bedörzsöljük és 



A KÖZÖNSÉG RECEPTJEI 
p A k ö z ö n s é g r e c e p t j e i 

OROSZ TORTASZELET. Hat tojás kérném y 
haibjáhozi 12^ dökaj porcukrot adunk s ha jól 
kikevertük, 12% deka daráit mogyorót, 2 sze-
let apróra vágott csokoládét, kb. Ii5 dekia 
egész finomra, vágott birs sait, narancshéj cuk-
ros gyümölcsöt, % citrom levét és eigy evő-
kanál finoun morzsáit. Nagyon jóll kikent és 
himitet'tt özigerincformá<baw süli. Síi lès után cso-
koládéval bevonni és vékonyan felszeletelni. 
Nagyon sokáig eláll 

Sebő Gyulánó 
CLipót-kömit 13.) 

TÖLTÖTT LIBAMELL. A liba melléről ia 
bőrt egy darabban lehiúzzuk. A csontról lesze-
dett husit finomra vágjuk. Kevés zsíron kevés 
vöröshagymát, fokhagymáit és zöldpetrezsely-
meit' pirítunk. A ihúslhoz aduink egy tejben áz-
tatott ïSiemlyét, sét, borsot, egy itojást, egy 
kanálnyi lisaíttet és a megpirított hagymát. Jól 
összekeverjük, visszarakjuk a csontra, beföd-
jük a bőrével s vékony «zalonmaszeletekkel 
megtűzdeljük. Tepsiben kevés vízzel sütőbe 
tesszük. Süjég köziben zsírral locsolgatjuk. 
Fölszeleteljük és forró zsírjával leönlve tá-
laljuk-

Gelenczey Mlh&ltz Gitta 
(Szombathely Németiujvár-u. 26.) 

ÉLESZTŐS KIFLI. Hozzávaló: 50 deka liszt. 
25 deka háj. 4 deci tej, 2 deka éHesztő. 7 deka 
cukor, 1 tojás sárgája . Készítése: 1 deci lan-
gyos tejből, 2 kávéskanál cukorból és 2] defea) 
élesztőiből kovásért; készítünk, ha megkelt, a 
lisztbe öntjük, hozzáadjuk az 1 tojás. sárgáját , 
a cukrot, egy kevés sóit és- langyos tejjel réi<es-
tésztakeménységű ítésztót készítünk belőle és 
jól kidolgozzuk és kelnii hagyjuk. Azután ki-
nyújtjuk, a közepébe betet essz ük a megkaipart 
hájat é» háromszor hajtogatjuk, mînt a vajas-
tésztát, minden egyes hajtogatásnál! 20 percig 
pihentetjük. Negyedszer irómvastagságúra 
nyujtjuk, négyszögletes darabokra vágjuk és 
tetszésszertotí ízaet töltve, toáromszögletüre 
öSiSzeihajtTva tetejét tojással megkenjük, durva 
diós vagy mandulás cukorral megszórjuk és 
nagyon meleg sütőben megsütjük. 

Kelemen Jánosnó 
(Szász Károly-u. *.) 

A SÓS MANDULA minden italhoz kedvelt. 
A leforrázott, meghámozott mandulát megszá-
rítjuk, tepsiibe rakjuk. Jó dúsan meghintjük 
nával és megpirítjuk. Egy kiló mandulára «így 
jó marék só kell. 

KAKAÓS MANDULA. A megtisztított man-
dulát m'ég nedvesem meghomperg>ettjük töTött 
cukorban é s nveleg sütőben világosbarnára 
megsütjük. Ha kihűlt, egyenkénti bemártjuk 
csokoládémázba ét» fcelviés cukorral vegyített 
kakaóporban megforgatjuk. 

Nagy Gizella (Újpest). 
KRÉMES PITE. Harmincöt deka isima lisz-

tet veszünk, a liszt felébe egy tojás sárgáját , 
k is ecetet tec-zUnk, kevés vízzel keimén yetib 
t é s z Â gyúrunk, mint a rétestészta. A lisat 
másik felélt huszonöt deka vajjal összeállít-
juk. A vaja» masszát a télsztára .egyformán 
külön-külön késfoknyira kisodorjuk és rábo-
rí t juk a tésztára, egy-egy óra időközönként 
hideg helyen piheiitettve, egyformán hajtogat-
juk. Ezit háromszor megismételjük. Késifok-
rayira kis odorjuk, kisütjük, annyi lapot kéf=zi-
tijnk, amennyit a tészta kiad. Krém: Hat to-
jás sárgájáit, hat evilk anál cukrot, hat kávés-

kanál lisztet Jóíl elkeverni, egy darab vaníliát 
megreszelve beietenmi, hat deci tejjel széjjel-
keverni. Gőzön folyton keverni, sűrűre fel-
főzni étei az «'lőre felvert hat tojáii haíbját miég 
azon forróin belekeverni könnyein, nehogy ösz-
szeessék. Ha a tűzről levettük, mégy deka va-
jat keverünk ied benne. 

Dr. Szabados Manóné 
(Teréz-körút 2«.). 

NOUGATTORTA, Hat tojás fehérjének ke-
mény habjábta lassan belekeverünk 10 deka 
porcukrot és 14 deka pörkölt, őrölt mogyorót. 
Vajjal kikent éH zsemilyemiorzsával kihintett 
tortaformában lassú tűznél megsütjük. Ha ki-
hűlt, két részre vágjuk éis a következő tölte-
lékkel töltjük rnleg. 12 deka vajat kikeverünk 
15 deka porcuk orral, hiáirom s&eilet puhított 
csokoládéval és hozzáadunk még 7 deka pör-
költ őrölt mogyorót. Ebből a töltelékből mét? 
a bevonásra is jut. 

özv. Disnyey Lászlóné 
(Jurámyi-u. 9.). 

1/mtásU uecptji 
TEJFELLEL SÜTÖTT PÁCOLT 

NYŰLGERINC 
A szépen megtisztított nyűlgerincet a 

rajtahagyott combokkal együtt bepácol-
juk a szokott módon. (Ha pástétomot is 
akarunk készíteni, úgy az aprólékot is.) 
Két-három nap múlva a gerincet kiszed-
jük a pácból, füstölt szalonnával meg-
spékeljük, leöntjük forró zsírral és a 
sütőben addig pároljuk, mindig egy ltís 
leszűrt páclé utántöltésével, amíg 
puha lesz. Mikor már jó puha és a zsír-
jára sül, erősűbb tűznél pirosra sütjük, 
két-háromszor bőven meglocsolva jó 
sűrű tejfellel. Mialatt a nyulat szeletel-
jük, a levében 2 deci tejfelt forralunk 
szép rozsdaszinűre és a tálban lévő 
nyúlra öntjük. 

EGY HETI ÉTLAP 
SZOMBAT. Ebéd: Tüdős rétes leves. Kö-

ményes disznósült. Tejfeles burgonyafőze-
Lék. Linz/er-szeLeit. Vacsora: Pirított borjú-
máj, tört bungonya, cékla. NaranesTialáta. 

VASÁRNAP. Ebéd: (Mlkoaprálék leves. 
Tűzdelt csirkesült, burgonyapüré, francia 
saláta. Vegyes befőtt. Almás-, túnóspité. 
Gyümölcs. Vacsora: Meleg sonka. Sánga-
borenópüré. Töltött ostyaszelet. Alma. Sajt. 

HÉTFŐ. Ebéd: Disznókö'iunös bableves. 
Túrós gombóc. Párolt alma. Vacsora: Kirán-
tott gom!ba. Vajate burgonya. Sült tojásthab. 
Bamáto saláta. 

KEDD. Ebéd: Zöldségleves. Párolt feülsál-
szelet. Parajfőzelék. Rizs, «eetes paprika. 
Vieigyes palacsinta. Vacsora: Paprikád 
virsli burgonyával. Csokoládés rizs. Befőtt. 

SZERDA. Ebéd: Rán/totitleves kiflikocká-
val. Kirántott parizerszelet. Paradicsomos 
káposzta. Kamaimelfelftijt piskótával. Va-
csora: Darált húspogácsa, hagymás burgo-
nya. Aima pongyolában. 

CSÜTÖRTÖK. Ebéd: Csurgatott tésztád 
rizsleves. Vadas djisanAs ült. Lenosepüré, 
burgonyakifliOskék. Kikevert krém po-
hárban. Vacsora : Rántott borjúláb, vajaid 
burgonya, tartármártás. Narnnoskrém. 

PÉNTEK. Ebéd: Savanyú tojásleves. Ra-
kott bung anya. Lekváros banáitfüle. Gyü-
mölcssftláta. Vacsora: Velős palacsinta. 
Sajtmártás. Tejszínes gyümölcs rizs. 
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A 5ZERHE5ZTÖU ÜZENETEI 
faclcas Íme pódáia 

Eltűnök az életéből. Ez he-
lyes, de egyáltalán nem tra-
gikufl. Eltüiuni okosan, fino-
man, úgy hogy azt a látsza-
tot keltsük, hogy akár ésare 
se vegyék, ez adott helyzet-
ben a legokosabb és a leghe-
lyesebb, máír csak azélrt te, 
ímert Így — biztosan észre-

veszik a hiányt. Az ön elhatározása okos*, 
bölcs, mert így még azt da elérheti, hogy — 
a status quo untét mieigpróibálják visszaállí-
tani. Csakhogy akikor, pláne akkor, amikor 
önnek meg les® a megifeJelö elégtétel«, akkor 
ön végké|ppen l-e fog ja zárni ezt az ügyet. 
Emlékezzék a azaivamra: Így fog lenni. A 
novellát csak tessék nyugodtam a szerkesztő-
ségünk; elmére beküldeni, bár azt előre jel-
zem, hegy a körvonalazott téma — az én 
szerény véleményem szerint — nem a mi la-
punkba valói így legfeljebb arról lehet szó, 
hogy objektív véleményt mondjanak önnek 
az inásműről, — Két haragos. A. és Z. Nem 
fontos ezl <a harag kérem, azért mert — ez 
nem is harag . Csak nem akarnak ezekben a 
mai időkben teljesen nyugodtan, izgalommen-
tesen éHmi? Hiszen ezt nem lehet. Bele kell 
nyugodni, hogy mindnyájunknak meg van a 
maga gondja, Ibaja, MMtoata, mindnyájunk-
nak megvam a maga saját külön idegesítő 
sokíéle körülménye. Ami önöket néha egy-
más ellen tüzeli, az semmi más, mint ideges-

ség. Ismerem1 jól — lépten-nyomon találko-
zom vele. Egyszóval, nem önökben van a 
Mb a, hanem a ml önök körül van. Nem 
önök toporzékolnak a hajó födélzetén, hanem 
a ha jó táincol önök alatt a viharban. Ez az 
egész.. Ha pedig az okot tudjuk, az okozató is 
könnyebben elviselhető. Igyekezzenek tehát 
(amennyire az idegesítő körülmények enigertik) 
lehetőleg békében élni egymás mellett éa 
jelszónak válaszitaini az igiét: ne menjen le a 
naip a te haragoddalt — Lili. Hogy illik-e 
hölgyeknek az utcán cigarettázni ? Egészen 
nyugodtan, felelősségem tudatában mondha-
tom, hogy nem illik. Viszont én csak egy 
ember vagyok, miéig pedig meglehetősen, kon-
zervatív emiber vagyok. Laheit! teihát, hogy 
vannak olyanok te, akiknek ez a merész, 
szokatlan gesastus tetszik. Mit lehet tudni? 
Ma©apsá|g minden lehetséges. — L. Sándor. 
Nagyon jól esett, hogy lárttam a régi, kedves 
betűket. Köszönöm a levelet és az üdvözlést 
szívből viszonzom. — Hátszegi. Ne tessék cso-
dálkozni a művésznő ideges hangján . Szegény-
ke, bizony nem könnyű a helyzete, a feladata. 
Nehéz, nagy munka ám az kérem, nem tréía, 
nem gyerekjáték. Én részemről mindig bizonyos 
megértéssel viseltettem a művésznőik színipadi 
idegeskedésével szemben. Magam is színpadi szer. 
ző vagyok, igy zaklatott lelkiálkipotukat bizony 
igen gyakran meg tudtam értlend. — T. Imre. 
Egy szakértő tudna csak önnek biztos választ 
adni. Esetleg tessék' egyenesen a Szépművé-
szeti Múzeumihoz fordulni. — Coppélia. Mér-
sékelt dijért akármelyik színpadi kiadó ren-
delkezésükre bocsátja az operett anyagát . — 

1/ * / / I 4 • 

He sa aregkcrraig 
épek és szépek , 
maradnak fogai* 

F O G 
Eladás i á r a k : Ó r i á s i tubus Pl .— E r e d e t i tubus P —.70 
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Éppen oly®«1 öszin-

— Tivadar, Szeged. Levétlbem nem válasaolha-
tok. Ka parncsoi leveliéire rovartom keretén lb,e-
1(11 válásit , tessék megírni. — Zuglói tündér. 
Apró, jelenték-teHensielk Látszó kérdés és (én 
— mégsem merek a maga kedve« mamája 
nélkül határozni, Tesaélk csak hozzáfordulni 
kedvesen, őszintén, bizalommal éls léin bizo-
nyos vagyak benne, hogy a válása örömei fog 
okozni toiiek. — Válasz. 
tén, olyan természetes 
hangon — tehát olyan 
meggyőző erővel irjon 
neki, mint nekem. De 
— inkább ma, mint hol-
nap. — Hajdúk hadna-
gya. Nem hiszem, hogy 
efféle téma mai napság 
különösebb izgalmat kel-
tene. De — a világérti se 
akarom lebeszélni. Csuk 
tessék megpróbálni. — 
A kii kadét. (G. J.) Sok 
sikert kivánok Önöknek. 
De hát — sajnos — a z 
csaknem ki van zárva, 
hogy én lemehessek 07, 
elöadásma, Túlontúl sok 
a dolgom. — P. Bourget. 
Természete®, hogy a jo-
got el kell kérn i a?. író-
tól vagy a jogutódaítél. 
Ez. az első feladart ilyen 
esetben, k ülőmben egé-
szen bizonyosan b a j len-
ne belőle, ha nyilvá-
nosságra kerülne az iróí 
munka. Az ilyesmit fel-
tétlen előzetesen rendbe 
kell hoonl. — Nóták. 
(Csibike.) Mind a há-
rom nótát Déezy Jó-
zsef irta. Én is nagyon 
szeretem ezeket a szép 
nótákat. — Kinek volt 
igaza? Az égés« olyan 
jelentéktelen kérdés, hogy 
ha ön ezt szóvá teszi és 
ennek következményekép-
pen ebből kázust icainál 
nincsen önnek igaza. — D. Erzsike. Levele a 
kedves*, megértő, munkás és az életet szeretni, 
élvezni tudó iifjú lánynak' az írása. Nem, Is 
hiszi, milyen öröm ez nekem, ha e közül a 
sok Iievélfelhö kflzül kicsillan néha egy-egy 
Uyen derű» napsugár. I#y van rendjén, édes 
Erzsike, táncoljon és szórakozzék, szeressen 
és ne féljen a s®enved)élstöl. Hogy mondja az 
egykori naiv kl« versezet örök Ignassága? 
»Szeress, álmodj, ébredj is fel. — Csalódj, 
mert csalódni i» kell, — Én csak azt kívá-
nom, hosszú legyen állmod, — Késő ébredésed, 
kicsiny csalódásod!« — Válófélben. Nem sza-
bad ilyen kérdésbein áUáwt foglalnom. Az él-
hatátrozás- az ön »aját legjobb belátásának a 
dolga. Minden egyéb — jogi kléMés. Csak 
egyet mondhatok: nagyon, nagyon gondoljon 
nveg mindent. Vannak nagyon megfonM* lé-
pések isi, amelyek — ennek dacára, helyre-
hozhatatlanak! — Almok az üdvről. Kissé 
mesiterkélt, modoros a cím -äs h a jél' emlék-
szem, volt 1& már ilyenféle. É n egyszerűbb 
cimet választanék, — St. Simonná. Nagyon 
szívesen látom asszonyom, de nem tudntélk 
semmi újait vagy okosat mondani. Talán «ok-
kal inkább meg lehetne beszélni a gyerekre 
vonatkozó dolgokat valiamelyik kedve® pro-
fesszorával, esetleg a magyar nyelv- és iro-
dalomtanárával, ak i ismeri és aki foglalko-
zik vele. így, ebből a beküldött kéziratbél 
még csak véleményt se lehet mondani tehet-
ségét illetően. — Pel a fajjel. (Vn azt í r ja : »Hát 

HORVÁTH LÁSZLÓ 
gordonkaművész a Zeneakadémián 

nagysikerű hangversenyt adott 
(Poto Laub Juoi) 

akkor — máris stíluson kivül 

úgy-e nem szabad elcsüggedni, ha így szere-
tik az embert? Ez az emberbaráti gesit-us en-
gem talpraállitott testileg, lelkileg!« — ö n 
egyúttal programot is ad, olyan programot, 
aminőt csak várhatni lehet ilyen nagyszerű, 
kedves, tehetséges kislánytól. Ezzel már véle-
ményt is mondtam mindenről. — D. Lajos. 
Tessék a verseket beküldeni. De ne hozzám: 
direkte a szerkesztőségünk címére. 

FILM. Előfizető. 1. 
Vaszary János első film-
je, »Rádbízom a felesé-
gem« most készül. 2. 
Sohasem asszisztált;, de 
az eddig leforgatott Jele-
matek alapján mär is szá-
mos újabb ajánlatot ka-
pott. — Clark Gable-
rajongó. A legutóbbi hir 
nem kacsa. Az illető 
hölgy éveken át Üldözte 
szerelmével a népszerű 
férfisztárt, — »Hol kezd. 
Jem el?« Tényleg olyan 
bö kínálat van statisz-
tákban, hogff csak na-
gyon csinos, jéalakú Je-
lentkezőknek lehet esé-
lyük. Elengedhetetlen 
feltétel: a Színész Szö-
vetség tagjának kell 
lenni. Nem a főrendező-
re tartozik, a felvételve-
zetö diszponál. 

KÉZIRATOK. Ano-
nymus. Határozottan te-
hetsége», csak nem biz-
tos, hogy a költészet 
megfelelő fonna a ki-
bontakozásához. — »Gon-
dolatdarab.« Nagyon 
ügyes, jólhangú veríek. 
Még egyik sem százszá-
zalékos. — »Nyugat.« 
Fenntart juk múltkori vé-
leményünket. Fejlődés-
képesnek tar t juk. — »Me-
dia«.« Nagyon pongyola 
iráismü, a kezdetleges 

mélg sok szembeötlő hibában 
szem ved. — »Lla Lilly.« Kellemeshangú versek, 
az igyekezetért dicséretet érdemel. — »Kis-
város.« Figyelemreméltó stílusgyakorlatok. Jól 
rímel. — V. Béla, Miskolc. Kétségtelenül tehet-
séges írások. Egyik sem sikerült annyira, 
hogy le Is közölhetnénk, — V. Lajos, Jugo-
szlávia. Törekvő, nem is egészen sikertelen 
verspróbálkozások. Olvasson sokat jó költők-
től. — H. Lukáos. Nagyon kezdetleges utáni-
érzések. — G. Dezső. Bizonytalan rigmusok. — 
H. E. György. Nem nekünk való. Nagyon mes-
terkélt. 

S Z Í N H Á Z . »Tájkép és csendélet.« Érdek-
lődtünk a szakembereknél, de egyik név eeim 
Jelent valeurt. — V, Ottó. Az illető művészről 
készült fotografia nem sikerült . — »Kunoi.« A 
Budai Szimkörben miutattáik be nagy sütoeirel. 
Jóval a századik előadás után került át a 
Városi Színháziba. — G. Gyula, Eeser. Kár-
tyaproblémákftain nem vagyunk szakértők. 

KOZMETIKA. Ssépség. A börelszínező-
désna, különösképpen a az e pl őre és májfoltra 
hajlamos, érzékenyhőrüeknek óvniok kell (ma-
gukat a nap sugaraitól. Ha a szeplők már 
véglegesen kifejlődtek, azokat véglegesen' ki 
lehet pusztítani szaikarvosii kezeléssel, speciális 
eljárással. Ez a mérten ki-
égeti vagy ledörzsöli a sseplőfoltot, mely 
nyomtalanul gyógyul s azokon a helyeken — 
védelem nélkül — a legintenzívebb napozás 
dacára sem keletkezik többé szeplő. Áz el-



járás gyora és teljesen veszélytelen. — Ra-
jongó. Börhámlasztó stert házikezelés re nem 
ajánlhatunk, mert leveléből megállapithatóan 
ar ra szüksége nincs, de ettől eltekintve az 
olyan kétélű fegyver, amit oxvoai kontroll' nél-
kül alkalmaznia a legnagyobb könnyelműség 
lenme. Ha ninoa alkalmia szakorvosihoz for-
dulni, mutassa imieg azt háziorvosinak. — 
Pestre Jövők. A). ArcápoLálsa, ha azt úgy végzi, 
ahogyan tanácsoltuk, nem fokozza a szőrnö-
vést és így nyugodtan tovább kell azt hasz-
nálnia. 2. A szerzetet véglegesem csak diater-
miás eljárással lehet kipusztítani. Meglehető-
sen gyors, úgyszólván fájdalmatlan és feltét-
len erediményes. — Érdeklődő. A helyi fo-
gyasztás hatása minden esetben maradandó, 
ha a már felszivatott zsirlerakodáb után az 
izomzat rugalmasságáról rendszeres, nem túl-
erőltető sportolással gondoskodunk. Ilyen 
szempontból nagyon előnyös az úszás, tennisz, 
lovaglás, evezés és a tapasztalatok után a min-
dennapi jól elosztott egy-egy órai »éta. — 
Mit tegyek? Ha hízásra hajlamos, 'tartózkodjon 
a burgonya, rizs, tésztaneműeik és sok folya-
dék élvezetétől, — Mária. Helytelen, amit ott-
hon a lábával csinál. Vagy ortapédsaakorvos-
nak mutassa meg s ha nem áll módjában, for-
duljon a kl inikára, Leveléből megállapltlha'tó-
lag nem fagyásnak kell tartani, hanem in-
kább bokasüllyedés. következtében létrejött 
csontdeformálódásnak. — Fiatalasszony, őszü-
lés ellen csak a hajfestés az egyedül célrave-
zető, de ha száraz is a baja , dióhéjolajjal sö-
tétíteni tudja. — Piroska. Közölje válaszbélyeg-
gel ellátottan pontos címét, ismételje meg kér-
déseit, hogy azokra levélben válaszolhassunk. 

KONYHA. F. Géza, kis szakács. »A pom-
mes de terre soufflées« készítése a kővetkező: 
nyers hámozott burgonyáit kar ikára vagy 
négyszögű rudacskákra vágjon, jól szárítsa 
le ruhán. Két lábast tegyen a tűzhelyre s 
mindegyikben bőséges zsírt hevítsen. Mikor a 
zsír jó forró, egyenként tegye bele as egyik 
lábasba és folytonos keverés közben egyenle-
tes tűz melleitt süsse meg, míg a burgonya a 
zsír tetejére jön. Ekkor lyukas kanállal át-
rak ja őket a másik lábasba, melyben ezalatt 
már füstölögve keli forrnia a zsírnak. IH ha-
marosan felfújódnak a szép sátrga burigonya-
szeletek. Forrón, megsózva tálaljuk, — B. 
K.-né. Hevesiné szakácskönyvét ajánlhatom. 
Nagyon jó és megtalálhatja benne a kívánt 
változatos recepteket. Az ön könyvesboltja 
rendelje meg a Színházi Élet, Erzsébet-körút 
7. alatti könyvesboltban. — Holtoter Jénosné. 
Az egyik receptet most közlöm. — Molnár 
I.-né, Karoag. Nagyon köszönöm elismerő le-
velét, én is örülök a jól sikerült vacsorának. 
A naramcszsem-recept igazán kitűnő, nmgam 
is kipróbáljam. A kikevert krémet három to-
jás fehérjéből, négy evőkanál cukorral és há-
rom evőkanál málna-, ribizli- vagy eperlzből 
készítse. Poharakban ad ja fel és készen, vett 
piskótát adjon mellé. — Fiatalaassony. Az ál-
lati zsírok a disznó-, libazsír, a marha faggyú 
és a v a j i», mert hiszen tehéntejből készül. 
Növényi zsírok iá® olajok és a kókuszzsír. Ez 
utóbbi diétás konyhához kitűnően, felhasznál-
ható. 

Akiufck atcbDTû 
nagt)p6imsu 

Leányom arcbőre nagypórusu 
és zsíros; nem használ mást, 
csak T h i o s e p t - s z a p p a n t , 
ez a legjobb hatású szappan az 
ilyen arcbőr számára. 

Én is hossza idő ótaaThiosept-
szappant használom a legszí-
vesebben. 

Tisztelettel 
M . K . 1934. április 10. 

Á r a 9 0 f i l l é r . M i n d e n s z a k ü z l e t b e n k a p h a t ó . 

99 



(9. folytatás.) 
A kedélyeik első komolyabb felhtullámzását Faleoni grófné érkezése 

qkiozta. A gazdag, szép di plo mata - feleség- évek éta verekedett Marionnal a 
társasági lehetőségek határai között. Polgári asszonyok, ha haragban vaai-
nak, kerülik egymást, ezzel szemben a két Leading Lady párbajsorozata 
azonos terepet (kívánt. Allandóain le akarták ejgymást öltözni. Mint ahogy 
két, egyidőbeco. feltűnt irodalmi nagyság egymás emelkedéséből merít ú j és 
ú j erőforrást és egyre merészebb feladatokra vállalkozik, úgy virágzott 
ki a két asszony féltékenységéből a ruhakultuszriak Pesten eddig ismeret-
len gazdagsága. És ez a megújuló, szívós harte magával ragadta az egy-
szinten álló asszonyok seregét: Faleoni ós Wolkenberg grófné párviadalá-
ból körmérkőzés lett; váratlan, ú j ellenfelek (bukkantak 'föl a porondon, 
ú j csillagok gázoltak bele a társaság nagy bolygóinak pályájába, de ők 
csak egymást figyelték és egymási ellen öltöztek. Most úgy nézett ki, hogy 
végre Faleoni Sergius grófné győzött. 

— Édes vagy, hogy te is eljöttél! — kiáltotta a teriem másik végéből 
Marion és mindlkét kezét előrenyújtva sietett a győztes felé. A »te is« 
szócskákat erősein kihangsúlyozta, mintha szándékosain lenyelte volna a 
mondat másák felét: »pedig nem is kaptál (meghívót«. 

De ez a (kis komiszság hatástalanul lepattant FaLconinéróL, akiit idő-
köziben már az óvatos; Vica, vett kezelésibe. 

— Három isteni toalettünk is vain a kegyelmes assrziony részéire! — 
mondta Vica és megint ügyesen elsinkófált a díszfotőjök egyikéről egy tör-
ténelmi nevet. 

— Bízom Marion ízléséiben és a miagai tündérujjailban. 
Hideígraigyoigású, nagy kék szemét körüljártatta a termen és elégedet-

ten vizsgálta a nagy tükörifalialklban ú j frizuráját, aimely úgy tapadt ala-
csony homlokához, mint a lakkozott arany. Észrevette Malonyayt, aki egy 
családi belső jobbágy bizalmas hódolatával udvarolta körül az öreg Tere-
bessyniét. Mosolyogva bólintott feléje. A képviselő, mint eszmei1 házi-
gazdáihoz illik, azonnal a is.zjép asszony üdvözlésére Sietett. 

Mindez nem kerülte el Marion figyelmét, de, imiint a rossz kártya járásinál 
szokás, egy percen belül bekövetkezett az ú j bosszúság is: Sátor Panni 
fülledt szenvedélyeket ígérő, vörös haja lángolt föl a bejáratnál, farkas-
fogaimaik veszedeímesi mosolyával. Ez a ralgyogó fogsor ette meg Marion 
hozományának tekintélyes részét. A primadonna férfikísérővel jött, de 
ezt Marion már niean látta. Eszébe jutott, hogy öltöziködnie kell. Joblbna-
balra integetve visszavonulót fú j t és eltűnt egy öltözőfülkében, ahol 
Viknia és az egyik kézilány várták a naigy (bemutató elsőszámú attrakció-
jával, egy eserűeesz-uniformisra emlékeztető Nimród-ruhával. Sátor Panni 
ünnepélyes fogadtatása Vicára és résziben Malanyayira hárult. 

— Pá! — mondta a művésznő. — Ugy nézzenek rám,, hogy szakértővel 
jelentem meg a főtárgyaláson. . . Ha véletlenül nem isimiernék: Bánáth 
László festőművész barátom, ö tervezi a Revüszínház díszleteit és kosz-
tüimtjeit. 

A festő kissé sápadt volt, de igyekezett a helyzetihez méltó elfogulat-
lansággal mosolyogni. 

— Szép it t — mondta és leihajolt Vica halbozó kezéhez. 

m/r T I Y W A n í i R I T 9 Dr. K S r n t r n é K o s m e t i k a ! k é s z í t m é n y e i 
l " * 1 L i I E l i l im- O U n u * a legmodernebb ártalmatlan anyagokból összeállítva 
7efrAC k K r n a l r • Essentia, szappan, pú- Il C « j t r » T k á r n a k » Bőrtápoló éjszakai és nappali krém, Clean-
LSIíOS DOrneK . d e r ( zsfrszegény krém, M f l l d i DUíí lcK. s i n g k , é n l i charming, zsíros púder P 12 
összesen P 10. Teréz-kÖrút 1A. Tel. 1-140-18 | | Postai rendelésnél a pénz előzetes beküldését kérem. 



Amióta hazaérkezett Parisból, egyetlen egyszer sem találkoztak. A 
festő, úgy látszik, tartotta magát Marion titkos utasításialilhoz, Viiea pedig, 
amilyen tevékeny olyan láthatatlan életet élt ezekben a (heteklben. Ha 
valaihol dolga volt, MaÜonyay Steyr-kocsiját használta. Ha mégis gyalog 
szaladt á t valamelyik közelii üzletibe, aranyira tele volt a feje gonddal, 
hogy a köszöntéseikre is vagy táz lépéssel odébb jutott eszébe ibdocenteni. 

— Ne ijedjen ímeg, Vica, — súgta Bánáth — eszem ágában síinios kelle-
metlenkedni. Minit egyszerű, üzletfél jöttem. Néhány jó ruihát keresek 
Panniinak. Talán akad valami a választékiban. 

— öh , ibiztosan ! 
Vica szivéről elmúlt a iháirtelen támadt szoromgásl. . Amióta László 

vissaaérlkezésiéről tudomást szerzett, minden nap, sőt miniden órában várta 
ezt a találkozást.; Arra is elkészült, hogy az iura éjszaka főig rátörni, amá-
kor a lányolk elmentek már a Phönix-utcai lakáslból. Iisanerve a festő gyor-
san fellolblbanó vérmérsékletét, azt hitte, ihogy nagyObbsIzialbásiú botrány 
nélkliil nem ússza meg az első pesti viszontlátást. A veszély persze nem múlt 
el, csak kitolódott, de ezt a kis haladékot Iiis hálásan vette tudomásul. A 
taktika-változtatás liisi kedve szerint való volt. Számonkérö és jogiait követelő 
férjből üzfletlfél lett. Lelhet, Ihogy az elpárolgott szerelmet poroviziós aLa-
pon próbálja visszaszerezni? 

A képviselő Ihelyet csiniált a primadonnának és újaibb, szinte családi 
mosolyt kényszerített az arcára. »Szervusz, Gyurka! Téged is. llátni?« 
Gaáldy György rdblbant ibe az ajtón, a pesti társlaság pezsiglőkedéilyű kró-
nikása, iakii írásaihoz sajátos keverésű tintacocktajilt (használt: két crész 
szellem, egy rész vitriol, két adag líra, mindezekhez táz érdeklődésnek a 
mondain éliet minden vonatkozására kiterjedő gazdagsága és ihároimi em-
berre szabott életmolhósíág.; 

— Nézd csajk, — mondta és nem is nagyon igyekezett letompítani 
trambitarecsegiésű 'hangját — mi az ott a sarokban? Ókori lelőhely? 

Pejével iá hátsó széksorok felé lintett, ahol külön csoport alakult az 
öreg csilllaigkeresztes dáma körül. Ugy festett ez a kis meglepő folt a divat-
bemutatók megszokott képében, mint a szaihadtűzhely után maradt koroan-
kör a virágos mezőn. 

— Ezeket mind te akviráltad? — mondta elismeréssel és Vicáihoz for-
dult, aki komoly, kis ruhájában olyan szerényen, kedvesen és illatosan 
állt ott, mint a munkás fiatalság szolbra. — Bravó, Vicuiska! 

Tapsot intonált, bár egyelőre isemnni oka nem volt rá, de a megjelentek, 
a történelmi sarok kivételével, követték a kezdeményezőt, amiinek az lett 
az eredménye, hogy mindenki sietett helyet foglialni. Vica ihátraimient 
öltözni, néhány elkésett hölgy zavartan keresett üres széket, aztán a szom-
széd teremből gongütés hallatszott és a kör közepén megjelent a cserkesz-
ruhás Marion. A vállán duplacsöves puska, lakkozott övén emstmarkolatú 
vadászkés, láibain térdhaj'lásiig érő, vízhatlan cipő. A festői toalett külön 
meglepetése a mellen keresztiben átfutó töltényöv volt, amelynek reke-
szeiben női szépítőszerek, Cigarettatárca és öngyújtó foglaltak ihelyet. 
Mindez vadonatúj volt, osiak a sárgalbőrlből készült vadász táska hordta 
magán az idő patináját. A szép Diana után puiha lépteivel komoly figy? 
lemmel ballagott Happy, Wolkenlbergék tarkafoltos, német vizslája, mintha 
azt várta vokia, melyik pillanatban röppen föl egy fogolyosiapat a tömött 
széksorok közül? Ez szép volt és haingiulatos. Még a tapintatlan Cserné 
félhangos (megjegyzése isem tudta a 'hatást lerombolni, hogy: »mi az, itt 
puskával vadásznak a kuncsaftokra?« Maga Falconiné is elismerte, ihogy 
a kosztüm elragadó. Mariont várakozás ellenére haDk, elismerő taps kísérte 
a viiisslziafelé vezető úton, aihol már szembetalálkozott egy máslik kifogás-
talanul öltözött sportliadyvel, Vicával. 

A maneiken nadrágszoknyás golfruhát imiutatott be. Gumitalpú cipőt 
viselt, angol harisnyával és zippzáras viharkalbáttal. A kezében golfütőt 
tartott és ahogy az ütőre támaszkodva, csinált és mégis kecses hajlással 
megállt a kör közepén, aikármely külföldi képeslap szívesen léfototgrafál-
hatta voOma címlapnak. Az elismerés it t valamivel hangosablb volt, de ezt 
inkább Marion népszerűtlenségének, mint Vica személyes sikerének lehetett 
elkönyvelni. A két maneken, — egy vörös és egy gesztenyebarna — soort-

F e l t é t l e n e r e d m é n y e s n _ IV., Václ-ufca f l /b 
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iblúzokat, kötött es ihorgölt ruihâkat sétáltatott meg a nézők előtt és ezzel 
a bemutaitó előjátéka végétért. A szomsmédszobából előkerülitek a féhér-
kaibátos pincérek a cocktail-el és sorra kínálták a vendégleket. A történelmi 
sarok ingerültein elzárkózott a kínálás eliől. A pedáns, öreg ihiöígyek ma-
gasra/tartott orral ülták, a (helyükön, a szájuk szögletére máris odafagyott 
az. elkövetkezendő szörnyűségeik kritikája. Miosoda hiú (kor, imlidyen léha 
amlberek ! Jó, a hölgyeik eljönnek Mváncsiságiból, die elcipeljük magukkal 
a fér fiiakat is! Mar pedig férfiemlber nem. jön ilyen helyre ok nélkül. Az 
állijg ibegomlboit vadászaniha valószínűleg csak a r ra jó, ihoigy felfokozza a 
későbibi meztelmorigtiJa ihaitását. Törvényt kellene (hozni a inai nőd diiivat 
ellen, ez viatzi az egiész társadalmat a ziülüés út jára. 

A tiszteletreméltó hölgyek szknaita nem csalt. A oocktaiil után való-
iban fűszeres 'hangulat vollt kialakulóiban, bár pillanatnyilag még a dél-
utáni rnihák és a téli kosztümök voltak soron. Csulinak, a kis csau-csau-
nak frenetikus slikere volt. Happyt, a pöittyös vizslát végképp lejátszotta. 
Amikor méregzöld szíjazatábaoi ibegurult a színre, egész turbékoló-kóirus 
köszöntötte. »Edes, édes!« — kiáltották feléje a férfiak is, igaz, ihogy nem 
lelhetett tudná, mennyi szólt éblből a csau-csauinak és mteininyi az úrnőjének? 

Későlblb egyre merészeibb toalettek jelenitek meg a porondon. Volt olyan, 
amelyik teljesen nélkülözte a (hátrésat, csak néhány arany- vagy ezüst-
zsinór fogta össze és elöl a mellet mindössze egy-egy szalagcsokor takarta. 
Volt olyan szoknya, amely hasátékában a térd tfelső ihajlatán túl is jó-
darabon megmutatta a comlb feszülő vonalát. Most csak a két maneken vál-
togatta egymást. A W. F.-szaloín két főnöknője a nagy számra tartogatta 
mágiát, mint ahogy az orfeumok műsorán Is az utolsó félórára sűrítik az 
izgalmat. Mindaz, amli idáig felvonult, több-kevesebb változattal látható 
volt m i s tárlatokon is, i t t legfeljebb a színek és anyagok összeálilításábain, 
a szabás kivitelében volit több eredetiség. De nyilvánvaló, hogy W. F.-ék 
többet és mást akarnak. Sarkaiból készülnek (Memelnii az óvatos pesti 
divatot, amely éppúgy, minit Párizsoai és New-Yorkom kívül mindenütt, 
bámulatos tájékozottsággal mielgtalálja a középutat a szélsőségek között. 

— Hát ti-ligen! — mondta óvatosan Faílooniiné, akit két állandó társa-
sági ihölgycsaosenere a szeme sarkából kérdezgetett. — Nem mondom, van 
pár csliinos dolog «. . 

Megvolt imár a ruhája az Operaibarátok szezonnyitó astélyére, de nem 
bánta volna, iha talál valamli igazán elragadó modellt, amli ibdztosan nem 
lesiz meg senkinek sem. Beleznayék nyári gardenipartyján például mindössze 
négy példányban találkozott azzal a ruhával, amely Bellák Foldd szent 
esküje szerint egyedül nékíi készült Pesten. Az Operabarátok estélye iholmap-
uitán lesz, addig talán mégsem lehet iékopíirozmd azt, amiit ditt kiválaszt. 

Kis szünet állt Ibe, amit a történekni sairok használt iföl, hogy feltűnés 
nélkül, a fal mellett osonva, kiürítse a terepet. Maionyay (bűnibanatot mu-
tató arccal kullogott csüiilagkeresztes nénikéje után a kapualjiig és azzal 
vélte kiengesztelni, ihoigy rendelkezésére bocsátotta a kocsiját. Utána fel-
vidultan rohant vissza a terembe, ahol e pereiben viharosan zúgott a taps. 

Vica forgott a szalon közepén, Olyan volt, mint egy trópus-esitd láto-
más. Hátnélküld, fehér muszj'inruiha vollt ra j ta , egzotikus madarak tollá-
ból való, sokszínűben csillogó szegéllyel. Hajéiban nalról paradicsommadár 
fészkelt, a fiarktoiliak átíveltek az knadinivaló fej vonalon és Mzelegve simul-
tak joibíboldalon az állihoz. Meztelen lábán nem volt 'harisnya, eziiistköinmök 
szikráztak az eztüstsaandál nyílásain. Sötét és rózsaszín szépsége majdnem 
giccsesen sugárzott. A gyertmlekmesék tündérkiirálykiisasszonya lehetett 
Üyen. 

— Istenem! — mondita Sátor Panni s a mellléihez szorította festő kezét. 
— Láttál már valiaiha ilyen szépet! 

Persze, a ruhára értette. 
— Talán . . . egyszer, régen. . . — mondta félhiangoin Bánáth. Egy pilla-

natig azzal az őrült ötlettel foglalkozott, ihogy odaugrik a imanekenihez, 
ölbekapja és kikiáltja az egész viliágnak: »Emlberek, idenézzetek! Az 
enyém!« 

De a jelensiég elvonult és a királykisasszony helyét maga Tündér-
ország királynője, Titánia foglalta el. Marion testhez simuló szafirkék 
bársonyruhát viselt, a derékon és az övön ezüstihimizéssal. Földigérő, para-
dicsomvörös ibársonypalást borult a renaissance-pompájú ruha fölé. Fején 
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a csaladi diiiadéim lövelte ibrdllááns-szikráit, (a hitelezők, úgy látszik, erre a 
kivételes alkalomra (kiladlták a safe-ből), fejedeimii volt és lenyűgöző szép- , 
s égü. 

Falconiiitó úgy ifigyelte, mint az ugrásra (készülő macska. Ez az! — 
mondta magában. Vicát kereste a tekintetével, mert segtiettte, hogy az 
utolsó két ruháért nagy harc desz az asszonyok között. Nem is lett 
volna tölblb esemény, iua a sors neon gondoskodik olyan záró-attrakcióról, 
amilyent aniélg sdhase jegyezitek föl a pestli divatbemutatók (ktrónftkiáistaá. 

Az történt, hogy az általános zűrzavartban a fékezhetetlenül pajkos 
Csuli elsizabadult pórázáról és visszanyargalt a szalonba. Lehet, hogy még 
ejgyszer akarta élvezni a isÖJfeear mámorát, lehet, (hogy Vicáit kereste a sokaida-
lomiban. Éppen akkor lébegett ibe Gizi, a vöirös imaweken egy uszályos, ezüst 
és fehiér menyasszonyi pulháJbam. Csulli azt hiitte, ihogy aa uszály az ő 
(bosszantására söpcrl végiig a parkettet. Eleinte úgy lépdelt utána, mint a 
cirkuszi paripa, mindenáron r á akarta tenni a pracliját az Ingerkedő fé-
nyességre, amely 'gyáván visszavonult eliőle. Miután látta, hogy békés 
eszközökkel inem IboldoguK erélyeslébb (fellépésre határozta el magát. Két 
előlábáit vízszintesen a földre fektetve, íhátát homorítva, vitézül nneg-
morogita az eziüstseprőt, majd rávetette magát és aiz uszály szélét a fogan 
közé kapta, ügy szánkázott a vöirös imlanekkm után, aki egyre neáeoedő léptek-
kel imibolygott a szalon közepe felé. Beccs . . . — mondta a lamézuihatag, (bár 
egyelőre még állta Csuli bőszült ostromát. Két kis kézilány, látva a veszedel-
met, sikoltozva szaladt a IbolondO® csau-csau nyomában.. Szaibályos közel-
harc fejlődött kl a (kölyökkutya és a két vaatnólány között. Csuli körtbe-
körbe rohant az uszállyal és egészen becsavarta a vörös GMt, aki végül 
lépni sem tudott. Az urak ibravóztak, a (hölgyek könnyesire mievietitlék ma-
gukat. A luelyaetet Gátihy Gyurka, az újságíró oldotta meg, aki szenvedé-
lyes kutyaibairát létére mindig tartott magárnál néhány kockacukrot. Az 
édességgel sikerült magáihoz csalogatnia a kapzsi kis állatot. 

Bzael a vidám jelenettel végződött a W. F.-szalon első bemutatkozása. 
Az irigyek dis kénytelenek volitak elásimenni, ihogy ilyen siker alig volt 
még Pesten. Legföíjeiblb azzal vigasztalták magukait, hogy mlinden jót és 
szépet Vica jarvarta írtak. Hát igen, mondták, így könnyűi Hévvel rázo-
gatták a tegmapi imameken kezét. »Vicuska, reggel bejövök!« — mondta 
menőiben Falcoiniiiné. »A fehér muszlinra a pairadicsoonimadártral és a szafir-
kékre a vörös köpennyel ne tárgyaljainak sanklirvel!« »Esküidj meg drágáim), 
hogy a kéket én kapom! — súgta szenvedélyesen Cserné. — Ha akarod, 
rögitön deponálom a pénzt.« Szaladt megkeresni a férjét, aki a bemutató 
végiére érkezett, de a dúsgazdag részvénytársasági igazgató sohasem hor-
dott mágiánál Ibankótárcát. Az igazi gazdagságnak tulajdonképpen ez a 
biztos jele Pesten. Az ember akárnová mehet, mindenütt kiszolgálják pénz 
nélkül. Mine Csenné visszasietett, Vicát már (három más társasági dáimia 
szorította a sarckbau Mairionihoz próbált férkőzni, de a TT. F.-szaJbn senior-
főnöknője tdtikolédaó mosollyal kijelentette: 

— Sajnálom, angyalom, de a szafürkékinek mlár (bemutató előtt volt 
gazdája! A fehérről esetleg szó lelhetne, !ha . . . 

Ugy tett, mintha valami szörnyű mulasztás jutott volna aiz eszeibe, a 
fejéhez kapott és azt mondta: »Jaj Istenem!« Ezzel elrohant, átvágta ma-
gát egy búcsúzkodó csoporton és bezárkózott az irodába, faképnél hagyva 
az elképedt Osernét. Félkilenc jóival elmúlt, amikor az utolsó vendég is el-
takarodott A kissé megviselt szailoniban csak az érdelkeltek maradtak. 
Marionnak az izgalomtól megereszkedtek a térdizületed. Fáradtan tilt egy 
karosszékben és ajpati&usan hallgatta a főszábászinő hencegését. — »Győz-
tünk 1 — mondotta percenként. — Blzitos voltaim benne, hogy elsők leszünk 
a Belvárosban !« Valami nagyszabású bankettről1 ábrándozott, amelybe őt 
is bevonják. Vica az Irodáiban ült a telefon mellett. Boldogságában, hogy 
nenn vallottak kudarcot, kíelsé melegebben (búcsúzott el a férjétől, mint 
amennyire tervei megengedték. Természetesen Jóséval beszélt, aki előzetes 
megbeszélés szerint Párizsiból (hívta föl. Beszámolt mindenről, amit lénye-
gesnek tartott, még Csuli műsoron kívüli számát d® elmesélte. 

— Jó, mindez nagyon aranyos — szakította félbe José» — de most már 
beszéljünk végtrte magunkról. Hajnaliban repülőgépre ülök és délután ma-
gánál vagyok. 

103 



— Nem, még ne! 
— Miért ne? Hiszen megvolt a bemutató! 
— Eloibb kd k e l aknáznunfk a sikert. Arndt idáig vtégeztünlk, osiak feie 

a munkának. Ha most abbahagynék, olyan volna, masnit mean üldözni a 
megmert ellenséget. 

— Kislány, — könyörgött José. — Mit érdekelnek engem a maguk sztra-
télgiiai tervoií Hja nagyon megharagít, Pestre jövök és megveszem az egész 
kollekciót. . . Apropo! Emlékiszlik imlég a nualharadzisáné csiinosdilliájáíra? 

— Leihet azt elfelejteni? Miiért kérdd? 
— Mert véletlenül felfedeztetni a párját . Mositain'álban nagy riitikiaság 

az 'igazi csincsilla, merít a perui kormány zárlatot rendelt a (kivitelre. Két 
év ót)a ez az első, amit át tudtak csempészni a' batáron, 

— J a j , 'hát majga ilyen bolocndságokkal fecsérli a drága időt, ahelyett, 
hogy valami szépeit, mondania! 

Jó (hát mondok valami szépet. 
— Nois? 
— Csincsilla! 
A központ omár másodszor érdeklődött, hojgy továiblhra is igénybe óhajt-

ják-e venni a vonalait? A félig nyitott aj tón Malonyay dugta be őszülő 
fejét. »Viouska, lia lebeszélt, megyünk vacsorázni!« A imlamelken a kezével 
intett, hogy jól van. Jósét azonban nem lelhetett ia kagylóról lev&fcarmi. 

— Egy hetet adok még. egy perccel sem töblbet! Azt hiszem, kiálltam 
a nagy türelmi prólhát. . . így még sothajsem Ibánt veliem assœony minit 
maga. 

— És köziben, nem volt semmi? Valami kliis kiallanid... egy régdbbi 
szerelem. . . 

— Bár Olytain bázibos volnék maigálbam! 
Kötődiésselj apró zsörtölődésisel, eislkülklkel telt el még további három 

perc, a távbeszélő igen szépen keresett ezen a szerelmen. Végre mégis sikerült 
Jósét elkapcsokii. Vica felállt. Most érezte először azt a lelki elernyedést, 
aimi ajz lilyen [hajszás (heteik után jelentkezik. Legszívesebben hazament 
volnia lefeküdni, de nem lehetett. Előibíb meg kellett ülni a győzelmi vacso-
rát a Fortuna-iutcali Wollkeniberg palotáiban, amelyre cslak háwnan voltak 
hivatalosak: Marion, Viea és Malonyiay. 

# 

Az óm tizenkettő felié járt . A cöipkefinoanrta kováJcsolt ezüstgyertya-
tartók alatt az imasi már a harmiaddik feíketét szollgálba föl. A három cég-
társ, — mert Malomyiay is annak tartotta miagát, — ú j r a és ú j ra átbeszélte 
a bemutató minden részletét. 

— Te, — mondta hirtelen Vica — a hetvenötösre vonatkozólag majd-
* nem kötelező ígéretet tettem Falconinénak. 

Marion arca hirtelen megkeményedett. A hetvenötös a szafirkék mo-
dell volt. 

— Helytelenül tetted, drágám. A hetvenötössel más terveim vannak. 
— Zemplény grófné? 
— Hideg, hideg! 
— Miskolci Lea? 
— Tíz fok mínusz! 
— Csak nem Cserné? 
— Északi sarok! 
Vica egyre nagyobb elképpedéssel nézett társára. 
— Hát akkor? 
— Fiacskám, — mondta epésen Marion — magamra is gondolnom kell! 

Mezteleniiil csak nem járhatok. . . 
Percekig tartó kínos csiönd fogadta a kijelentést. Malonyay a cigaretta-

szipkájával vesződött, amely nem akart szelelni. Rendkívüli műgonddal szedte 
részeire és összecsavart selyempapírt próbált áterőszakolni a szopókáján. 
Végre megszólalt: 

— Emlékszem, valami tizenöt évvel ezelőtt <az egyifo pestig színháznak 
volt egy kedves művésze, aki elhatározta, hogy hasznosítja a népszerűségét 
ós a gasztronómiai tudását. Fogta magát és vendéglőt nyitott a színház 
közelében. 
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Ujabb selyeanpapír-szurikálót húzott át a szopókán. Marion, úgy nézett 
rá, mint aki nem érti, mi akar ez lenni. Egyszerű anekdota, vagy példázat? 

— Magam is jártam egyszer-kétszer abban a vendéglőiben — folytatta 
Malonyay — de aztán rájöttem, hogy nincs értelme és elmaradtam. 

— Mért? — kérdezte Vica, anélkül, bogy különösebben érdekelte volna 
a dolog. Egészen letörte Marion kijelentése. 

— Azért, — felelte a képviselő — mert az első estén eszembe jutott» 
hogy hideg csirkesültet fogok enni. Hozza a pincér a csirkét, látom, hiány-
zik a fehérhús. Kérdem a pincért: »Miért nem kaptaan csirkemellet?« Azt 
mondja: »Bocsánat, nagysagos uram, mindössze egy porció volt és azt a 
főnök úrnak tették félre«. Mikor másodszor voltam ott, pontosan megismét-
lődött az eset, csakhogy ezúttal á rántott harcsával. Azt is nagyon szerette 
a főnök úr. 

— No és? 
— Semmi. A főnök úr két hónap múlva Ibecsukta az üzletet, mert a 

legfinomabb falatokat az ő számára rezerválták. 
Marion reszketett a dühtől. 
— Mindjárt sejtettem, hogy valami mélyebb értelme van a fehér hús-

nak és a rántott halnak! De engem nem érdekelnek a példázatok! Nyolc-
van modell van a kollekcióban, miért pont erre az egyre fájdult meg a 
hölgy foga? 

— Drágám, — mondta Malonyay — vian egy jelmondat, amelyet a mo-
dern áruházak használnak: »A vevőnek mindig igaza van«. 

Wolkenbergné egyikről a másikra nézett. Azt várta, hogy Vica, miint 
nő, legalább részben megérti az ő álláspontját. De az Mailonyaynak he-
lyeselt. 

— Szóval összefogtok ellenem? Nekem már szavam sem lehet a saját 
üzletemben? Nos, hát tessék tudomásul venni, hogy annál inkább ra-
gaszkodom a ruhahoz . . . Akinek nem te t sz ik . . . 

Nem fejezte be a mondatot, de fölösleges is volt. Aki akarta, érthetett-
belőle. Malonyay az órájára nézett. 

— Maga ma túlságosan izgatott, édesem* Érthető is ilyen előzmények 
után. Ha megengedi, hazaviszem Vicát, maga pedig szépen feküdjön le 
és aludja ki magát. 

— Csak menjenek! — mondta Marion gyűlölködve. A szeme égett a 
kitörni kezdő lelki vihartól. — Menjenek és (kovácsoljanak ellenem ú j ösz-
szeesküvést. 

Eltolta magától Vicát és nem fogott kezet Makmyayval. Fölszaladt a 
hálószobájába, magára zárta az ajtót. Hallotta, amint lent a kapu előtt 
a begyújtott motor dolgozni kezdett. Aztán lediobta magát a nagy beépí-
tett kerevetre, amely a hálószobának majdnem egyharmadát foglalta el, 
fejét ibelefúrta a párnákba és hangtalanul sírt óráik hosszat. 

* 
Aihogy a kocsi a csöndes Ibudai utcákon elkanyarodott a Margit-körút 

felé, Malo'nyay, aki eddig szótlanul vezetett, lelassította az iramot. Egy 
kis, földszintes, sárgára meszelt ház kapuíve fölött ívlámpa világított, 
fölötte egy kocsma cégtábláját látták. 

— Ne menjünk be egy félórácskára? 
— Isten ments! — mondta Vica. — Mindenekfölött nagyon fáradt va-

gyok, de nean tehetjük Marion miatt sem.. . 
A képviselő leállította a kocsit. A söntésből villanyzongora hangjai 

pattogtak ki. Valami agyonhangszerelt bécsi valcert játszott. 
— Nyugodt lehet, itt nem találkozunk ismerőssel. Különben éppen Ma>-

rion miatt szeretnék elbeszélgetni magával. Ez az iménti jelenet, illetve 
az utolsó kijelentés némi magyarázatra szorul részemről'. Nem szeretném, 
ha hamisan ítélne meg . . . 

Vica olyan kimerült volt, hogy képtelennek érezte magát az ellenállásra. 
Kiszállt a kocsiból és követte Malonyayt. Nem ia söntésen keresztül men-
teik be, hanem a nyitott kapualjon. Az udvaron keresztbefutó ^ rácsokkaü 
uáholyokra «osztott kerthelyiséget találtak. Néhány kései vendég ^ ikadar-
kázott az asztalok mellett, cigány is volt, aki az elegáns pár láttára rög-

105 



tön hangolni kezdett. Valahonnét a konyhából egy lompos kutya került 
elő és azonnal hozzájuk dörzsölődött. 

— Itt jó lesz — szólt Malonyay és elhelyezte Vicát egy sarokasztalnál. 
— Nem, semmi ételfélét, csak b o r t . . . Szemelt rizlinget fél l i terre l . . 

Megvárta, amíg a pincér elment az asztaltól. 
— Hát igen. Marionnak látszólag igaza van abban, hogy ennyire elra-

gadtatta magát velem szemben — mondta, amikor a pincér háta eltűnt a 
benyílóban. — ö tényleg olyasmire gondolt, hogy jó mélyen bele fogok 
nyúlni a tárcámba. Magával nyugodtan beszélhetek, hiszen társas viszony-
ban áll a grófnéval, illik, hogy belelásson a dolgok üzleti részébe is .,.. 

A prímás szemtelenül közel jött, érzelmes hallgatókat váltogatott a 
hegedűjén, ki akarta kóstolni/, hogy melyik nótára villan föl a lélek kedve 
aJ »szerelmes pár« szemében. A pincér letette a bort a harmatos üveígben, 
töltött és pár lépésnyire tőlük leállt ácsorogni. 

— Hogy őszinte legyek, nem rettennék vissza némi áldozattól, bár — 
ezt is meg kell mondanom — nem vagyok gazdag. Van ugyan kétezer 
hold földem, de maga azt nem tudhatja, mit jelent ma gazdának lenni... 

Kocintott, Vica éppen csak, hogy megnedvesítette ajkai t a pohár szé-
lén. Malonyay egy hajtásra kiitta a borát és meleg, dióbarna szemét hosz-
szasan megpihentette a lány ifinom kezén. 

— Nézze, — szólt hirtelen — azokkal a kis lehetőségekkel, amikkel 
rendelkezem, nem mehetek bele nagy kockázatokba. Hiszen» ha Marion 
átértené a helyzet komolyságát.. . ha Marion Vica volna! 

— Meg kell értenie őt is, — próbálta Viicá védelmébe ivenni a gróf né t. 
— A természetben nincsenek ugrások. Nem lehet megkövetelni egy hölgy-
től, akinek eddig mindent tálcán kínált az élet, hogy máról-holnapra rideg 
üzletasszony legyen. Ki kell vámi, amíg megtörik. A tapasztalatokat nem 
adják ingyen. 

Malonyayból hirtelen kirobbant az őszinteség. Lehet, hogy az este folya-
mán többet ivott a kelleténél, vagy érezte, hogy valaki előtt mégis iga-
zolnia kell magát. 

— Es én fizessem' a tandíjat! ! 
Vica lassan rányitotta f eketetűzű szemeit. 
— Az a kérdés, — mondta meggondoltan — hogy csakugyan szereti-et 
— Asszonyi logika — tért ki az »egyenes válasz! elől a képviselő. — Ma-

guk állhatatosan összekeverik a szerelmet és a pénzt. Az áldozatkészség 
nagyságán mérik az érzést. Ezek szerint a leggazdagabb ember egyben a 
leglangolóblh szerelmes is. 

Olyan szenvedélyesen gesztikulált, hogy a prímás egészen közel 
óvakodott és t a »Csak egy kislány«-t kezdte Vica fülébe 'búzni. Malo-
nyay úgy hajtotta el onnét, mint a legyet, de a prímás makacsul vissza-
szállt. A manekan nem hagyta magát. 

— Téved! Áldozatkészségen is lehet szerelmet mérni. Csakhogy a kész-
ségnek fordított arányban kell állnia a lehetőségekkel. Ebből a szempontból 
éppen a gazdag ember van hátrányosabb helyzetben, mert könnyen adhat. 
Az ajándékkal nem bizonyít semmit, hiszen nem került lemondásba... 

Nagyon megörült a vita hevében támadt aforizmának, mert úgy gon-
dolta, hogy szükség esetén felhasználhatja José ellen is, ha a fiú erőszakos-
kodni kezd., Bár lélekben már majdnem megadta magát. Elvégre nem lehet 
ellene komoly kifogást emelni, legfeljebb azt, hogy túlzottan fiatal. 

—• Ezek szerint hát, — mondta sóhajtva Malonyay — nem vagyok sze-
relmes. Illetve, hogy bizonyíthassak, legalább harmincezer pengőt kellene 
kivennem a bankboL 

A maneken nem akarta egészen magára haragítani. 
— Nem én provokáltam ezt a vallomást. En nem kértem és nem várok 

magától s e m m i t . . , 
Malonyay arcán valami furcsa változás ment végbe. 
— Kár, — mondta csendesen — mert magáért talán még a legnagyobb 

bolondságot is el tudnám követni! 
Ugy átizzott a hangja, hogy Vica megijedt tőle. 
— Későre jár, menjünJk haza. Holnap is nap lesz . . . 

(Folytatjuk) 

106 



Beretvás pasztilla fejfájás ellen 

Komédia 3 felvonásban, 8 képben 
Ir ta: Kollár Béla 

A, darab előadási joga kizárólag a Bartsch János,' 
színpadi kiadóvállalat kft-től (Budispest, V., Kos-
suth Lajos-tér 13—lő.) szerezhető meg. Az enge-
dèlynélkaii előadást szigorúan bünteti az 1921. évi 
LJV. tc. — Copyright 1M7 by Hans, Bartsch Ver» 

t lag, G. M. B. H. Budapest. 
SzinreikerUit eiőszőr 1&87 Január 8-án a BELVÁ-
ROSI SZÍNHÁZBAN a következő főszereplőkkel: 
Jul is Bulla Elma 
Webeir Págar Antal 
Kovács Báathy Lajos 
Zsuzsa Kom ár Julia 
Varga Rózsahegyi Kálmán 

.Vargáné Vízvári Mariska 
Ili Soltász Annie 
Józsi bácsi Baróthy József 
Kaitó . . . . * Raffay Blanka 
Panni, Lengyel ór, Mici, Idegen, úr, Győző, Ügy-
nök, Segéd, Teréz mindenes, Pincérek, Vevők 
Weber üzletében, szállodai személyzeti, vendégek 

az étteremben. 
Rendező: PAGER ANTAL Bulla Elma és Páger Aatal 

E L S Ő F B L V O N Á S 
1. KÉP. Kató t Ne engem 

(Sziri : fűszer- és csemegeüzleí megszokott képe. 
Balról utcai bejárat, szemben a lakásba nyíló 

kisajtó.) 
Segéd (fiatalember, fehér köpenyben) : Mond-

hatnak akármit, én ma is azt mondom, Grace 
Mór a világ legjobb énekművésze. Pedig én 
sokat járok moziba. A kirakatplakátokért is 
mindig én kapom meg a jegyet, mert a gazdám 
nem jár sehová. 

Kató (fiatal lány) ; Legalább nem kerül 
pénzébe. 

Segéd : Én a művészetért áldozok is. Mikor 
Grace Mór itt volt, négy pengő ötvenes jegyet 
vettem. Ugy tapsoltam, hogy odanézett és 
rám mosolygott. 

Kató : Nagyon hercig nő. 
Segéd : Az engemet nem érdekel. Én csak 

a művészetét nézem. 
Győző (20—22 éves, jasszos, be) : Jónapot. 
Segéd (elvigyorodik) : Ásszolgája, van- sze-

rencsém, Győző úr. Tálalás? 
Győzőt Tálalás. 
Segéd (egy üveg tejet vesz elő, egy szelet kenyeret 

mér le s a hosszú kenyérvágókéssel elébe a dja) : 
Méztassék parancsolni. 

Győző (hozzáfog) : Jó hideg. (Katóhoz.) 

molesztál! on 
Győző (egy pohár tejet nyújt feléje) : 

kérem f 
Ha 

koccint az egészségemre. 
Kató : Ismeretlen emberektől nem szok-

tam elfogadni semmit. 
Győző : Én nem vagyok ismeretlen ember. 

Engem az egész világ ismer. 
Kató : Ne mondja, mert elrontja. 
Győző s De nem rontom, mert ez így 

egyed ne is emlegesse, hogy nem h 
ég rólam, mert blamálja magát. 
Kató: Miért? Micsoda maga? 

m é 

van. 
állott 

Ha én tejet akarok, 
Parancsol? 

Kató (véaigméri) : Ha 
akkor veszek magamnak. 

Győzőt Nálam olcsóbb. Én ingyen adom. 
Kató (segédhez) : Na, most már igazán 

megyek. 
Segéd t Ne tessék még sietni Kató kis-

asszony. Jól esik egy kicsit eldiskurálni. 
Győző (szavalva) : Ha elmegy oh Katalin, 

megesz engemet a kín. (Eszik.) 

Győző t író vagyok. Csak álnevem van. 
Kató : És mi az álneve? 
Győző t Jókai Mór. De ne mondja meg 

senkinek, mert most inkognitóban vagyok itt. 
A hosszú ősz szakállamat is azért hagytam 
otthon. 

Kató (nevet) : Jó pofa maga író úr. 
Győző (befejezte az evést, cigarettatárcát vesz 

el6, Katóhoz) : Parancsol? 
Kató (megnézi, lenézően) : Köszönöm, nem 

szívok leventét. 
Győző t Levente 1 Mily balga ön. Tudja 

meg, hogy ez rózsalevelű Abdullah, én direkt 
betöltöm a levente hülznljébe, hogy ha meg-
kínálok valakit, ne fogadja el. 

Segéd (vihogva) : Jaj, ez jó, ne éljek, ez na-
gyon jó. 

Kató t És ilyen ócska pléhdobozban is azért 
hordja, úgy-e? 

Győző j Pléhdoboz 1 Brávó ! ö n ' ismét 
bedőlt ! Tudja meg asszonyom, hogy ez a 
tárca színarany, én csak költséget és fáradsá-
got nem kímélve bevonattam pléhvel, hogy 
el ne lopják. 

Kató i Én nem vagyok asszony ! Én lány 
vagyok 1 



Győző : Honnét tudja? 
Kató s Micsoda kérdés? Ezt csak tudom ! 
Győző : Nem tudhatja . Ha biztos akar 

lenni felőle, kérdezzen meg engem. 
Kató: Magát? 
Győző Î Igen. Bízhat bennem, én lelkiis-

meretes ember vagyok s mielőtt valamiről 
információt adok, meggyőződöm róla. 

Segéd Ï J a j ez jó, ne éljek, ez nagyon jó ! 
Kató ; Szemtelen alak ! 
Győző : Kedves kisasszony, cirka öt perce 

ismerem magát, azt hiszem itt az ideje, hogy 
megkérjem a kezét. 

Kató : Megkéri a kezemet? 
Győző ; A legnagyobb mértékben. Ha 

maga lesz a feleségem, azt fogják mondani rám, 
hogy ez a férj igazán a párját ritkítja. 

Kató : Miért? 
Győző : Mert meg fogom ölni. Persze a 

csókjaimmal. 
Segéd : J a j ez jó, ne éljek, ez nagyon jó. 
Kató (pultról felveszi a kosarat) : Jaj, de 

link alak maga, hallja ! Jónapot, segéd úr. 
Segéd : Kezét csókolom Kató kisasszony. 
Győző (szavalva) : Iszonyú izgató, hogy maga 

kis Kató, vajh hol található. 
Kató (nevetve) : A maga részére sehol sem. 

(El.) 
Győző (utána szól) : Csókdosom a gyönyörű 

kis vörös kacsóit. (Segédhez.) Jó kis macska ! 
Hol van az az ábrándos pávián? 

Segéd s Ábrándos pávián? Ki az? 
Győző : Hát ki volna? A főnöke. 
Segéd (röhög) : Ábrándos pávián? J a j ez 

jó, ne éljek, ez nagyon jó. 
Győző : Jó, hát ne éljen. Na írja fel apám, 

a jövő héten fizetek. Viszlát. (Indul, szemben 
jön vele Weber.) Ásszolgája Weber úr, éppen 
most emlegettem. (El.) 

Weber (40 év körüli, esetlen mozgású férfi 
'ballábára egy kicsit biceg. Fekete ruhában be, 
a pult mögé megy, leül, hallgat). 

Segéd (egyszerre talál magának munkát, tesz-
vesz). 

Kundlerné (középkorú asszony, pongyolában, 
cekkerrel jön) : Jónapot Weber úr. 

Segéd Î Kezét csókolom, nagyságos asszony. 
Tetszik parancsolni? 

Kundlerné : Tíz deka reszelni való sajtot 
kérek. 

Segéd : Tíz deka sajt, igenis. (Méri és 
reszeli.) 

Kundlerné : Mi újság, Weber úr? 
Webet (szórakozott,ideges) .-Köszönöm, Kund-

lerné nagysád, semmi különös. 
Kundlerné s Rosszkedvűnek látszik, Weber 

úr. Miért? 
Weber: Nem vagyok én rosszkedvű, kérem. 
Fiatal lány (otthoniasan öltözve jön) : Jónapot. 
Segéd : Kezitcsókolom, kisasszony. Tetszik 

parancsolni? 
Fiatal lány: Egy liter kannatejet kérek és 

egy barna veknit. 
Segéd : Egy pillanat kérem. 

Kundlerné: Mi baj van, Weber úr? Nem 
tetszik máma nekem. 

Weber (idegesen): Mondom, kérem, hogy 
nincs semmi baj. 

Soffőr (jön) : Van füstölt szalonna? 
Segéd : Van kérem. Azonnal. 
Kundlerné (indignálódva) : De furcsa maga 

ma Weber úr. Milyen türelmetlen a vevőkkel. 
Utóvégre is én csak jószándékból teszem, 
hogy érdeklődöm maga iránt. 

Weber (hirtelen a segédhez) : Segéd úr, zárunk. 
Segéd (abbahagyja a darálást) : Mi?... Ml 

tetszik főnök úr? 
Weber : Zárunk ! Fájrontot csinálunk. 
Kundlerné: Mit beszél? Zárnak? Négy 

órakor ? 
Weber: Ha négy óra, hát akkor négy óra. 
Fiatal lány: És mi lesz a vevőkkel? 
Weber : Majd elmennek máshova vásárolni. 

Én máma már nem szolgálok ki. 
Kundlerné: Hogy hogy, bennünket sem? 
Weber : önöket sem. 
Kundlerné: Tréfál maga, vagy komolyan 

mondja ezt? 
Weber : Komolyan nagysád. Máma már 

nem szolgálunk ki. 
Kundlerné: És miért? Mi ez? Mi lelte 

magát? 
Fiatal lány: Nahát, ide se jövök többé. 
Soffőr: Micsoda dolog ez, kérem? Én nem 

érek rá. Kérek tíz deka füstölt szalonnát, 
meg egy negyedkiló kenyeret. 

Weber : Nagyon sajnálom kérem, végtelenül 
sajnálom, de máma nálam nem lesz senki 
kiszolgálva. 

Kundlerné : Mi van magával, Weber úr? 
Most veszem észre, hogy fekete ruhában van. 
Gyászeset történt? 

Weber : Kérem Kundlerné nagysád, az 
mindegy, hogy mi történt. Máma nincs ki-
szolgálás. Le is húzom a rollót. 

Fiatal lány : Nahát, ilyet még nem hallot-
tam. 

Weber: Nem bánom, gondoljanak akármit, 
tizenhét éve vagyok ezen a helyen. Eleget 
strapáltam magam, máma pihenek. 

Segéd (a pult mögött áll, vigyorogva figyeli 
a felenetet). 

Julis ((jön, 18—20 év körüli, jóképű kis cse-
léd) : Jónapot Weber úr. 

Segéd : Ásszolgája, van szerencsém, Julls 
kisasszony. Méztatik parancsolni? 

Julis : Van friss túró? 
Segéd (vigyorogva) : Van kérem egész friss, 

de máma nem adunk el. 
Julis : Mit nem csinálnak? 
Kundlerné : Nem szolgálnak Jci. Meg van-

nak bolondulva. 
Julls (Weberhez) : Nem szolgálnak ki? 
Weber : Máma nem, Julls kisasszony. Csak 

holnap reggel. (Vevőkhöz.) Tessenek kérem 
kifáradni, zárunk. (Segédhez.) Segéd úr, fél-
rolló és zárva tábla. 

Segéd (veszi a rollóhúzót és a táblát, kimegy). 
Kundlerné : Nahát, ez egy bolondok háza. 

Engem többé nem lát. Jónapot. (Viharosan 
el.) 

Fiatal l ány : De engem se. (Végigméri 
Webert és el.) 

Soffőr (szólni akar, aztán haragosan legyint, 
el). 

Julls : Menjek én is Weber úr? 
Weber : Nem. Fontos beszélnivalóm van 

kegyeddel. (Kívülről behallatszik a rolló lár-
mája.) Elküldöm a segédet is, addig kiszol-
gálom. Kiló túró? 
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Julis : Igen. 
Weber (miközben méri) Nagy dolgok van-

nak Julis kisasszony. Óriási nagy dolgok. 
Még mi tetszik? 

Julls : Négy tojás és egy kiló cukor. Valami 
bal van? 

Webers Baj? Talán nem az. De lehet, 
hogy az. 

Segéd (be). 
Weber s Segéd úr, maga most elmehet. 

Reggel a rendes időben nyitunk. Érti? 
Segéd Î Igenis, főnök úr. 
Weber : No alio mars, egy-kettő. 
Segéd (leveti fehér köpenyét, civilkabátot ölt). 
Weber (Julishoz) : Méltóztatik még egyebet 

parancsolni? 
Julis s Tíz deka mazsolát kérek. 
Weber; Tíz deka mazsolát, igenis. 
Segéd: Alászolgája főnök úr. (El.) 
Weber : Isten vele. (összecsomagolja az 

árut.) így. Megvan minden. 
Julis Î Hát mi történt Weber úr? 
Weber ; Majd elmondom. Van most öt 

perc ideje? 
Julis s Van több is. Csak túrósdelklit kell 

sütni holnaprat Mert kirándulnak. 
Weber (járkál, a hangja kicsit izgatott) : Mi 

újság? 
Julls : Nincs semmi különös. 
Webers ő mit csinál? 
Julis : Kártyázik. Fent van a barátnője, 

a nővére, Panni kisasszony Lengyel úrral, a 
vőlegényével, a kövér barátnője meg az öreg 
tekintetes asszony ék. 

Weber s Hogy sikerült az ünnepség? 
Julis s Jól. Négyig fenn voltunk. Táncol-

tak is. 
Weber: Jól érezte magát? 
Julis s Igen. 
Weber s Evett a sonkából? 
Julis s Evett . 
Webers ízlett neki? 
Julis : Igen. 
Weber : És az ősszé? 
Julis : Az is. (Szünet.) 
Weber s A csokrot megkapta? 
Julls s Meg. 
Weber : Nem sejt semmit? 
Julis s Nem. Kérdezte ugyan a hordárt, 

hogy ki küldte, de az nem tudott neki semmit 
mondani. 
r^Weber: örült a csokornak? 
4 Julis s Hogyne. Szereti a virágot. Ezt is 
a szívihez szorította és összecsókolta. (Szü-
net.) Mért zárt be Weber úr? 

Weber (szomorúan) : Tudom én, hogy mit 
csinálok? Ünnepelek én is. 

Julis s Mit? 
Webers Mit tudom én? Talán azt, hogy 

megszülettem, vagy azt, hogy meg fogok 
halni. Mert én máma az egyiknek még örülni 
fogok. 

Julis : Hogy-hogy? 
Webers Majd megtud mindent. 
Julis (résztvevôen) : Aludt valamit, Weber úr? 
Weber : Le sem húnytam a szemem. Hát 

lehet aludni, mikor az ember magára marad? 
Julis (a keblébe nyúl, egy rózsát húz elő) : 

Eztet elhoztam a Weber úrnak. Ezt a szálat 
csókolta meg. (Átadja.) 

Weber (kezében a virággál, mély sóhajjal 
elfordul) : Köszönöm, Julis kisasszony. 

Julis (kedvesen) : Ne tessék engemet megint 
kisasszonyozni, Weber úr. Én csak Julis 
vagyok. Nem pesti kisasszony. 

Weber: Igen, igen, Julis. 
Julis : Van már egyebem is, de most nem 

tudtam lehozni. Majd legközelebb. 

5 nop alatt 

T u l t e s s z e r e h 

kiMguli pórusok 

eltűnnek! 
A fehér, nem zsíros Tokalon-krém f r i ss 

krémhabot és praedigerál t olívaolajat t a r -
talmaz. Ezek az anyagok bohatolniaik a 
pórusokba és szinte kihaLássaáik a mélyen-
felkvő t isztátalanságokat , fekete pontocská-
kat, amelyeket szappatn és víz netm tudna 
kioldani. A fehér Tokalon-krém többi érté-
kes alkatrész» t áp lá l j a és m e g i f j i t j a a 
bőrt, kioldj.a a mitesszereket, megszűkíti a 
kitágult pórusokat és még a sötét, dur via 
arcbőrt is három nap a la t t fehérré , üdévé 
és bársonyossá varázsolja. 50 éves nők is 
elérhetik azt a f r iss és bájos arcbőr t , 
melyre minden f ia ta l lány büszke 'lehetne. 
Visszakapj® pénzét, ha az utas í tás szerinti 
használat nem hozná xtueg a joggal várha tó 
eredményt. 



Weber (kezét a szivére szorítja). 
Julis Í Rosszul érzi magát Weber úr? 
Webers Rosszal? Nem tudom. Fá j a szi-

vem. 
Julis : Ugy mint szokott? 
Wreber: Mindig úgy, mint amikor először 

megláttam. Két ev óta mindennap rosszabbo-
dik. Meddig lehet ezt még kibírni? 

Julis (egyszerűen, csendesenJ : Pedig én imád-
koztam az édes Jézushoz, hogy tegyen csodát. 
Még most hajnalban is, 

Weber : Imádkozott? 
Julis : Igen. 
Weber: Hogy csodát tegyen? 
Julis t Igen. 
Weber s Hát akkor azért te t t csodát. 
Julis (csodálkozva) : Mit? 
W7ebers Csodát. Csoda történt. 
Julis : Milyen csoda? 
Webers Julis kisasszony, kegyed tudja, 

hogy mi van velem két év óta. Magának 
elmondtam mindent. Kegyed olyan volt hoz-
zám, min tha . . . mintha az apám lett volna. 

Julis : Igenis Weber ár. 
Weber s Én a mult héten már revolvert 

vettem. 
Julis : Tudom. 
Weber : Honnan tudja? 
Julîs s Én megláttam. 
Webers Már nem bírtam volna tovább. 

Mindennap beiött ide... mindennap látni őt, 
hallani a hangját és még csak ránézni sem volt 
szabad, csak félni, hogy meg ne sejtsen sem-
mit, hogy el ne maradjon.. . 

Julis (hallgat). 
\Y7eber s Máma reggel aztán megtörtént a 

csoda. (Hirtelen megáll Julis előtt.) Julis 
kisasszony, én egymillió pengőt örököltem. 

Julis (ijedten) : Jézus Máriám ! 
Weber s I t t az írás. Már voltam is a köz-

jegyzőnél. Minden rendben van. Valami 
nagybátyám, akiről sohase tudtam, meghalt. 
Én vagyok az egyetlen rokona. A költségek 
levonásával több mint egymillió pengő taka-
rékbetétben. 

Julis : Jézus Mária, egymillió pengő ! 
Weber s És már két éve ennek. Képzelje 

el, már két év óta keresnek. Kegyed már sok 
szívességet te t t nekem két év óta, Julis kis-
asszony és soha nem fogadott el érte még egy 
szem cukrot sem. Én most még egy szíves-
séget kérek. De ez nagyobb dolog, mint a 
többiek voltak, 

Julis s Sziveken Weber úr, ha tehetem. 
Weber : Én írtam egy levelet a nagyságá-

jának. Adja át neki. 
Ju l i s : Levelet tetszett írni? 
Webers Igen. (Átadja.) Én egészen máig 

sötétségben eltem, nem ismertem az örömet, 
csak beszélni hallottam róla másoktól. És 
most.. . 

Julis : És most? 
Weber : Én nem is tudom. Ma hajnalban, 

az ágy szélén ültem, odakint már világosodott. 

' 0 R O H a J I k 
AZ EMBER ELETE, ^ - - r t ^ / A 
HA RENDES AZ EMESZTESE / \ 
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Néztem az ablakon át, hogy hogy kezd lát-
szani minden a derengésben. A petróleumos 
hordók az udvarban, aztán a laKások ajtói. 
És hirtelen az jutot t eszembe, hátha az én 
életemről is elmúlik most a sötétség, mint 
az udvarról. És arra gondoltam, ha kisüt a 
nap, akkor így lesz. És vártam ott a csend-
ben, amikor egyszerre, nem is sokára, az egyik 
hordóra rásütött a nap. És egyszerre... olyan 
furcsa lett minden... nagyokat kellett lélek-
zeni és mintha valahogy... mintha a mellem 
énekelni kezdett volna. És nekem is... úgy 
jött valami, hogy énekeljek... De a vicéné 
már fent volt, sepregetett, mit szólt volna 
hozzá? És akkor eszembe jutott , amit olvas-
tam egyszer, hogy vannak lepkék, színes, 
gyönyörű pillangók, akik egy napig élnek. Reg-
gel születnek és alkonyatkor már meghalnak, 
belepusztulva a szerelembe, És arra gondol-
tam, mennyivel jobb lenne így élni, egy napig 
szerelemben, napsugárban, mint ezer évig 
úgy, ahogy eddig éltem. (Szünet.) Há t adja 
át a levelet. De vigyázzon, hogy senki meg ne 
lássa. A férje még nincs itthon? 

Julis s Nincs. Szombaton délután mindig 
a klubban van ötig. 

Weber s Akkor jó. Hívja félre és úgy adja 
oda neki. 

Julis s Igenis. 
Weber s Nem tudom, hogy köszönjem meg 

magának a jóságát. Már sokszor gondolkoz-
tam raj ta . 

Julis s Nekem nem kell megköszönni. 
Weber s Tudom Julis kisasszony. Kegved 

azt sem szereti. (Kint megszólal a verkli.) Há t 
jól van. Ugy-e vigyáz a levélre? Abban van 
az életem, vagy a halálom. 

Julis (szótlanul kebléhez szorítja a levelet). 
Webers Na, most menjen, Julis kisasszony 
Julis (lehajtott lejjel el.) 
Weber (a kasszához megy, rákönyököl). 

(Függöny) 
2. KÉP. 

(Szín : Kovácsék lakása, modern szoba, recamier, 
bridzsasztal 4 székkel, fotöjök, szemben és balról 

egy-egy ajtó szobába. Jobbról ablak.) 
Zsuzsa (22—24 év körüli szép leányoskülsejű 

nő, Ilivel, Lengyellel kártyázik. Panni Lengyel-
nek kibicel) : Ha szabad őszintének lennem, én 
ma nagyon únom ezt a römit. De ha nem szabad 
akkor is... 

Mici (Zsuzsával és Ilivel egykorú, gramofono-
zik,) : É n csak azt nem tudom, illik-e ásítani. 

Lengyel (40 év körüli, cvikkeres, kopasz férfi :) 
Jó társaságban direkt kötelesség. 

Ili : Ne mondja. 
Lengyel s Ha észrevennők, hogy el akar tit-

kolni egy ásítást, az sértő lenne. De egészen 
nyugodtan ásíthat a jelenlétünkben egy szív-
ből jövő, őszintét. Mert mi felül állunk az unal-
masság gyanúján. 

Ill : Különösen maga. Vannak emberek, akik 
borzasztó unalmasan tudnak fecsegni. Maga 
viszont abszolút szórakoztatóan tud hallgatni. 

Lengyel : Mégis így van ! Udvarias ember 
ásít. 

Varga (horkol). 
Zsuzsa (odanéz, nevetve) : Brávó. Akkor a 

világ legudvariasabb embere az én apukám. 
Lengyel (mosolyogva) : O is így tesz? 
Zsuzsa s Nem. 0 horkol. Alszik. 
Vargáné (60 év körüli erélyes asszony. Jobbol-

dali asztalnál ül. Köt) : Ugyan, hogy mond-
hatsz ilyet!. . . Dehogy alszik!... (Férjéhez, 
aki egy fotőjben, az asztal másik oldalán ül és 
alszik.) Menyus ! Menyus ! 



Varga (felrezzen) : Szóltál, mama? Egy kicsit 
elszundítottam. 

Panni (vénlány-ttpus) : Ugyan, ne gúnyolódj 
a papán. Mindnyájan álmosak vagyunk. Vilá-
gos reggel volt, mire hazatértünk innét. 

Ili : Röml vagyok ! 
Zsuzsa : Én nem is játszom tovább. Jenő, 

számoljunk el. 
Lengyel 5 Most, amikor én állok a legrosz-

szabbul? 
Zsuzsa : Ml az tizedíillérekben ? 
Lengyel (számol), 
Zsuzsa (Midhez) : Állítsd le már azt az 

altatódalt. 
Mid (leállítja) : Pedig olyan szép. (Huhogva 

dalolia a dal folytatását.) 
Varga (felriad, rászól a feleségére) : Mama, ne 

huhogj ! 
Vargáné : En? En nem huhogtam. 
Varga : Pedig valaki huhogott. 
Ill : öreg asszony vagy már, Zsuzsa. 
Zsuzsa : Bizony elszaladt ez a két év. 
Ili : Látod, mennyivel jobb nekünk, mi fiatal 

lányok maradtunk. 
Miel Î Mondd, Zsuzsa, semmi csalódás nem 

ért a házasságban? 
Vargáné î Micsoda kérdés ez? Kétéves asz-

szony csalódjék? Mi harminchétéves házasok 
vagyunk. Mégsem csalódtunk. Vagy te csa-
lódtál, Menyus? Men vus I 

Varga (felrezzen) : Mehetünk, mama ! 
Vargáné (leinti). 
Ili : Okos asszony sosem csalódik. 
Miel Î Miért nem? 
Ill : Mert nem bízik. 
Zsuzsa : Én bízom és mégsem fogok csalódni. 
Vargáné : Hát Paliban nem. Most is olyan, 

mint egy süldő szerelmes. Az ő számára nem 
létezik más nő, csak Zsuzsa. És igyekvő, 
rendes, tisztességes ember. Ami nálam a leg-
fontosabb. 

Miel : Az igaz, Pali egy édes pofa. 
Vargáné : Nem azért mondom, de ti igazán 

tudjátok, Zsuzsa más partit is csinálhatott 
volna. 

Zsuzsa : Anyus, már megint kezded? 
Vargáné ! Ez nem titok fiam, Kovalik sírva 

térdelt előttem, hogy adjalak hozzá. Húszezer 
pengőt akart rögtön a nevedre irni. Direkt saj-
náltam szegényt. De megmondtam neki, hogy 
az én lányom nem eladó, ó csak elajándékoz-
hatja magát.. De csak annak, akit szeret. 

Mid s Brávó, Vera néni. Ezt szépen mondta. 
Vargáné s Nem erőltettem a dolgot, pedig 

ott lett volna pénz bőven. De hát ötvenkét éves 
volt és még hozzá kövér és kopasz. 

Panni : Pszt, Anyus. 
Vargáné: Mi az? 
Panni (rámutat Lengyel kopasz fejére). 
Vargáné : Ja? 
Lengyel (Pénzt vesz elő) : Zsuzsa kap 30 fil-

lért, Ili 40-et. 
III : Hiába, alaposan megkopasztani csak a 

kopaszokat lehet. (Besöpri a pénzt a retiktll-
jébe.) 

Vargáné : Palihoz adtalak, pedig neki csak 
300 pengő fizetése van. 

Panni : No, hallod anyus, egy kis különbség. 

Vargáné : Na, na, hagyjuk ezt a különbséget, 
mert nem tudom kinek a javára mutatkozna. 
Most nem ilyen dolga volna Zsuzsának, de még 
neked se, fiam. Nem kellene kuporgatni, be-
osztani a filléreket. Én érzem ezt a különbséget, 
lánykoromban még négyes fogaton jártam. 

Zsuzsa : Anyus hagyjuk ezt a témát. 
Vargáné: Sajnos, ez az igazság. Nem kel-

lene Józsi bácsihoz menni, megalázkodva udva-
rolni neki, ha egy rende» ruha, vagy télikabát 
kell. Mikor lesz meg az ezüstrókád, amire lány-
korod óta vágyódsz? Soha, fiam. 

Zsuzsa : Anyus, kérlek, tegnap volt a házas-
sági évfordulónk, mégsem stílusos Ilyesmiről 
beszélgetni. 

Vargáné : Jó, nem beszélek. Most már úgyis 
mindegy. 

Miel : Én még nem láttam ezt a Józsi bácsit. 
Miféle ember? 

Zsuzsa : Egv felfuvalkodott hólyag. 
Vargáné : Kérlek Zsuzsa, így ne beszélj róla 

előttem. 
Varga : Pedig az. Hólyag. 
Vargáné : Józsi bácsi az én unokaöcsém, egy 

csomó bank és iparvállalat igazgatósági tagja és 
városatya. Zseniális üzletember, pénzzé válik a 
kezében minden. 

Panni : Mindig az a pénz, mindig az a pénz. 
Miel : Pedig a pénz nem boldogít. Régi Igazság. 
Vargáné : Régi hazugság. A pénz mindenható 

úr. Nagy hatalom, ha van, de még nagyobb, 
ha nincs. 

Varga : Mama, ne lázítsd a fiatalokat, 
Vargáné: Felébredtél Menyus? 
Varga » Ha olyan előnyösnek tartod a jó 

partit, menj férjhez magad. 
Vargáné : Menyus I 
Varga: Hogy harminchét évig a feleségem 

voltál, az csak előny. Akárki láthatja, hogy ki 
lehet veled jönni. 

(Mind nevelnek.) 
Vargáné (dühösen) : Menyus, ne ízetlenkedj ! 
Varga : Egyszer falusi jegyző koromban . . . 

(Ili nevet, Varga rászól.) Mit röhögsz? Azt se 
tudod, mit akarok mondani? 

Ill : Ja? 
Varga: A községházán odajön hozzám egy 

legény házassági engedély iránt érdeklődni. 
Aztán kit veszel el, kérdem én tőle? Hát a Bagi 
Marist. De hiszen annak az a híre, hogy minden 
legény megcsókolta már ! Ipp azért — mondja — 
a lehet csak egy fain menyecske, ha mindenki-
nek kell. 

Vargáné : Hagyd az ilyen otromba régi vicce-
ket a falusi kocsmáknak, jó? 

Varga : Egyszer meg begyün hozzám a falusi 
kanász . . . 

Vargáné : El ne mondd ! 
Varga: Pedig ez nagyon jó. 
Zsuzsa : Ne enyelegjetek, anyus. En olyan 

boldog vagyok ma. Most úgy érzem, csak egy 
hiányzik a tökéletes boldogságomhoz. 

Mid : Micsoda? 
Zsuzsa : Csak egy dolog. Azaz hogy nem is a 

dolog és nem is egy . . . Három, négy, tíz, húsz 
gyerek. Néha úgy elönt valami sóvárgás, mintha 
itt a mellemben érezném. Gyengehúsú, tejszagú 
gyerekeket szeretnék a szivemhez szorítani, 
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hogy az ujjacskáikkal az arcomban, a szájam-
ban vájkáljanak. 

Vargáné : Nem rossz. A háromszáz pengős 
fizetésre, mi? 

Zsuzsa : Hiszen jobb lenne háromezer, de mit 
csináljunk? Meg kell alkudni. 

Varga s Majd emelkedik a fizetés. 
Zsuzsa s És az a sok gyerek sem kell azért 

egvszerre. Majd részletekben. 
Lengyel s Fő a helyei beosztás. Mondjuk egy-

szerre tiz, aztán megint tíz. 
Vargáné : Már pedig it t addig nem lesz gyerek, 

amíg háromszáz pengő a jövedelem. 
Varga : Mama, a gólyák szabad, független 

állatok. Azoknak még te sem parancsolsz. 
Zsuzsa (nevet) : Nem. Annak nem. 
Vargáné: Még jó, hogy Palinak van elég 

esze. 
Varga: Mit izgulsz? Még egy nagyanyának 

sem kellett a saját unokáját világrahozni ! 
Julis (be, izgatott): Zsuzsa nagysága, meg-

hoztam a tárót . 
Zsuzsa : Mért kell ezt bejelenteni? Menj 

és láss hozzá a sütéshez. 
Jul is : Igenis... csak szeretnék valamit 

kérdezni... 
Zsuzsa : Mit? 
Jul is : Hogy... hogy... még ma este kell 

megsütni? 
Zsuzsa : Persze. Reggel ötkor indulunk 
Jul is : Hát . . . akkor... (tanácstalanul áll.) 
Zsuzsa : Akarsz még valamit? 
Jul ls : A... a.. . Weber úr. . . 
Zsuzsa : Na beszélj már ! Ki az a Weber 

úr? 
Jul ls : A fűszeres... akinél vásárolunk... 
Zsuzsa : Na mi van vele? 
Julis (tétovázva) : Küldött egy... egy írást... 
Zsuzsa : írást? Hiszen könyvre vásáro-

lunk és még nincsen elseje 1 Add ide I (Á tveszi.) 
Levél? Mit akar ez? Ma még csak hetedike 
van ! ( Felbontja és egyre növekvő izgalommal 
őlvassa.) 

Julls (tátott szájjal, izgatottan lesi Zsuzsát. 
A társaság ezalatt halkan beszélget). 

Zsuzsa (mikor elolvasta, szörnyű izgalommal) : 
6... ez rettenetes... Any us ! Ez borzasztói.. . 
(A beszélgetés abbamarad, mindenki felfigyel.) 

Vargóne: Mi az, Zsuzsa? 
Zsuzsa (remegve) : Ez.. . ez a levél... 
Vargáné : Miiven levél? 
Zsuzsa : A ftíszeres írta. . . én... én nem tu-

dom... meg sem mutatom.. . 
Vargáné : Mért vagy olyan izgatott? Mi 

történt? Mit írt? 
Zsuzsa: Borzasztó! Rettenetest . . . (Sirva-

fakad.) 
Varga: Zsuzsa, mi baj van? 
Vargáné (felugrik) : Mi lelt téged, lányom? 

Mutasd ezt a levelet ! (Kikapja Zsuzsa kezéből 
s olvasni kezdi.) Igen tisztelt nagyságos asz-
szonyom ! 

Zsuzsa (utánakap) : Ne olvasd, aryus ! 
Vargáné : Miért ne olvassam? I t t csupa 

rokon és jóbarát van együtt és nekünk nincsen 
titkolni való ügyünk ! (Tovább olvas.) Igen 
tisztelt nagyságos asszonyom ! Esedezem, bo-
csássa meg a vakmerőségemet, hogy soraimmal 
zavarom. Én magam is különösnek találom 
eljárásomat, de legyen szabad megjegyezni, 
hogy élet-halálról van szó és ez mentsen enge-

met. Amit teszek, az a legbecstelenebb, leg-
aljasabb dolog, amire ember képes. De meg-
teszem, mert nincs más választásom. Én a.. . 
(Felnéz.) Mi ez? (Tovább olvas.) ...nagyságos 
asszonyba halálosan szerelmes vagyok két éve, 
amióta először megláttam. — Nahát, ez tény-
leg hallatlan ! Ilyesmit mer írni. — (Tovább 
olvas.) Nem tudom elmondani, bár négy pol-
gárit végeztem, hogy mit szenvedtem azóta. 
Tizenegy kilót fogytam Orvosoknál is jártam, 
hogv kigyógyítsanak, de nem tudtak segíteni. 
(Felnéz.) Ez kész hütye 1 

Varga : Olvasd csak tovább ! i 
Vargáné (olvas) : A nappali strapa meg a 

sok szenvedés annyira jut tatot t , hogy már 
ott tar tot tam, hogy elemésztem magamat. 
Máma reggel azonban olyasmi történt, ami 
más elhatározásra bírt. Én egy... (Meghökkenve 
felpillant.) Mi ez? (Olvas.) ...egymillió pengőt 
örököltem, amit a mellékelt közjegyzői okirat-
tal igazolok. Nagyságos asszony,~ én olyan 
vagyok kegyed mellett, mint egy drága por-
celláncsésze mellett egy ócska vödör, műve-
letlen, otromba fráter és most becstelen is 
lettem. De könyörgöm kegyednek, mentsen 
meg. Én ezt a milliót, így aliogy van, a nagy-
ságos asszonynak, — (Felnéz.) Mit ír ez? 

Zsuzsa : Ne olvasd, anyus, ne olvasd ! 
Vargáné (olvas):...a nagyságos asszonynak 

adom, hacsak egyetlenegyszer meg tetszik 
ölelni engemet, ha egyetlenegy napot nekem 
ad a hosszú életéből, amit szívemből kívánok 
a nagyságos asszonynak. — Ezt az arcátlan 
gazembert!— (Olvas.) Ha nem méltóztatik 
beleegyezni, tessék megmutatni levelem a 
kedves férjének, remélem, lesz annyi belátás 
benne, hogy lejön és agyonlő. Mostantól 
kezdve nem megyek ki az üzletből. Várok. 
Várom az életet*vagy a halált. A nagyságos 
asszony engedelmét mégegyszer alázatosan 
kérve, vagyok kiváló tisztelettel Weber Lajos 
fűszer- és csemegekereskedő. — Nahát, ez 
hihetetlen, hihetetlen. 

Panni : Aljasság, becstelenség ! 
Miéi : Egymillió pengő? Hallatlan ! 
Zsuzsa : így megbántani, ilyen aljas módon 

megbántani valakit. 
Hi : óriási ! Ha nem tudnám, hogy május 

van, azt hinném, áprilisi tréfa. 
Lengyel : Biztosan nem is igaz. Hazugság 

az egész. Vagy talán megőrült hirtelen. 
Julis (előlép) : Nem örült meg az, kérem, 

ó nem szokott sem hazudni, sem megőrülni. 
Igaz minden, amit írt. 

Vargáné: Mii? Mit beszélsz? Mit tudsz te, 
Julis? 

Julls (zavartan) : Én kérem... semmit. 
Varga : Lemegyek és én verem agyon azt 

a gazembert. 
Vargáné : Várj csak, Menyus. Mit mondott 

neked az az ember, Julis? 
Jul is : Se... semmit se mondott. . . 
Vargáné (vésztjóslóan) : Julis fiam, nyolc 

éve itt vagy nálam, én neveltelek, hát ismerlek. 
Tudom, hogy most hazudsz. Ne kertelj, mondd 
el, hogy mit tudsz. 

Julis : Semmit nem tudok. 
Vargánf : Te, Julis, soha egy ujjal hozzád 

nem nyúltunk. Ne makacskodj. Itt most a 
lányom becsületéről van szó. Beszélj ! 

Julls : Nem tudok semmit. 
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Vargáné (pofonüti) : Beszélj, te trampli, vagy 
összetörlek. 

Varga: Veron, mit csinálsz? Ne bántsd azt 
gyereket Î 
Julis (nem sir, de belső izgalommal) : Tessék 

csak hagyni, tekintetes úr. Az édes Jézus 
tudja, hogy ártatlanul kaptam. 

Vargáné: Fogsz beszélni? 
Julis (eltökélten) : Igen. Nem a tekintetes 

asszonytól félek, de ennek így kell lenni. Nem 
akartam, de nekem most beszélni kell. 

Vargáné: Mit mondott neked ez az ember? 
Jul is : Hogy örökölt egy milliót. 
Vargáné: Es még? És még mit mondott? 

Mit mondott Zsuzsáról? 
Julis (bátran) : Azt mondta, hogy szereti. 
Vargáné: Azt mondta? 
Julis : Igenis. És mindig csupa könny a 

szeme, ha erről beszél. 
Vargáné : Mindig? Hát szokott erről máskor 

is beszélni? 
Julis : Igenis, szokott. 
Vargáné: Mióta? 
Jul is : Két év óta. Amióta a Zsuzsa nagy-

ságát megismerte. Mert amikor meglátta, 
mindjárt imádta őt ! És a térgye remeg neki, 
ha rágondol és olyankor úgy érzi, mintha 
Zsuzsa nagysága a puha meleg tenyerével 
belenyúlna a mellébe neki és összeszorítaná 
a szívét odabent. 

Varga : Gazember ! 
Julis : O nem gazember, tekintetes úr. A 

legjobb ember a világon. Ha a Zsuzsa nagy-
sága beteg volt, külön vett drága teákat neki, 
hogy gyógyuljon meg tőle és az olcsó tea 
árában adta ide. Tejszínt öntött a tejbe min-
dig, amit nekünk adott el. Egyszer... egyszer 
meg... (Siroafakad.) 

Vargáné : Mért bőgsz? 
Jul is : Mert ez olyan... olyan... ettől muszáj 

sírni. Egyszer, amikor beteg volt a Zsuzsa 
nagysága, ő hozta fel a szódát a segéd úr he-
lyett, hogy láthassa a nagyságát... De én 
már a konyhában elvettem tőle az üveget... 
és most nagyon sajnálom eztet... 

Vargáné : Ne bőgj ! Mit mondott még? 
Jul is : 0 egy gavallér, egy igazi úr. 
Vargáné : Ezt mondta? 
Julis : Nem. Eztet én mondom. Két év 

óta mindenből többet mért, mint amennyit 
vettünk. Ugy szerette a Zsuzsa nagyságát. 

Vargáné: Te két éve tudod ezt? És nem 
szóltál nekünk? 

Julis : Nem, mert én sajnálom őt, hogy 
úgy szenved. 

Vargáné : Mit szóltok ehhez az álnok terem-
téshez? Nem szégyenled magad? 

Jul is : Nem. Az édes Jézus belelát az én 
szívembe és tudja , hogy ártatlan és tiszta 
vagyok. 

Vargáné : Akkor mért pártoltál ilyen becs-
telenséget? 

Julis : Ez nem becstelenség. Ez tisztességes 
dolog. Nekem így kellett tenni. Muszáj volt. 

Vargáné : Muszáj volt? Ki kényszerített rá? 
Julis (lesütött szemmel) : Senki. 
Vargáné : Akkor meg mért volt muszáj ? 
Julis : Áztat nem mondom meg. (Sir.) 
Vargáné: Te ekzaltált félbolond. Ezt meg-

keserülöd. 
Zsuzsa (izgatottan) : Mondd Julis, hogy tehet-

tél ilyet? Engem nem sajnálsz most? 
Julis : De igen. A Pali urat is. De a fűszerest 

még jobban. O egy szegény boldogtalan sánta. 
Vargáné: Na, most szedd a cókmókodat és 

pusztulj innen. Rögtön. 

"'{fi 
Julis : Igenis, tekintetes asszony. (Lehajtott 
jel el középen.) 
Varga : Mama, ne bántsd azt a lányt I 
Vargáné: I t t nem marad egy percig sem. 

Hazudott. 
Lengyel : Már pedig hazudni majdnem olyan 

bűn, mint igazat mondani. 
Vargáné : Ha ő nem játszik össze azzal az 

emberrel, nem jutot t volna idáig a dolog. 
Kifizetem és hordja el magát. (El Julis után.) 

Varga : Hát ez szép história. 
Panni : Esküszöm, megáll az eszem. 
Mici : Na Zsuzsa, de ilyesmit ! Egymillió 

pengő I 
Lengyel : Hihetetlen ! 
Ili : Ez aztán bók t 
Lengyel : Miféle ember az? 
Miel : Nem ismerem. Sose láttam.- Unikum. 
Di: Én egyszer voltam az üzletében Zsuzsával, 

igazán nem látszott belőle ilyesmi. 
MJei : Én a te helyedben cseppet sem izgatnám 

magam Zsuzsa. Inkább nevetnék raj ta . 
Ili : Sőt, gondolkoznál. 
Miel (élesen) : Te meg jó szokásodhoz híven, 

nem is gondolkoznál. 
Varga : Ejnye, ejnye, lányok, micsoda dis-

kurzus ez? 
Vargáné (be Julissal középen, kezében egg pár 

kesztyű, egy ríői fésű) : Nézd csak Zsuzsa, nem a 
tied ez a kesztyű, meg ez a fésű? 

Zsuzsa : De igen. Tegnap veszett el mind a 
kettő. Hol volt? 

Vargáné (Julisra int) : Az ő kosarában. 
(Julishoz.) Hát te loptál is bennünket? 

Varga (megütődve) : Julis, hogy tehettél ilyet? 
Julis (nyugodtan) : Én ezt nem loptam, 

tekintetes úr. 
Vargáné : Nem loptad? Hát akkor hogy került 

hozzád? 
Julis : Azt nekem el kellett venni. 
Vargáné: Kellett? Miért? 
Jul is : Hogy odaadjam annak a boldogtalan 

fűszeresnek. 
Vargáné : Hogy odaadjad? 
Julis : Igen. 
Vargáné: Miért? 
Julis : Hogy a párnájára tehesse éjjel és el 

tudjon aludni. De így sem tudott , 
Vargáné : És mit hordtál még el oda? 
Julis : Fel van írva, tekintetes asszony. 

(Szoknyája zsebéből bugyellárist vesz elő, abból 
vedig egy kis cédulát vesz ki, olvassa.) Három pár 
kesztyű, egy egész pár és 4 félharisnya, egy fél-
doboz púder, két tükör, egy ridikül, egy háló-
ing, öt zsebkendő és egy . . . ka . . . kalucsni. 

Vargáné : Ezt mind elloptad? 
Julis : Elvittem igenis. De a Zsuzsa nagy-

ságát nem érte kár ezért. 
Vargáné : Nem érte kár? 
Julis : Nem tekintetes asszony. Odakint van 

nekem eltéve egy régi törött tányérom. Ha el-
vittem valamit, elővettem a cserepeket, leejtet-
tem és azt mondtam, hogy összetörtem egy 
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edényt. Akkor aztán lefogták az árát a béremből. 
Ezt a kesztyűt Is lefogtak már. 

Vargáné : Ugy? És mennyit fogtak le érte? 
Juli» : Ócska kesztyű. Azt mondtam, leveses-

tálat törtem el. Két pengőt vontak le. 
Lengyel (magában mulat) : Példátlan ! 
Varf|óné : Na köszönd, hogy nem adlak át 

rendőrnek. Hordd el magad I 
Julia j Elhordom, Igenis. (Indul, visszafordul ) 

A kesztyűt tessék Ideadni. Az már az enyém. 
Meg a fésű is. (Vargáné bosszúsan odadobja.) 
Kezitcsókolom, Zsuzsa nagysága, ne tessék rám 
haragudni. (Varga felé.) A tekintetes úr, ha 
lehet, a tekintetes úr se haragudjék... Kezit-
csókolom. (El középen.) 

Vargáné : Hát mit szóltok ehhez? • 
Lengyel : Óriási I 
Varfláné : Ezt te csináltad Zsuzsa a könyveid-

del, amivel tömted ezt a bolondot. Most mit 
tegyünk? 

Varga : Mért kergetted el ezt a szerencsétlen 
leányt? Mit fog most csinálni? 

Varfláné i Akassza fel magát. Ez most a te 
legnagyobb gondod? Nekem más gondom van. 

Panni. Megáll az ember esze. 
Varqaí Becstelen, hülye fráter. Ilyen aljas 

sértés j 
Lengyel: Különös sértés. Bátorság kell a 

zsebre vágásához, * 
Varga : Hogy tudsz most viccelődni? 
Miel j Nem kell olyan tragikusan felfogni, 

Menyus bácsi. Elvégre van a dolognak hízelgő 
oldala Is. 

Zsuzsa : Most mit csináljak, mit tegyek? 
Varna : Semmit lányom, majd elintézi ezt a 

férjed. 
Lengyel i Én azt mondom... 
Varfláné t Nos? 
Lengyrl J Ne haragudjék, Menyus bácsi. 

100 asszony közül 99 belemenne. 
Varfláné : Ostobaság ! 101 menne bele ! 
Varfla : Veron, mit beszélsz? Micsoda hang ez? 
Vnrgáné : Te engemet ne tanítsál hangokra ! 

Nem vagy énektanár ! Igenis azt mondom, hogy 
mindenki belemenne ilyen rengeteg pénzért ! 
Természetesen, hogy az én leányom kivétel, 
ö egy tisztességes anyának tisztességes gyer-
meke. Imkább nélkülöz, keserveskedlk három-
száz pengőből havonta, de ilyet nem tesz ! 

Zsuzsa : Most mit csináljak? Hogy szerezzek 
elégtételt? 

Panni : Bízd azt Palira Zsuzsa. 
Varfldnéi Palinak nem fogunk szólni. 
Zsuzsa (megütődve) s Csak nem gondolod, hogy 

eltitkolom előtte? 
Vargáné i Mindenesetre okosabb lenne. 
Varga : Nem mama, maradjunk csak az egye-

nes úton. Ne titkolódzunk. 
Panni : Már it t is kellene lennie. 
Zsuzsa (karóráját nézi) : Hol késik éppen most? 
Vargáné : Mit tudod te, hol mászkál egy férfi? 

Hogy mit csinál, amíg azt hiszed, hogy a klub-
ban van? 

Zsuzsa : De anyus, mit akarsz tőlem? 
Varga x De furcsa vagy, Veron. Mit bántod 

ezt a gyereket? Nem látod, milyen ideges 
úgyis? 

Vargáné » Dühös vagyok 1 Haragszom az 
egész világra ! 

Kozmetikai és plasztikai sebészet 
meii- és hegplasztikn, orr-, fülkorrekció, ránceltávolítás 

BÀTIZFÀLVY SZANATÓRIUMBAN 
Budapest, VII., Aréna-ót 82. Vilma klrélynő-öt sarok 

Lengyel : De miért? 
Vargáné: Csak, 
III : Bizony Isten, én nem tudok magamhoz 

térni. Egymillió pengő! A mi bankunk 7 száza-
lék kamatot adna rá. Az évi hetvenezer pengő. 
Csak a kamat. 

Vargáné: Szép összeg. Majd hatezer pengő 
havonta. Napi kétszáz pengő. Ha alszik az em-
ber, ha ébren van. Munka nélkül. 

Varga : Én ezt a hangot nem bírom. 
Vargáné (élesen) : Te nyugalmazott jegyző 

vagy, nem pedig énektanár. Mondtam már. 
Beszélgetni csak szabad? 

Ill : Ez a Weber egy csodalény. így, Ilyen 
gesztussal egymillió pengőt ? 

Varga (hirtelen, Ili felé) : Neked úgy látszik, 
kedved volna megkeresni ezt a pénzt l 

III : Engem ne sértegessen Menyus bácsi, mert 
úgysem fogok megharagudni magára. Egyéb-
ként pedig nem volna kedvem t 

Varga : Akkor meg mit beszélsz? 
Ill I Miért? Mit mondtam? Hogy sok pénz. 

Ki meri az ellenkezőjét állítani. 
Vargáné : Én I Ez nem sok pénz 1 Sok pénz 

tízezer pengő, meg huszonhétezerháromszáz-
negyvenöt pengő I De ez?... Ez pénzrengeteg! 
Ez pénzzuhatag ! 

III » No úgy-e? Veron néni is így vélekedik ! 
(Élesen,) De azért egy pillanatig sem lehetne 
feltenni, hogy komolyan gondol erre a becstelen, 
arcpirító aljasságra. Tisztességes ember még 
másról sem tud feltételezni ilyet. Hiszen micsoda 
nő az, aki szerelem nélkül, pénzért... P fu j ! 
Akármennyi pénz is az ! (Szünet, kint ajtó-
csapódás.) 

Zsuzsa : Ez Pali ! 
Varga : Na, csakhogy már megjött ! 
Zsuzsa (feláll). 
Pál (30 év körüli, jómegjelenésü férfi, jön közé-

pen) ,-Kezeiket csókolom. Szervusztok gyerekek, 
szervusz édes. (Megöleli, megcsókolja Zsuzsát, 
aztán vizsgálódva az arcába néz.) Zsuzsa, te 
sírtál? 

Zsuzsa (a mellére bújik, sir. Szünet). 
Pali i MI történt, mi baj van? 
Varga : Semmi fiam, egy buta história. 
Pál : Ml az? Mért nem mondjátok meg? 
Vargáné : Tessék, ez az, óvasd J (Átadja a 

levelet.) 
Pali (olvassa, közben) : Hallatlan ! Pimasz 

disznó ! 
Varna t Na, fiam, nem olyan nagy dolog az 

egész I (Szünet.) 
Pál s Szörnyűség ! Most mi az ördögöt csi-

náljak? Ezt az ostoba helyzetet ! 
Ili » Tényleg ostoba helyzet ! 
Pál t Megvallom, tanácstalan vagyok. Ez az 

ember csak őrült lehet, Ép ésszel Ilyesmit nem 
lehet tenni ! 

Zsuzsa (felsír) ; Ilyet írni nekem ! Hát ml 
vagyok én? Mivel szolgáltam én erre? 

Varga : Na Zsuzsa fiam, ne sírj ! Nem kell 
olvan tragédiát csinálni az egészből. 

Vargáné : Jullst elzavartam. Kiderült, hogy 
összejátszott a fűszeressel. Két év óta tudot t 
mindent és hallgatott. 

Pál (tanácstalanul) : Lemegyek, de valóban 
nem tudom, mit csináljak? Lőjjem le? Az a sze-
rencsétlen még örülne neki. Mártír akar lenni. 
Még csak meg se verhetem, úgy emlékszem, 
nyomorék. 

Vargáné: Sánta. 
Pál: Az ördög vitte volna az egészet. Ml szük-

ségünk van ilyesrpire. Tegnap Jubiláltunk. Szép 
ajándék ! Zsuzsa, Zsuzsókám, ne sírj, bolond az ! 

Ili : Ajaj , de milyen bolond ! 
Pál : Megyek. Megyek le. Rögtön lövök. 
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Pál : Hogy merte maga ilyen aljas módon 
megsérteni à feleségemet? 

Weber : Én megsérteni akartam a nagysá-
gos asszonyt? Én a kedves neje őnagyságáért 
meg tudnék halni ebben a pillanatban. 

Pál s Hogy jön maga az én feleségemhez 
még gondolatban is? 

Wehers Ugy, hogy én szeretem a nagy-
ságos asszonyt. 

Pál s És ezt nekem a szemembe meri mon-
dani? 

Weber : Igen, Kovács úr. 
Pál s Hát mit csináljak én most magával? 
Weber Î Amit akar, Kovács úr. Abból, 

hogy Kovács úr jött le, tudom, hogy a nagy-
ságos asszony nem fogadta el az ajánlatomat. 
Most már en úgyis meghalok. Előbb vagy 
utóbb, mindegy. 

Pál : Hát maga el tudta képzelni, hogy a 
feleségem belemegy ebbe? 

Weber : Elképzelni? Nem. Csak szerettem 
volna. 

Pál s Elment az esze, hogy ilyeneket csinál? 
Hát hülye maga? 

Weber s Ne tessék engemet sértegetni. Az 
én dolgom, hogy mit csinálok. 

Pál : Örököl egy milliót, erre botrányt okoz 
egy tisztességes családban és meg akar halni. 

Weber : Ez is az én dolgom még, kérem. 
Pál s De hogv jutott eszébe ilyen gazember-

ség? Megzavarni, feldúlni az ember nyugal-
mát? 1 Ahelyett, hogy ment volna és meg-
vette volna a világ legszebb nőit. 

Weber: Nekem ne tessék Jtérem tanácsot 
adni. Én azt teszem, ami nekem tetszik. 
Én nagy ezüstöt és kis ezüstöt kaptam a világ-
háborúban. Ha uraságodnak valami kifogása 
van ellenem, tessék elégtételt venni. Itt vagyok. 
Négy polgárim van. 

Pá l : Miféle elégtételt vegyek én magán? 
Weber : Bánom is én! Tessék agyonütni! 
Pál : Ilyen őrültséget én nem teszek. 
Weber : Nem? 
Pál : Persze, hogy nem. 
Webers Hát akkor tulajdonképpen mért 

tetszett idejönni? 
Pál (bosszúsan) : Azért... azért, mert... én 

magam sem tudom, hogy miért. 
Weber » De én tudom. Én megsértettem 

kedves neje őnagyságát. 
Pál : A fene vigye el magát. Ennyit én is 

tudok. 
Weber: Tessék ezért elégtételt venni. 
Pál (dühösen) : Hagyjon engem békén ezzel 

a hülyeséggel. 

Vargáné (felugrik) : Mit akarsz csinálni? Ne 
bántsa azt a szerencsétlent ! 

Pál : Nem bántom, csak megmondom neki, 
hogy rossz helyre fordult, mert ebbe az alkuba 
nekem is van beleszólásom. (Ki.) 

Vargáné : Jaj , Istenem, még agyonveri azt az 
embert ! * 

Varga : Jól teszi. Én is azt tenném. Annyira 
félted azt az embert? 

Ill : Dehogy azt az embert ! A milliót ! 
(Függöny) 
3. KÉP 

(Szín : Az elsß képbeli fűszerüzlet.) 
Weber (fel-alá jár) : Szóval az úr még nem 

volt otthon? 
Julis (kendövei a fején, pult előtt ül, mellette 

kosara és egy kis batyu az ölében) : Akkor még 
nem. 

Weber : Sírt a nagysága? 
Julls : Sírt. 
Weber : És mindenki hallotta, mikor fel-

olvasták? 
Julls : Mindenki. • 
Weber (járkál) : Most már mindegy. így 

van ez jól. Én számítottam erre is. (Szünet.) 
Maga most mit csinál? Van rokona? 

Julis : Nincs énnékem senkim. 
Weber s Mit akar tenni? 
Julls : Hazamegyek a falumba, Kunházára, 

úgvse voltam ott gyerekkorom óta. 
Weber : Szolgálni? 
Julls (elmosolyodik) : Áh, dehogy, nem kell 

nekem szolgálni. Három hold földem van 
ott nekem. Felesbe mívelik. Kis ház is van 
rajta. Odamegyek. 

Weber : Kunházára? 
Julls : Oda. 
Weber : És jó lesz ott? 
Julls : Jó-e? Látott már a Weber úr kis-

kutyát aludni, amikor álmodik. Dudlizik 
olyankor álmában. 4A két kis első lábával 
a levegőt dögönyözi, irüntha az anyja emlője 
lenne, hogy jobban jöjjön az álombeli tej. 
És hogy szalad egy olyan kiskutya ! Még 
járni se tud jóformán, megbotlik a saját lá-
bában és bukfencet vet tőle. Nekem mindig 
volt ilyen kiskutyám. Most is lesz. De csak 
addig, míg mérges nem kezd lenni. Akkor 
elajándékozom. Vagy hallott már Weber úr 
tojást csipogni? A kotlós alatt az utolsó napok-
ban halkan, vékony hangon csiripelni kezd 
az egész kosár. Még nem csirkék. Tojások. 
Meg sincs repedve a héjuk. 

Weber : Julis kisasszony, én adnék kegyed-
nek pénzt, hogy legyen, amire kell. Nézze, 
nekem annyi van. Es most már úgyis feles-
leges. No jó, jó, nem örökre adom, csak köl-
csön. Majd visszaadja. 

Julls (mosolyogva) : Van énnékem pénzem 
elég. Nem költöttem én a fizetésemből még 
ruhára sem. Azt mind ajándékba adták. 
Minek kéne még több pénz? Ezzel se tudom, 
mit csináljak. 

Weber : Hát tulajdonképpen mért tette 
kegyed velem ezt? Puszta jóságból? 

Julls : Majd egyszer megtudja. 
(Az ajtó kicsapódik és belép rajta) 

Pál : Jónapot.. Weber Lajost keresem. 
Weber : Én vagyok az, kérem. 
Pál : Maga Webèr Lajos fűszer- és csemege-

kereskedő^ 
Julls : ő az, nagyságos úr. 0 a Weber úr. 

Hiszen tetszik őt ismerni. 
Pál : Maga írta ezt a levelet a feleségemnek? 
Weber : Igenis kérem, én írtam. 

Elegáns báli 
és estélyi ruhákra 

gyönyörű selymek, tüllök, művirágok, strasz-
szok, gombok, díszek, keztyűk, harisnyák, 
továbbá külön osztályon feltűnően szép 
nagy- és kisestélyi ruhák, »kazak«-ok és 
egyéb újdonságok igen olcsón vásárolhatók 
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Weber (harciasan) : Ez nem hülyeség, kérem. 
En aljasul megsértettem őnagyságát. 

Pál : Elég piszokság volt ! 
Weber : Piszokság? Ezzel kegyed megelég-

szik? Kegyed egy férfi? Nem szégyenli magát? 
Ha kedves neje őnagysága az én nőm lenne, 
én a tíz körmömmel, a fogammal szaggatnám 
szét azt, aki neki ilyet mer írni. 

Pál : De kedves nejem őnagysága azonban 
az én feleségem. 

Weber: Éppen azért, önnek elégtételt kell 
venni. (A kasszához megy, kivesz a fiókból 
egy revolvert.) Tessék. Itt egy töltött revolver. 
Fogja meg és lője belém. 

Pál : Maga bolond 
Weber j így is jó, kérem. Ha nem kell a 

revolver, tessék, adok mást. (Zsebéből kivesz 
egy írást.) Itt a meghatalmazás az egymllló 
felvételére. Már ki is állítottam őnagysága 
nevére. 

Pál (dühösen) : Hallja, ne szemtelenkedjen I 
Julls (Pál elé áll, szelíd, rábeszélő hangon) : 

Tessék elfogadni a pénzt, nagyságos úr. 
Pál (félretolja) : Fogd be a szád, te taknyos. 
Julls: Tessék elfogadni. Hadd gyógyuljon 

meg ez a boldogtalan fűszeres. 
Weber : Igaza van a kisasszonynak, l essen 

elfogadni. Teccik tudni, mennyi pénz az : 
egymillió pengő? Én tudok mindent a Kovács 
úrékról, Julls kisasszony mindent elmondott. 
Most már nem kell titkolni, úgyis kidobták. 
Tudom, hogy Kovács úr jobb sorsra vágyik. 
Ezzel a pénzzel boldog lehetne. Minden kí-
vánsága teljesülne. Vezérigazgató lehetne. Min-
dent megvásárolhatna érte. Tessék. Tessék 
elfogadni. 

Julls (ezalatt a revolvert észrevétlenül magához 
igyekszik kaparintani). 

Weber (észreveszi és elkapja előle). 
Pál: Hagyjon békében, a fene vigye el 

magát ! Mit gondol, ml vagyok én? Strici? 
Weber : Olyan nőt, aki már más férfit Is 

ismert, nem vett volna el Kovács úr, ha meg-
szerette volna? 

Pál : Az más. Egészen más. 
Weber : Nem más az. Ugyanaz. Nem kell 

gondolkozni rajta és kegyedé a millió. Azon-
kívül pedig megment egy életet. 

Pál : Az ördög vigye a maga életét. Nem 
Is tudom, mit tárgyalok itt magával. 

Weber (kiabálva) ; Mert szeretné a pénzt ! 
Csak nincs elég bátorsága ! Gyáva ! 

Pál : Fogja be a száját! 
Weber : Nem fogom ! Gyáva és becstelen 1st 

Ha senki nem tudna róla, eladná a feleségét! 
Gyáva, képmutató ! 

Pál : Vigyázzon, mert... 
Weber: Nem félek kegyedtől. Kis ezüstöt, 

nagy ezüstöt kaptam. Tessék. Lője belém ! 
(Nyújtja a revolvert.) 

Pál (összegyűri a levelet, ami a kezében van 
és Weber elé vágja) : Pimasz gazember ! 

Weber: Hát tudja mit, ha magának nincs 
bátorsága, van nekem. (Magára fogja a revol-
vert,) 

Pál (rémülten) : Vigyázzon ! Őrült î 
Julls (megszólal egyszerű, nyugodt hangon) : 

Nincs megtöltve. Tessék hagyni, nagyságos úr. 
Pál (fellélekzik). 
Julls : Kivettem a golyókat a mult héten, 

amikor vette. 
Weber (leengedi a pisztolyt és a pultra dobja). 
Julls (ebben a pillanatban lecsap a fegyverre, 

\ ' " ; , íjtja) : Te 
gyorsi 
sírás.) 

halálos izgalommal Pál felé nyiijtja) : Tessék 
gyorsan kivenni belőle a golyókat ! (Nagy 

Pál (átveszi a revolvert, kiszedi a töltényeket) : 
Ezt ügyesen csináltad. (Weberhez.) Maga pedig 
akassza fel magát, de ne az én jelenlétemben. 
(A revolvert ' Weber lábához dobja és gyorsan el.) 

Julls (lassan abbahagyja a sírást, felemeli a 
revolvert, Weber kezébe nyomja) : Tessék, Weber 
úr! 

Weber: Ezt nem köszönöm meg kegyednek, 
.Julis kisasszony. Na mindegy, kegyed jót 
akart. 

Julls : Isten áldja meg, Weber úr. 
Weber : Már megy ? 
Julls i Igenis, Weber úr. 
Weber : Mikor megy a vonata? 
Julis : Nem tudom. Kisétálok a Keletibe és 

ott majd megvárom. 
Weber : Meg lehetne kérdezni telefonon. Ki 

tudja, meddig kell ott majd ácsorogni? 
Julls : Nem baj az, kérem. Majd leülök a 

kosaramra. 
Weber (ránéz a batyura) : Ez minden hol-

mija? 
Julls : Ez, Weber úr. . 
Weber: Hát ez nem sok. Az előszobaszek-

rényben is elférne. 
Julls : Elférne, Weber úr. 
Weber : Hát akkor rakja be oda. A kis 

kamrában meg elhálhat. 
Julls : Igenis, Weber úr. 
Weber: Úgysem élek én sokáig. Addig itt 

maradhat. (Az ajtót kinyitja és kinéz az utcára, 
nekidőlve az ajtófélfának.) 

Julls (átszellemülten) : Igenis, Weber úr. 
Amíg élni teccik. 

(Függöny) 

M Á S O D I K F E L V O N Ä S 
4. KÉP 

(Történik harmadnap, Kovácsék lakásán.) 
Vargáné (az asztal mellett ül, köt) : Egyáltalán 

nem beszéltetek róla? 
Zsuzsa (a rekamier-en fekszik, könyvvel a kezé-

ben) : Nem. 
Vargáné : Egész nap szóba se került? 
Zsuzsa : Nem. 
Vargáné : Hej, az ördög vigye el ! 
Zsuzsa : Mi baj, anyus? 
Vargáné : Semmi, fiam. 

Tegnapelőtt óta folyton. 
Csak a fejem fáj. 

Zsuzsa: Mitől? 
Vargáné : A milliótól ! Most már tudod ! 
Zsuzsa : De anyus, kérlek, mit akarsz? 
Vargáné : Mit akarok? Semmit sem akarok ! 

De beszélni csak szabad? 
Zsuzsa : Erről az ügyről még beszélni sem. 
Vargáné : Nahát, én 'meg még a sírban sem 

tudnék nyugodni, ha nem beszélhetnék erről 
veled. 

Zsuzsa : Nagyon kérlek, anyus, 

Minden árnyalatú aranyszőke és bronzvörös hajszíneket az 

mrmnysugAr 
hajszőkítő tablettától nyerhet. Ára 30 fill. Kérje mindenütt 

Vargáné : Hagyjuk. Tegnapelőtt 
meg (utánozva.) — hagyjuk. Hát én 
bőgtem, de ma ordítani tudnék. 

Zs ~ 

uk. 
[tél, ma 
kor nem 

uzsa : De az istenért, miért? 
Vargáné: A millióért. 
Zsuzsa : Anyus, ne bánts ! 
Vargáné : Én? Én most védlek. Magad ellen 
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védlek. Mert a legnagyobb bűnt most te akarod 
elkövetni magad ellen. 

Zsuzsa: Ez borzasztó... Hiszen te nyíltan... 
Vargáné : Igenis nyíltan kimondom... Erről 

az ügyről nem fogunk Ilyen egyszerűen le-
mondani. 

Zsuzsa : Jézus Mária ! 
Vargáné : Nekem ne sápítozz t Nézd csak meg 

kettőnk közül végeredményben ki a tisztessé-
gesebb? Kire gonaolok én, amikor ezt akarom? 
Terád 1 Hatvan éves vagyok, nekem nem keil 
egy fillér sem abból a pénzből. Én már megleszek 
az apád nyugdíjából. De te csak magadra gon-
dolsz. Nem gondolsz a gyerekeidre, arra a sok 
kis gyerekre, akiket a szívedhez szeretnél szo-
rítani. 

Zsuzsát Any us, an y us I 
Vargáné: Becsület! Tudod mi a becsület? 

A pénz ! Hiszen a világ a tied lehetne ! Utazni 
akarsz? Repülőgéped lehetne! Gyerekeket kí-
vánsz? A világ leghíresebb tanárjai sietnének 
segítségedre ! De így? Még csak meg sem szület-
hetnek erre a rongyos fizetésre ! 

Zsuzsa : A gyerekeim ! 
Vargáné s Dehogy a te gyerekeid? ! Az én 

- unokáim ! 
Zsuzsa : Anyus, édes anyuskám. 
Varaáné : Tudod te, mennyi pénz egymillió 

pengő? Mit gondolsz, mennyi idő aiatt tudnád 
megszámolni, ha csupa ezüst pengőkben lenne 
előtted? 

Zsuzsa (kelletlenül) : Nem tudom. 
Vargáné : Mégis, mit gondolsz? Mennyi ideig 

tartana? 
Zsuzsa s Mit tudom én ! Négy óráig, öt óráig ! 
Vargáné : Napi 8 órai munkával öt hétig tar-

tana ! Percenkent hatvanat számítva, én már 
kiszámítottam. 

Zsuzsa : De anyus, utóvégre tisztesség is van 
a világon. 

Varfjáné : Ugyan kérlek I Mondd, te azt hiszed, 
Pali hálás lenne, ha visszautasítanád ezt az 
alkalmat. Félek, hogy nem. Egész biztos, hogy 

• az ő fülében is benne már a bogár. Talán a 
Marson akadna nő, aki elszalasztaná, de a földön 
vagyunk gyermekem. Talán Mici lenne, aki 
visszautasítaná? Vagy Ili? Beszélnek, jár a 
szájuk, de csak azért, mert irigyelnek. Az apád 
egy tutyi-mutyi ember az ő vizözönelőtti elvei-
vel. Mikor hozzámentem, kint volt a feneke a 
nadrágból. Egy tojást nem mert elfogadni sen-
kitől, hogy az megvesztegetés. Éhen halhattunk 
volna a jegyzői fizetéséből, ha én közbe nem 
lépek. 

Zsuzsa : Nem, nem . . . hiszen é n . . . 
Varaáné : Na, mit akarsz mondani? Beszélj ! 

Beszélni még nem bűn ! 
Zsuzsa ! Soha a szemébe nem tudnék nézni 

Palinak. 
Vargáné » Dehogy nem tudnál ! Egyébként 

pedig nem kapnál te még olyan embert, mint 
Pali? Talán a milliód lenne az akadály? 

Zsuzsa : De én szeretem Palit és nem hagynám 
el a világért sem ! 

Vargáné : Hiszen én nem mondom, hogy el-
hagyd, de tudod, mit szeretnék, ha úgy bele 
tudnék világítani a koponyájába, hogy meg-
mutassam neked a legtitkosabb gondolatait. 
Azt hiszem, te nagyon meglepődnél, édes 
lányom. 

Zsuzsa (feláll, átmegy az ablakhoz) : Ugyan 
anyus, ilyet ne mondjál. 

Vargáné : Ne ütődj meg ezen, leányom. Pali 
bankember, ő nagyon jól tudja, mennyi pénz 
egymillió pengő ! A kamatát sem keresi meg 
egész életében ! 

Zsuzsa s De ez mégis szörnyű lenne. Mennyien 
hallották ! Mindenki tudna róla ! 

Vargáné: És lenéznének, úgy-e? Vagy meg-
vetnének? Még irigykedni is csak titokban mer-
nének. De várj csak, rögtön mutatok neked egy 

Példát 1 (Középajtóhoz megy, kiszól.) Panni! 
anni 1 
Panni (kívülről) : Igen, megyek. (Jön középen, 

köténu van előtte. Látszik, hogy a konyhából jön.) 
Ja j ae ügyetlen az az uj lány. Ha ezt tudom, 
nem vállalkozom a betanítására. Mit akarsz, 
anyus? 

Vargáné : Hallgass ide, Panni. Nagyon komoly 
dologról beszélgettünk Zsuzsával. Elvárom, 
hogy őszinte és becsületes leszel. Mondd meg, 
miért sírtál te otthon egész éjjel? 

Panni (zavarban) : Anyus, hagyjuk ezt. 
Vargáné : Dehogy hagyom ! Ismételd el, 

amit nekem mondtál. 
Panni : Anyus, ne kínozz ! 
Vargáné : Ha nem beszélsz, elmondom én ! 
Panni (sírni kezd). 
Zsuzsa (átöleli Pannit) : Anyus, ne bántsd 

Pannit. 
Panni (Zsuzsára borul) : Zsuzsa, Zsuzsika, ne 

haragudj rám. 
Zsuzsa : De Pannikám, hát mért haragudnék? 
Panni: Irigyeltelek tegnap... Gyűlöltelek is... 
Zsuzsa: Gyűlöltél? Miért? 
Panni (sírva) : Ne haragudj, Zsuzsikám... 

úgv el voltam keseredve... Az a millió... 
Zsuzsa : A millió? 
Panni : Harmincöt éves vagyok és eddig nem 

kellettem senkinek... A nyakatokra öregedtem... 
És jött ez a Lengyel... Ha buta is egy kicsit, 
meg csúnya is... nekem jó lenne... De nem tud 
elvenni három éve.., Nincs állás, nincs pénz ! 
És én csak vénülök hétről-hétre... És ma éjjel 
úgy eszembe jutott. . . Te fiatal is vagy, szép is 
vagy és férjed is van... És most... ezt a millió... 
ezt is neked... Irigyeltelek... Ne haragudj... 

Zsuz«a (magához öleli Pannit) : Nem harag-
szom, Pannikám... Dehogy haragszom... Na, 
ne sírj, te kis csacsi... Hát mi van a lánnyal? 

Panni : Babérlevelet akart tenni a gulyásba.. -
Nem tud az semmit. 

Zsuzsa: Na eredj Pannikám... El ne rontsa 
az ebédet. 

Panni : De úgy-e nem haragszol? 
Zsuzsa : Legfeljebb azért, hogy ezt feltételezed 

rólam. (Vissza az ablakhoz.) 
Panni (el középen). 

(Szünet.) 
Vargáné : Tegnap voltam Józsi bácsinál. 
Zsuzsa : Miért? 
Vargáné : Beszéltem vele. 
Zsuzsa : Erről? 
Vargáné : Igen. 
Zsuzsa: Mit mondott? 
Vargáné : Semmit, Tudod milyen ő, azt 

mondta, eljön még ma. Majd meghalljuk, hogy 
ő mit mond. Az ő tanácsát nyugodtan elfogad-
hatjuk. Tetőtől talpig korrekt úriember. 

(Kívül Teréz hangja.) 
Teréz: Majd kihívom a tekintetes asszonyt. 

Várjon itt. 
Teréz (jön) : Tekintetes asszony, valami Kevi 

Julianna akar a nagyságával beszélni. 
Zsuzsa : Kevi Julianna? Ki lehet az? 
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Vargáné : A Julis. 
Julis (belép) : Én vagyok, kézit csókolom. 
Vargáné s Mit akarsz te itt? (Terézhez.) Maga 

kimehet. 
Teréz (el). 
Julls : Beszélni akarok a tekintetes asszo-

nyékkal. 
Vargáné : Hordd el magad. Azok után, amit 

tettél, semmi beszélni valónk nincs veled. 
Julls : Muszáj, tekintetes asszony, kérem, én 

addig nem megyek el innét. Én" most követ 
vagyok itten és most engemet nem lehet pofon-
ütni. 

Zsuzsa : Mit akarsz, Julis? 
Julis Ï Hogy hallgassanak meg. Tegnap meg-

hallgatás nélkül ítélt felettem a tekintetes asz-
szony. És mint bíró mindjárt ki is rúgott. 
Legalább most beszélhessek. 

Vargáné (Zsuzsához) : Ezt a lányt te tökéle-
tesen megbolondítottad. Két év előtt, mikor 
még nálunk volt, nem volt semmi baja. 

Julis : Én nem bánom, ha bolondnak is néz-
nek, csak hallgassanak meg. 

Vargáné : Hát mit akarsz? 
Juiis : Az árva meghal. 
Vargáné : Miféle árva? 
Julls s A szegény, elhagyatott árva, a fűsze-

res. Tegnap tudtam meg, hogy ilyen elhagya-
tott. Mert en most ott vagyok nála. De már nem 
sokáig, mer meghal. 

Vargáné : Mért hal meg? 
Jolis : Nem eszik, nem iszik, el akar pusztulni. 
Vargáné : Na és mért mondod el ezt nekünk? 
Julis : Hogy segítsenek rajta. Csak nem hagy-

nak egy szegény árvát elpusztulni? 
Vargáné : Bolond vagy te Julis. Nem értesz te 

az ilyesmihez. 
• Julis : Nem értek? Én csak azt tudom, hogy 
a jó Isten nem nézné el a nagyságáéknak. En 
ismerem őt, tudom, hogy milyen ember. Két év 
alatt sok mindent megtudtam róla. Otet még 
soha senki nem szerette. Nem volt neki soha egy 
anyja, egy apja, egy nagyapja, egy felesége. 
Csak egy stthdisznója. 

Vargáné : Sündisznója? 
Julis : Igen. De egyszer nekiadta az egész 

ebédjét a boldogtalan és attól felpukkadt. Már 
gverekkorában is jó szíve volt. 

* Vargáné : Mondd, te Julis, te szerelmes vagy 
abba az emberbe? 

Julls : Én nem vagyok szerelmes a fűszeresbe. 
Mert bár megsebesült Volhyniában a jobblábára 
és ezért lehetne őtet szeretni, de én csak saj-
nálom. Mert fiatal korában, ő mondta, futóbaj-
pok volt. Most meg sánta. 

Vargáné s És hogy lakhatsz te ott fiatal lány 
létedre egy magányos embernél? 

Julis : Egy kis szobában lakok én ottan, de ő 
csak egy boldogtalan fűszeres. A nagyságáék 
nem tudják azt, hogy egy felnőtt sánta hogy tud 
sírni egész éjszakán át. Tessék megkönyörülni 
rajta. Lecsót főztem neki tegnap kolbásszal. 
Nem evett belőle. (Sírva.) Meg fog halni. 

Vargáné s Ne bőgj. 
Julls $ Reggel csokoládét csináltam, rá se né-

zett. Irgalmazzanak !. 
Zsuzsa : Te Julis, benned nincs egy csepp tisz-

tesség sem. Mire akarod te rávenni anyust? 
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Julls s Isten ments ! Én nem az öreg tekintetes 
asszonyt akarom, hanem a Zsusza nagyságát. 

Zsuzsa ; Hát tudod te, hogv mit akar az az 
ember? 

Julls : Tudom. Élni akar, élni szeretne. Mert 
így nem tud. És akkor megint nyugodt lenne a 
boldogtalan. Tudná mérni megint a kiló lisz-
teket, meg a cukrokat. És megint kitenne 
estére az udvarba liter tejet a kóbor macskák-
nak, mint azelőtt. És tárogatni is tudna újra. 

Vargáné: Tárogatni? 
Julls j Két éve nem tudott belefújni az árva. 

Pedig olyan gyönyörűen tud tárogatni. 
Vargáné : Téged az őrültek házába kellene 

csukatni. 
Julls : Itten életmentésről van szó, meg a 

Zsuzsa nagysága boldogságáról. 
Zsuzsa : Az én boldogságomtól? 
Julis : Igen. 
Zsuzsa : Hogyhogy? 
Julls : A Zsuzsa nagysága szereti a Pali urat, 

de a Pali Ú r -
Zsuzsa: Na, mi van a Pali úrral? 
Julls : Neki pénz kellene. Sok pénz. Jó-

mód, 0 nincsen megelégedve a sorsával. Én 
tudom. 

Zsuzsa : Honnan tudod? 
Julls : Mert énelőttem, mint cseléd előtt, 

lehet a Pali úrnak rossz kedve, amikor meg-
hívót kap valahová és nem tud elmenni, mert 
nincs pénze és kopott a fekete frakkja a szek-
rényben. 

Vargáné : Hallod? 
Julls : És énelőttem kint a konyhában 

lehet neki mérgelődni, hogy már megint itt 
eszik a Panni kisasszony a vőlegényével és 
hogy az ő egész fizetése erre megy rá. Pedig 
a Pali úr jó ember. Szereti is a Zsuzsa nagy-
ságát, de meg fog szökni a szegénységből, 

Zsuzsa: Ezt is mondta? 
Julls : Nem. Ezt ő még nem tudja. De én 

már tudom. (Szünet.) Nem muszáj most vá-
laszolni, csak azt engedjék meg, hogy reményt 
nyújtsak neki, hogy ne eméssze el magát. 
(Szünet.) Megvigasztalhatom? 

Vargáné: Hát... tényleg meghalna? 
Julls : Meghalna. 
Vargáné: Én... én nem tudom, Zsuzsa... 
Zsuzsn : Istenem, Istenem, mi lesz ebből? 
Julls : Semmi. Minden rendbe lesz. Én 

fogok beszélni az öreg tekintetes úrral is, ha 
meg teccenek engedni. 

Vargáné (határozottan) : Rendben van, pró-
báld meg. (Zsuzsához.) Zsuzsa, eredj, küldd be 
a papát és te maradj kinn-

Zsuzsa (feláll) : Én nem is maradok itthon. 
Lemegyek az utcára. (El.) 

Vargáné : Jó, rendben van. Hát hallgass 
ide, Julis. Én mindent el fogok követni, hogy 
azt az embert megmentsük. Érted? 

Julls : Igenis, értem. 
Vargáné: Neki meg... megmondhatod, hogy 

nem kell meghalnia. 
Julls: Nem kell, igenis... 
Vargáné : Te ne menj még el, eredj majd 

ki a konyhába., várd meg, amíg Pali úr is 
hazajön és veié is beszélek. 

Julls : Igenis, tekintetes asszony. « 
Varga (jön bal ajtón) : Mit akarsz, mama? 
Julis : Kézit csókolom, tekintetes úr. 
Vargáné : Julis akar veled beszélni. 
Varga: Mit? 
Vargáné : Majd ő elmondja. (Elmegy balra.) 
Varga (átmegy az asztalhoz, kis szünet) : 

Julis, Julis, én csalódtam tebenned. 
Julls : Igenis, tekintetes úr. 
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Varga; Mégis sajnálom, hogy így fordult. 
Pedig haragszom rád. De megszoktalak. 

Jims : Igenis. 
Varga s A bankba rakott fizetésedből a 

kamatokkal együtt összegyűlt nyolc óv alatt 
ezerkétszázötvenegy pengő. A takarékkönyv 
otthon van nálunk, gyere el érte. (Szünet.) 
Mit akarsz mondani. 

Julia : Előbb kérni szeretnék valamit. 
Varga s Na ! 
Julls (nagyon alázatosan) : Tessék megen-

gedni, hogy megcsókoljam a kezét. 
Varga t Egész megváltoztál. Bolondokat csi-

nálsz és bolondokat beszélsz. 
Julis Í Tessék nekem megengedni. Mert én 

bánatot okoztam a tekintetes urnák és nekem 
csak most fá j a szívem először azért, ami 
történt. 

Varga j Akkor mért segítetted elő? 
Julls : Muszáj volt. De most még ez is fáj. 

Mert egyedül a tekintetes úr az, akinek bá-
nata van. Pedig még nagyobb is lesz. 

Varga $ Miért? 
Julls s Azér mer... Tizenegyéves voltam, 

mikor a tekintetes úr a gyámom lett.. . Akkor 
vett magához... Egyszer meg tizenkétéves 
voltam... a gangot kellett sikálni télen és 
odafagyott a kezem a hideg kőhöz. A tekin-
tetes úr meg kilőtt hozzám, megfújta a sebes 
ujjamat, úgy fáj a szívem... 

Varga t Hagyjad ezt, Julis fiam. 
Julls : Én most meg akarom csókolni a kezét 

és... én most letérgyelek... (Letérdel és meg-
csókolja a kezét.) 

Varga (elrántja a kezét) : Ne bolondozz, 
mert szájonváglak, a kutyafádat I (Szünet.) 

Julls (feláll) : Én nem tehetek semmiről... 
Én azt szeretném, ha mindenki boldog lenne. 

Varga : Na, hát mit akarsz mondani? Vissza 
akarsz jönni? Már felvettek helyetted egy 
frajlát , de majd én beszélek a fejükkel. 

Julls s Nem akarok visszajönni. 
Varga : Nem? Te mitcsinálsz most? 
Julls : A fűszeresnél vagyok. 
Varga s Annál? Odamentél? 
Julls : Odamentem. 
Varga: Hát akkor mit akarsz tőlem? 
Julls : Hogy ne tessék szomorkodni. Az 

édes jóisten Intéz mindent. 
Varga : Mit vigasztalsz te engem? 
Julls : ó akarta azt is, hogy ne halion meg 

a fűszeres és hogy én belekeverődjek ebbe. 
Varga: Ne szavalj annyit. Mit akarsz mon-

dani? 
Julls : Hogy jó vége lesz mindennek. Én 

tudom. Az édes Jézus megmondta nekem ál-
momban. Odaült az ágyam szélére, éppen 
oda, ahol a takaróm rongyos volt egy kicsit. 
És én ezt szégyeltem nagyon, szerettem vol ia 
egy széket letörölni neki, de ő csak megsimo-
gatott. És én tudtam, hogy jól van így is. 
És nem kellett semmit szólnom, ő tudott 
mindent. És ő mondta meg, hogy jó lesz 
a vége. 

Varga : Minek lesz jó vége? 
Julls : A fűszeres dolognak. 
Varga : Annak már vége is van. 
Jul ls : Nincs vége. A nagyságáék el fogják 

venni a milliót. 
Varga (felháborodva) : Julis, ilyet ne merj 

mondani. 
Jul is : El fogják venni, tessék megkérdezni 

az öreg tekintetes asszonyt. 
Varga (a bal ajtóhoz megy, kiszól) : Veron I 

Veron, gyere ki ! 
Vargáné (be) : Mit kiabálsz úgy, Menyus? 

Varga : Ez a lány itt azt mondta, hogy ti 
el akarjátok fogadni azt a pénzt. Mi igaz 
ebből? 

Vargáné : Egyelőre még semmi. 
Varga: (rámered): Egyelőre? M... Még?... 

(Az asztal melletti fotöibe ül.) 
Julls (pillanatig mintha Vargához akarna 

rohanni, aztán fejét lehorgasztva, lábujjhegyen 
el középen). 

Vargáné : Nézd, Menyus... 
Varga (nem mozdul). 
Vargáné : Neked én ezt nem tudnám meg-

magyarázni soha. 
Varga : Eladod a lányodat ! 
Vargáné : Én? És ha ő is akarja? 
Varga : Zsuzsa? 
Vargáné : És ha a férje se bánná? 
Varga (kezeibe temeti arcát) : Jézus Mária ! 
Vargáné : Ne legyél annyira oda. Mi nem 

értünk ehhez. Ez a mai élet az ő világuk. 
És én szeretem, akármit is tesz. (Szünet.) 
Mi se kértünk tanácsot a gyerekeinktől, amikor 
megesküdtünk. Azt sem kérdeztük, akarnak-e 
megszületni. Hadd éljenek úgy, ahogy jónak 
látják. 

Varga : öregségemre ilyet megérni ! Az én 
gyerekem ! Ilyen becstelenséget megérni 1 

Vargáné : Becstelenség? Hát el tudod te 
képzelni, hogy én belemegyek valami becs-
telen dologba? 

Varga r Hát lehet ezt máskép is nevezni? 
Vargáné : Ahogy most áll a dolog, nem I 

De ne félj, én meg fogom találni a becsületes, 
tisztességes megolaást. 

Varga : Tisztességes megoldást erre? 
Vargáné : Igen. Most még magam sem 

tudom, hogy hogyan, de nyugodt lehetsz. 
Varga : Az én Zsuzsám, az én Zsuzsám. 

Mennyire nem ismeri az ember a saját gye-
rekét. 

Vargáné : Menyus, ne légy ilyen. Azt mon-
dod : becstelenség. Én még azt is megbocsá-
tanám neki. Te bírája akarsz lenni? Én anyja 
vagyok. Mit tudod te, hány asszony előtt 
hajoltál meg Igazi tisztelettel, akik sokkal 
becstelenebb dolgokat követtek el ennél. Ne 
ess kétségbe ! Fel a fejjel ! 

Varga : öreg vagyok már, ne törődjetek 
velem. 

Vargáné: Ha nekik így jó, mit törődsz 
egyébbel? 

Varga : Ma tudtam meg, hogy egy ió tulaj-
donsága van az életnek : hogy elmúlik. 

Vargáné : Na eredj, feküdj le. Már besöté-
títettem, mint otthon. Aludj egy kicsit. 

Varga (nehézkesen feláll, elindul, középen 
megáll, mintha akarna valamit mondani, aztán 
megtapogatja a zsebét) : A pipa ott van? 

Vargáné: A széken a zacskóval együtt. 
Varga : Jó. (Fáradtan, összetörten el.) 
Vargáné (egy pillanatig elernyed. Éles csen-

getés, erre összeszedi magát újabb harcra. Föl-
veszi a kézimunkát). 

Pál (be középen) : Kisztihand, anyus. 
Vargáné : Szervusz, Pali. 
Pál : Zsuzsa hol van? 

AküM. 
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Vargáné Î Lement járni egyet. 
Pál J Ebéd előtt? Amikor tudja, hogy jö-

vök? 
Vargáné: Fáj t a feje. Rögtön itt lesz. 
Pál (felveszi a szekrényből a házikabátot, 

leül újságot olvasni) : A papa itt van?_ 
Vargáné : Igen, lefeküdt egy kicsit. (Szünet.) 

De így legalább zavartalanul beszélgethetünk. 
Pál i Miről? 
Vargáné : Komoly dologról. Baj van. 
Pá l : Baj? Miféle baj? 
Vargáné (hirtelen elhatározással) ; Zsuzsa el 

fogja fogadni a fűszeres ajánlatát. 
Pá l : Mi? 
Vargáné : Nézd, Pali, én nyilt kártyával 

játszom. Én fogom rávenni. 
Pál î De anyus, mi ez? 
Vargáné: Ez? Egv millió! 
Pál (kitörve) : Kérem, anyus, mindennek 

van határa. Vannak dolgok, "melyekben nem 
ismerek tréfát. 

Vargáné : Fenyegetsz? Nem baj 1 Nem 
ijedek meg ! 

Pál : Maga mindig ellenségem volt titokban, 
amiért Zsuzsa hozzám jött. De vegye tudo-
másul, hogy nemcsak Zsuzsa veszített ezen 
a házasságon, hanem én is. Azt hiszi, én nem 
nősülhettem volna gazdagon? 

Vargáné : Ez most mind nem fontos. Most a 
millió a fontos. 

Pál : De hát mit akar maga az istenért ! 
Ynrgáné : Meg akarom szerezni Zsuzsának a 

milliót. 
Pá l : Ugy!? Hát nekem van annyi önural-

mam, hogy ne mondjak anyusról most véle-
ményt. De annyi már nincs, hogy ne kövessek el 
valamit, ha a házaséletembe ilyen módon akar 
beleavatkozni. 

Vargáné : Jogom van hozzá. A feleséged az én 
lányom. 

Pál : Az csak véletlen ! De hogy nekem a 
feleségem lett, az az ő akaratából történt. 
(Cigarettát tölt.) 

Vargáné : Nézd Pali, az nem igaz, hogy én 
gyűlöllek, én szeretlek téged. Jó fiú vagy. (Fel-
csattan, sírva.) De a lányomat nem hagyom 
olyan embernél, aki nem szereti. 

Pál : hn? Én nem szeretem Zsuzsát? 
Vargáné : Nem szereted. Ha szeretnéd, nem 

állnád út já t a boldogulásának. 
Pál : Talán még nekem kellene rábeszélnem ! 
Vargáné (természetes hangon) : Ha te szerzel 

egy másik milliót, akkor egy szavam sincs ! 
De mondd, milyen kilátásaid vannak az élet-

És ez az állásod 
napon kidob-

gy na összeomlik a Dank, pedig te sze-
retsz úr lenni ! Legénykorodban elegánsan éltél. 
Mért nem akarsz vezérigazgató lenni a ban-
kodnál? 

Pál : De anyus, az istenért, hát értse meg. 
Vargáné : Mondok neked valamit, Pali, te is 

tudod, hogy nekem van igazam, csak nehéz 
beismerni. Belátom. De mondd meg őszintén, 
neked megfelel ez az élet? A kopott ruhák, a 
délről maradt vacsorák... az itthon töltött ciga-
retták, amikor egyiptomit szívhatnál... Nem 
vágyódsz te ennél szebb, könnyebb, bőségesebb 
élet után? 
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Pál : Nevetséges. Erre minden ember vágyik. 
Vargáné : Hát akkor szerezd meg. De nem is! 

Csak ne állj útjába ! 
Pál (határozatlanul) : De milyen ára legyen 

annak ! 
Vargáné : Milyen ára? Ezek frázisok ! Tegyük 

fel, hogy ezt most megakadályozod. Egy sem-
miért, egy pózért. Eldobsz magadtól egymillió 
pengőt. Rendben van. De honnan tudod, hogy 
talán holnap vagy a jövő héten, vagy három-
négy-öt év múlva nem fog-e megszédülni Zsuzsa 
egy pillanatra millió nélkül? 

Pál : Szörnyű ! És ezt maga, az anyja mondja 
nekem? 

Vargáné j Igen, fiam, ne járjunk csukott sze-
mekkel. Te is tudod, hogy ez egy csoda, ami 
ezer évben csak egyszer történik meg. (Kívül 
csengetés.) Ez Józsi bácsi lesz ! Hallgasd meg az 
ő véleményét is ! 

Pál (önkéntelen tisztelettel) : Józsi bácsi? Hát 
ő is tud róla? 

Vargáné i Igen. Tanácsot kértem tőle. (össze-
rakja a kézimunkáját.) Vigyázz, már jön is. 
(Kopogás,) Tessék ! 

Józsi bácsi (be középen. Elegáns, őszülő, idősebb 
ember) : Szervusz Veron. 

Vargáné (kicsit alázatos szivélyességgel) : Isten 
hozott Józsi. 

Pál (meghajlik) ; Szervusz méltóságos uram. 
Józsi bácsi: Szervusz gyerek. (Kezet nyújt.) 

Na. mi újság? 
Pál : Koszönöm kérdésedet, méltóságos uram, 

semmi különös. 
Józsi háesl (körülnéz) : Hát itt laknak a gye-

rekek? 
Vargáné : Két éve. De egyszer sem voltál 

még itt. 
Józsi bácsi. Nincs nekem időm, fájdalom, egy 

perc sem. Most is mennem kell rögtön. 
Vargáné : Nem óhajtanál nálunk ebédelni? 
Józsi bácsi: Szó sem lehet róla. Nincs időm. 
Vargáné : Foglalj helyet legalább. 
Józsi bácsi (leül, Pálhoz, aki állva marad) : 

Na, ülj csak le fiam te is. 
Pál (leül. Kis szünet). 
Józsi bácsi : Hogy van az urad? 
Vargáné : Köszönöm. It t van ő is. De lefeküdt 

egy kicsit. 
Józsi bácsi : Miattam ne zavard az öreget. 
Vargáné (konyakot tesz az asztalra) : Nem 

parancsolsz egy kis konyakot? 
Józsi bácsi : Nem, nem, semmit. Köszönöm. 

(Cigarettatárcát vesz elő, Palit megkínáljaj. 
Parancsolj. 

Pál (gyorsan gyufát vesz elő, szintén rágyújt) : 
Köszönöm. 

Vargáné (Pálhoz, súgva) : Egyiptomi. 
Józsi bácsi : Hát Zsuzsa hol van? 
Vargáné : Sajnos, éppen most akadt egy kis 

dolga. (Kínos szünet.) Abban az ügyben van 
valami mondanivalód? 

Józsi bácsi: Igen. Hiszen azért jöttem. Azt 
hiszem, beszélgethetünk az ügyről nyíltan. 

Vargáné : Hogyne, Józsikám, természetesen. 
Józsi bácsi (feláll, a szoba közepére megu) : 

Amit te tegnap elmondtál nekem, az a világ 
legfertelmesebb históriája. Én biztos vagyok 
benne, hogy te nem gondoltad komolyan. A mi 
családunk minden tagja tisztességes ember 
volt eddig. És hinni szeretném, hogy ezentúl 
sem fog akadni senki, aki szégyent merészelne 
hozni a családunkra. Én nem tudom elhinni, 
hogy te komolyan gondoltál volna arra, hogy 
a lányod eladja magát pénzért, egy szatócsnak. 
(Palihoz.) És te, te eltűrted volna ezt a fele-
ségedtől? 

Pál (halkan) : Nem, méltóságos uram. 



Józsi bácsi : Na, azért mondom. Akkor nincs 
baj. (Leül. Szünet.) 

Vargáné: És elengedjük a milliót? 
Józsi bácsi : Dehogy engeditek ! Az a Zsu-

zsáé lesz, meg ezé a fiúé 1 
Varfláné : Hogyan? Nem értem ! 
Józsi bácsi: Természetesen a világ legkorrek-

tebb, legtisztességesebb módján. Zsuzsa egy 
napra feleségül megy ahhoz az emberhez, aztán 
megint visszaáll a régi rend. 

Vargáné (egy pillanatig megbűvölten nézi) : 
Úristen 1 Hogy ez nekem nem jutott eszembe ! 
Józsikám, lángész vagy ! Zseni ! 

Józsi ' báesl (szerény mosollyal) : Ugyan, 
semmi az egész ! De mondd csak Veron, van 
valami tervetek a pénzzel? 

Vargáné s Nincs. Miért? 
Józsi bácsi : Én most egy óriási vállalkozásba 

fogok. Ha akarjátok, veletek csinálom meg 
közösen. 

Vargáné : Megtennéd? 
Józsi bácsi : Miért ne? A vállalkozás horri-

bilis hasznot fog hajtani. És inkább ti része-
süljetek benne, mint mások. A részleteket 
majd megbeszéljük. Mindenesetre vegyétek 
át minél előbb a pénzt. Rendben van? 

Vargáné : Bízd csak rám, rendben lesz. De 
egy pillanatig, Józsikám, várjál még. (A bal-
oldalt ajtóhoz rohan, beszól.) Menyus, Menyus-
kám, gyere csak be. 

Varga (be) : Mit akarsz? 
Vargáné: Józsi... a Józsi hozta... 
Varga (kis gúnnyal) : Mit hozott a Józsi? 
Vargáné : A tisztességes megoldást. 
Vnrga : Miféle megoldást? 
Vargáné ; Zsuzsa elválik Palitól és egy napra 

hozzámegy ahhoz az emberhez... Érted? 
Varga s Értem. (Józsi bácsihoz.) És ezt te 

gondoltad ki? 
Józsi bácsi (szerény gőggel) : Istenem, meg-

kerestem a tisztességes utat . 
Varfla (mélységes útálattal) : Te sakál 1 
Vargáné : Menyus i 
Varga : A pénzcsörgésre megjelentél 1 Elő-

kapartál egy lehetőséget, amire azt mond-
hatod, hogy tisztesség! Még annyi betyár-
becsület sincs bennetek, hogy bevalljátok az 
aljasságotokat. 

Vargáné : Menyus... Józsikám. ne haragudj 
rá. . . (Vargához.) Ezt a durva sértést sohasem 
bocsátom meg. 

Varga: Igazatok van.. . Ne haragudjatok... 
Durva öregember vagyok, ti gyengéd, érzékeny 
lelkek... Hát hogy kiengesztelődjetek, mondok 
valamit... Ne legyetek könnyelműek, hátha 
többet is adna az az ember... Hátha van még 
néhány ezer pengője... Vegyétek el azt is... 
Tiszta haszon... 

Vargáné : Elég volt a sértegetéseidből... 
Varga: Oh, bocsánat, hiszen ez csak tanács 

volt, szerény apai tanács. De nem is fontos. 
A tl kezetekben a legjobb helyen van a gyere-
kem sorsa. (Gúnyosan.) Hát méltóságos uram 
bocsáss meg nekem. Bocsáss meg. (El balra.) 

Vargáné : Józsikám, ne haragudj. Nézd el 
neki. 

Józsi bácsi : De kérlek, szóra sem érdemes. 
Én az ilyesminek felette állok. Engem nem 
tud megbántani. De hiszen ez egy rebellis ! Ez 
kicsibe valóságos lázadás minden jog és az egész 
társadalmi rend ellen I Hiszen ez nyilt meg-
vetése a törvénynek, amely igenis megengedi 
a válást és az úira való házasságkötést. 

Vargáné : Ne izgasd magad Józsikám. 
Józsi bácsi (Pálhoz) : És te, te aki érdekelt 

fél vagy, kinek adsz igazat? Neki, vagy nekem? 
Pál (zavarral): Kérlek, méltóságos uram... 
Józsi bácsi : Neki adsz igazat? 
Pál« Ne... nem... 

Józsi bácsi : Ezt vártam tőled. És most azt 
mondom : fel a fejjel ! Sohase engedjük ma-
gunkat eltántorítani a becsületes útról és akkor 
Isten áldása lesz mindnyájunkon ! 

(Függöny) 
5. KÉP 

(Szín : fúszerüzlet.) 
Győző (a pultnál ül, tejet iszik, kenyérrel• 

Teliszájjal) : Pedig finom. Nyugodtan meg-
kóstolhatná. 

Kató : Ma mintha későn ebédelne. 
Győző : Ez nem ebéd. E pillanatban éppen 

megreggelizem ebédre a vacsorát. 
Segéd (röhög) : J a j ez jó, ne éljek, ez nagyon 

jó. 
Kató (nevet.) : Jó pofa maga. 
Győző: Magának is elég jó pofikája van. 

Mondja, megkértem már a kezét. 
Kató : Oh, igen. (Leteszi a kosarat a földre.) 
Győző: És nem emlékszik, hozzám jött? 
Kató (nevetve) : Még nem ! 
Győző : Kár. Pedig elvenném magát. Persze, 

ha van elég dohánya is, 
Kató : Na, na, magának igényei is vannak? 

01 van sok a jövedelme? 
Győző : So, so, ki lehet bírni. 
Kató : Ha szabad érdeklődnöm, miből él? 
Győző: Egy pesti bérházban vagyok érde-

kelve. 
Kató : Ne mondja? Társtulajdonos? 
Győző: Nem. Albérlő. 
Kató : Ugy? Hát az nem sokat jövedelmezhet. 
Győző : Negyven pengőt havonta. 
Kató : Hogy-hogy? 
Győző : Annyit kellene fizetnem. 
Kató: Ahá. És azelőtt? Azelőtt mivel fog-

lalkozott? 
Győző: Érettségi után az államrendőrséghez 

kerültem. 
Kató : Mint detektív? 
Győző : Mint fogoly. 
Kató: Ja úgy. És hogy került ilyen kap-

csolatba velük? 
Győző : Nem fogja elhinni. Novellát plagi-

záltam. Ok ugyanis rosszul fogták fel a dol-
got. Nagyon vigyáznak nyelvünk tisztaságára. 
Én azt mondtam : novellát plagizáltam, ők 
azt mondták :. tárcát loptam. 

Kató : Áhá. És persze lecsukták. 
Győző : Igen. Pedig semmi bizonyítékuk 

nem volt. Csak az a vacak tárca a zsebemben. 
Kató: Cöcö, hallatlan! Mennyi igaz ebből 

az egészből? 
Győző : Annvi, hogy maga tetszik nekem. 
Kató : Csuda pofa. (A segédhez.) Kész 

vagyunk, segéd úr? 
Segéd (vigyorogva) : Ajaj, Kató kisasszony, 

de mióta! 
Győző (segédhez) : Felírni, fatakám. Jövő 

héten őrült fizetések. (Katóhoz.) Megengedi, 
hogy segítsek? (Lehajol a kosárért.) 

Kató : Legven szerencsém. 
Győző (felemelt a kosarat és Kató kezébe 

adja). 
Kató : Mi ez? Hiszen megengedtem. 
Győző : Fel is emeltem. 
Kaló: Csuda egy pofa. (Nevetve el.) 
Győző (segédhez) : Adja át kézcsókomat 

mélabús főnökének. (El Kató után.) 
Ill (kiöltözve jön) : Jónapot. 
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Segéd : Csókolom a kezét. Méztatlk paran-
csolni? 

Ill s Kérek valami finom teát, öt dekát. 
Segéd : ö t deka tea, igenis. Még valami 

egvebet? 
ili : Tíz deka kekszet. (Folyton Webert nézi.) 
Segéd: Tíz deka keksz, igenis. (Méri.) 
Ili ( Weberhez) : Weber úr, nem ismer en-

gem? 
Weber (felrezzen) : Ne tessék haragudni. 
Ili : A barátnőmmel Jártam már önnél. 

Zsuzsával. Kovács Pálnéval. 
Weber: Ne tessék haragudni, úgy el vol-

tam merülve. Most már emlékszem. Persze, 
persze. 

Ili (kedvesen) : Nem tesz semmit. Weber 
úr. Annyi vevő megfordul az üzletben. 

Weber : Talán fenn tetszett lenni? 
Il i : Nem. Három napja nem láttam már 

Zsuzsát. Most fogok felmenni. 
Weber : Igen? (Szünet.) 
Ill (szétnéz) : Nem fárasztó egy ilyen üzlet 

vezetése? 
Weber: Hát tudja Isten. Meg kell szokni. 
Ili : Nehéz lehet. Kora reggeltől késő estig 

és szabadsága sincs az embernek soha. 
W'eber : Hát bizony így van. 
M : Az ember csak bemegy az üzletbe, 

megkívánja, hogy a kereskedő rögtön ugorjon 
kiszolgálni, kedves legyen, udvarias legyen, 
eltűrje a szeszélyeit és eszébe se jut, hogy az 
is ember. 

Weber: Bizony néha sok mindent ki kell 
állni. 

Ili : És még este sem lehet elmenni szóra-
kozni. Hiszen biztosan alig várják, hogy 
lefekhessenek aludni. 

Weber : Aludni 1 
Ili : Talán még olvasni sincs idejük. Mond-

tam is a múltkor Zsuzsának, hogy feltűnő, 
milyen kedves, müveit embernek látszik az 
a Weber úr. 

Weber: Ezt tetszett mondani? 
Ili : Igen. 
Weber: És mit mondott a nagyságos asz-

szony? 
Il l : Zsuzsa? Tudja, ő nem olyan ember. 

Én igazán szeretem őt, de ami igaz, az igaz. 
Egy kicsit felületes. Nem sokat törődik ilyes-
mivel. 

Weber : Nem? 
Ill : A kártya Jobban érdekli. Meg a szó-

rakozás. Egy kicsit üresfejű nő. 
Weber (hallgat). 
I l i : Tudja, neki a parkettfiú az ideálja. 

Jól szabott frakkja legyen és jól táncoljon. 
Mondtam is neki. hogy én, részemről, nem 
adnék oda egy komoly, becsületes, dolgozó 
embert száz kikent, kifent fiúért. Ezek a mai 
fiatal nők nem sokat érnek. Higyje el nekem. 

Weber s En nem Ismerem a nagyságos asz-
szonyt közelebbről, de azt hiszem tévedni 
tetszik. O nem is lehet olyan. 

I l i : Nem lehet? 
Weber : Nem ! Akinek olyan tiszta szeme 

van, mint neki és akinek olyan hangja van, 
mint egy templomi harangnak, hogyha meg-
szólal, amikor kér valamit, akármit. Tíz 
deka liptói túrót. Olyan, nüntha harang zen-
gene, vagy mintha valaki gyönyörűen énekelne. 

Ili : ügy? Szóval, harangozik és énekel? 
Hát az más. Segéd úr, kész vagyunk? 

Mid (be) : Jónapot kívánok. 
Segéd : Csókolom a kezeit. Méztatik pa-

rancsolni? 
Miel (észreveszi Ilit): Ili, te itt vagv? 
Ül : Itt fiam. Borzasztó sürgős teavásár-

lásom volt. De úgy látom, mintha te is itt 
lennél. Neked mi sürgős? 

Miel : Én... én szalámit akartam venni. 
I l i : Hagyd csak, fiam. Itt legfeljebb Galli 

Curci tudna elérni valamit, de ő is csak akkor, 
ha egy harangot hozna magával. (Átveszi a 
csomag fát.) Mit fizetek? 

Segéd : Egy negyvennégy kassza. 
Ili (fizet) : Tessék, egynegyvennégy prózá-

ban. (Midhez.) Na jöhetsz fiam nyugodtan. 
Majd beszállsz az én teámba. Jónapot. (Mind-
ketten el.) 

Segéd: Csókolom a kezeiket. 
Kuudlerné (be) ; Jónapot. 
Segéd : Csókolom a kezét, nagyságos asz-

szony. Méltóztatik parancsolni? 
Kundlerné : Tíz deka mákot kérek darálva 

és félkiló kockát. 
Segéd : Igenis, kézit csókolom. (Méri.) 
Kundlerné: Jobban van már, Weber úr? 
Weber (szórakozottan) : Köszönöm kérdését. 
Fiatal lány (jön) : Jónapot. 
Segéd (darálás közben) : Csókolom a kezeit, 

kisasszony. Méztatik parancsolni? 
Fiatol lány : Félkiló sót. 
Kundlerné (Weberhez) : Látja, nem tudok 

haragudni magára. Mióta az üzlete megnyílt, 
mindig idejárok. Én már nem hagyom el. 
Tegnapelőtt egy kicsit mérges voltam, de az 
érthető is. Elvégre furcsán vette ki magát, 
hogy egyszerűen kitessékelt bennünket az 
üzletből. Igaz, kisasszony? 

Fiatal lány: Igaz hát. 
Kundlerné : De aztán gondolkoztam a dol-

gon és rájöttem, hogy nem szabad haragudni. 
Nem is haragszom. 

Fiatal lány: Én sem. Az ember megszokik 
egy üzletet, nehéz másikba menni. 

Kundlerné : Nem csak azért. Hanem mert 
biztosan oka volt rá Weber úrnak, ha ilyen 
jó vevőkkel így tett. Nem igaz? 

Fiatal lány : Igaz bizony. 
Kundlerné : Mondtam is otthon: »Ez a Weber 

tizenhét év alatt egyszer sem tett ilyet, csak 
komoly oka lehetett rá és biztos, hogy legalább 
tizenhét évig megint nem fog Ilyet csinálni«. 

Fiatal lány : Én is így gondolkoztam mind-
Járt. 

Kundlerné : Az uram ugyan mondta, hogy 
járjak ezentúl a szemközti üzletbe. De en 
azt mondtam, minek kezdjek most újjal, 
fiam, biztosan nem sértő szándékból tette. 

Fiatal lány: Nem is, ilyet még gondolni 
sem lehet. 

Julls (be) : Weber úr t (ínt neki.) Meg lehet 
inni a csokoládét és zsemlét enni hozzá, meg 
kiflit, meg kuglófot. 

WTcber (felugrik a kasszábót, odasiet hozzá) : 
Mi az, mi történt? 

Julls : Bendben van. Rendben van min-
den. 

Weber: Julis kisasszony, ez... ez nem 
igaz ! 

Julls : De Igaz. Most már lehet tárogatni. 
W'eber : Úristen, ha ez igaz lenne ! 
Kundlerné (kíváncsian) : Mi történt, Weber 

úr? 
Weber: Beszéljen, hogy volt, mint volt? 
Julls : Majd lm elmennek. 
Kundlerné (sértődötten) : Segéd úr, kész a 

mák? 
Segéd (darál) : Azonnal, kezltcsókolom. 
Weber: Segéd úr, abbahagyni, zárunk. 
Kundlerné : Micsoda? 
Fiatal lány: Bezár? 
Julls (Weberhez) : Hagyja, Weber úr, a se-

géd úr nyitva tarthat. 
Welter: Máma itten nem lesz kiszolgálva. 

A segéd úr által sem. 
Kundlerné : Kikérem magamnak, ez már 

több a soknál I 



Fiatal lány : Hallatlan ! 
Weber t Nagyon sajnálom, Kundlerné nagy-

sád, máma már nem szolgálunk ki. Segéd úr, 
félről ló és zárva-tábla. 

Segéd (vigyorogva ki, húzza a rollói). 
Kundlerné (végigméri Webert) : Ez szem-

telenség, érti? (El.) 
Fiatal lány (6 is végigméri és kisasslroz). 
Weber (megáll Julis előtt) : Julis kisasszony, 

mondja, nem bolondít kegyed engem? 
Juifs : Nem, Weber úr. Rendben van az 

ügy. 
Segéd (visszajön). 
Weber : Segéd úr, maga hazamehet. 
Segéd: Igenis, főnök úr. (Öltözik.) Hol-

nap jöjjek? 
Weber : Igen, a rendes időben. 
Segéd : Alászolgája, főnök úr. (El.) 
Weber (Julishoz) : Hogy történt? Beszél-

jen el mindent. Ne hagyjon ki semmit. Ki-
vel beszélt? 

Julis : Mindenkivel. 
Weber : És? És? Hogy volt? Én nem is 

tudom elhinni. 
Julis : Kell nekik a millió. 
Weber : Úristen, hát mégis igaz? (Szünet.) 

Zsuzsa nagyságával is beszélt? 
Julis : Igen. Húzódozott. Nem akarta. 
Weber : Nem akarta? 
Julis : De csak a szavával nem. A szivével 

igen. 
Weber: Hát akkor mégsem biztos? 
Ju l i s : De biztos. Egész biztos. 
Weber: És a Pali úr? 
Julis : Az is belement. 
Weber : És mit gondol, Juxis kisasszony, 

menjek én fel? 
Juils : Azt talán ne tessék. De most már lehet 

nyugodtan aludni és etetni a macskákat. 
* Weber (Járkál) : Nekem... ha találkozni 

fogok vele... nincs egy ruhám sem. Csak ez a 
kopott fekete... Kellene venni... Meg inget is. 

Julis : Én majd kimoshatom és majd szépen 
kikeményíthetem... 

Weber : A pénzt most felveszem. Mit csinál-
jak vele? Felküldjem nekik? 

Julis : Nem kell. Majd bízza rájuk. 
Weber (megáll Julis előtt) : Mit gondol, Julis 

kisasszony, úgy-e nagyon gyűlölnek engem? 
Julis : Hát ne várja, hogy szeressék. 
Weber : Zsuzsa nagysága is? 
Julis : Nem tudom. 
Weber : Julis kisasszony, én megmondom 

őszintén kegyednek, én szinte félek. És még 
valamit. Igaza volt magának, Julis kisasszony. 

Julls : Miben? 
Weber: Hogy... hogy restelni fogom magam. 

Már... már el is kezdődött... 
Julis (hallgat). 
Weber : De lemondani mégsem tudnék erről. 

Bár... bár nem élem .túl ezt sehogy sem. De 
éppen azért egyszer az életben egy órára én is 
boldog akarok "lenni... 

Julis : De boldog lesz-e Weber úr? 
Weber : Most valahogy kegyed előtt óriásilag 

H A R M A D I K 
6. KÉP 

(Történik hét hónap múlva.) 
(Szín : jobb étterem sarka. Egyik asztalnál 
Zsuzsa ül Weberrel, a másik asztalnál egy pár 

épp most fizet és megy.) 
Főpincér : Köszönöm alázattal. (Kikíséri a 

vendégeket.) 
Weber (feltűnően új fekete ruhában, láthatóan 

kényelmetlenül érzi magát) : Bizony tessék 
nekem elhinni kérem, én egy óriásilag szeren-
csétlen ember vagyok. 

restellem magam. Olyat érzek, mintha megvetne 
engem. 

Julis (hallgat). 
Weber: Ne ítéljen el, Julis kisasszony. Ugy 

fá j ez most nekem. Most amikor végre boldog 
tudnék lenni... Nézzen rám úgy, mint szokott... 
Hogy elmúljon ez a nyomás a szívemről... (Fel-
emeli Julis arcát.) Nézzen rám azzal a nagy 
szemével. 

Julis (elfordítja a fejét). 
Weber : Mért nem beszél Julis kisasszony? 

Mért nem mond valamit? 
Jul is : Nem akarok... Mert nem akarok 

bánatot okozni a Weber úrnak... 
Weber : Csak beszéljen nyugodtan. 
Julis : Weber urat most mindenki gonosz 

embernek tar t ja . Pedig én tudom, hogy jó 
ember. De tegnap az öreg tekintetes úr azt 
mondta, hogy kegyed egy... pók. 

Weber : Micsoda? 
Jul is : Pók, ami befonta hálójával az egész 

családot, úgyhogy nem tudnak kiszabadulni 
belőle. És hogy Weber úr vigyorogva lesi a 
vergődésüket. 

Weber (hallgat). 
Julis : Hát nem látja Weber úr, hogy mit 

csinált? Hogy hány embert tet t boldogtalanná? 
Weber : Mért beszél így Julis kisasszony. 
Juils : Mert félek a jóistentől. Én nem tud-

tam, hogy ez így lesz, hogy ilyen lesz. Én azt 
hittem, hogy nem jut idáig. Hogy valami fog 
történni. És minden rendbe jön. 

Weber (hallgat). 
Julis : Ne tessék hallgatni. Tessék azt mon-

dani, hogy menjek fel és mondjam, hogy tréfa 
volt az egész. 

Weber : Hagyjon engem, Julis kisasszony. 
Julis : Nemcsak a macskákat kell szeretni, 

az embereket is. És maga még Zsuzsa nagy-
ságát sem szereti igazán. Mert ha szeretné, 
nem tenné tönkre az életét. (Szünet.) Hát nem 
teccik azt mondani, hogy tréfa volt? 

Weber: Nem törődök senkivel. Én rám se 
volt tekintettel senki. Megvénültem egyedül. 
Rám csak az újságok képeiről mosolygott 
kedvesen nő. Nem akarok így meghalni. Én 
ezt a boldogságot megveszem, ha eladó. 

Julis : Hát azt teccik hinni, hogy most majd 
szeretni fogja a Zsuzsa nagysága? Gyűlölni 
fogja ! És összeborzad, ha eszébejut. Hiszen 
ez borzasztó, hogy pénzzel ilyesmit lehet csi-
nálni. El kellene pusztítani minden pénzt a 
világon. És igaza van a tekintetes úrnak. 
A Weber úr egy pók. Egy gonosz pók, akit 
mindenkinek gyűlölni kelí. És tessék meg-
tudni, ha én éhes, kóbor macska lennék, nem 
innék a kegyed tejéből ezután. És tudja meg 
azt is, hogy én... hogy én a Weber urat. . . ki-
nevetem... (Nevetni kezd, de a nevetésén már 
az elején érezni lehet az erőltetettséget. A nevetés 
lassan sírásba meay át, aztán keserves, fájdalmas 
zokogássá erősödik. Zokogás közben isméíli még 
egyszer.) Kinevetem... 

(Függöny) 

F E L V O N Á S 
Zsuzsa (egyszerű angol ruhában, szórakozottan): 

Igen? 
Weber : Nem volt semmi örömöm az életben 

soha. Engem csak egy idegen nő szorított 
szeretettel a kebléhez. Az is a dadám volt. 
Mert az anyám belémhalt, amikor én születtem. 
(Szünet.) Ne tessék engemet nagyon gyűlölni, 
nagyságos asszony. 

Zsuzsa : Mért szólít nagyságos asszonynak? 
Hiszen a felesége vagyok. 

Weber: Holnap reggelig tényleg így van. 



És mégis olyannak tűnik, mintha álmodnám 
az egészet... Ahogy ott álltunk ketten és össze-
adtak bennünket. 

Zsuzsa : Boldog? 
Webers Most még... olyan hihetetlen... Ne 

tessék rossznéven venni... Én hét hónap óta, 
mikor a nagyságos asszony egy péntek délután 
öt órakor lejött hozzám és megmondta nekem, 
hogy... hogy hozzám jön... azóta azt sem tudom, 
mi van velem... Éjjel nem alszom, nappal nem 
vagyok ébren... Cigarettával táplálkozom. 

Zsuzsa : Hét hónapja már. Igen. Múlik az 
idő. 

Weber i És tetszik látni, én betartottam, 
amit megbeszéltünk. Azóta jóformán ki sem 
mozdultam az üzletből. Hogy ne találkozzunk. 
Pedig nehéz volt. 

Zsuzsa (sóhajt) : Nehéz volt. (Szünet.) 
Weber: Higyje el Zsuzsa nagysád, én még 

kegyednél is jobban gyűlölöm magamat, hogy 
ilyen nyomorult féreg vagyok. 

Zsuzsa : Maga nem az Weber úr, magának 
igaza van. 

Weber : Ha meg tetszik engedni, most iszok. 
Zsuzsa : Tessék. 
Weber (tölt) : Sohasem ittam, most csak 

azért rendeltem pezsgőt, hogy ne tudjak annyit 
gondolkozni (Iszik.) A Zsuzsa nagysága is 
lefogyott. Sápadtabb lett. 

Zsuzsa : így bókol a négyórás feleségének? 
Weber : Hallottam, hogy minden este tár-

saságba járt szórakozni. 'És hogv a válóper 
megindulása óta nem is látta a Pali... a Pál 
urat. 

Zsuzsa : Nem. 0 áthelyeztette magát erre 
az időre Szegedre, hogy könnyebben menjen 
a dolog. De hagyjuk ezt Weber úr. 

Weber : Csúnya egy helyzet ez, ahogy Itt 
ülünk egymás mellett. Én belátom és szívem-
ből sajnálom a nagyságos asszonyt. 

Zsuzsa (hallgat). 
Weber : Sokszor gondoltam arra, hogy talán 

jobb lett volna, ha nem örökölök. Én tovább 
sorvadtam volna az üzletben. Én értem nem 
kár. De nem dúltam volna fel a nagyságos 
asszony életét. 

Zsuzsa : Töltsön nekem is kérem. 
Weber (magának is tölt) : Isten éltesse ! 

(Isznak.) (Kis szünet.) Ha meg tetszik engedni, 
vettem egy gyűrűt a nagyságos asszonynak 
nászajándékul. * 

Zsuzsa (átveszi) : Szép. Köszönöm. (Leteszi 
az asztalra ) 

Weber: Nyolcezer pengő volt... Nem tetszik 
felvenni? 

Zsuzsa (felhúzza) : Felvehetem. (Szünet.) 
Weber: En... én tudnám, hogy lenne köny-

nyebb... ez a dolog a Zsuzsa nagysága számára... 
Tessék azt gondolni, hogy igazán a feleségem 
lett, akkor még öröme is lesz holnap reggel, 
hogy már vége van. (Meglátja Zsuzsa Kesztyűjét 
az asztalon.) Egy éppen ilyen kesztyű van 
nálam is. Nem tetszik haragudni érte? 

Zsuzsa : Mért haragudnék? 
Weber : Olyan sok mindenem van, ami a 

Zsuzsa nagyságáé volt. Ha az nincs, nem is 
tudom, hol lennék már azóta. 

Zsuzsa (hallgat). 
Weber : Egy párnahuzatom is van. Arra 

hajtottam a fejem mindig. Szép hímzett huzat, 
csikkos széllel. 

Zsuzsa : Cakkos széllel? Olyan huzatunk 
nekünk nem volt soha. 

Weber: Nem volt? Hát akkor?... 
Pincér (az asztalukhoz megy) : Bocsánatot 

kérek, uraságod Weber úr? 

Weber: Én igenis Weber Lajos. Miért? 
Pincér: Egy lány keresi uraságodat. 
Weber : Egy lány? Miféle lány? 
Pincér: Vidékinek látszik. A bejáratnál áll. 

Bevezessem? 
Weber t Nem, majd én odamegyek. 
Pincér (el). 
Weber (Zsuzsához) : Bocsánatot kérek, ne 

tessék haragudni. Mindjárt jövök. (A baloldali 
bejárat felé megy, ahol belép Julis egy kis cso-
maggal.) 

Weber (idegesen) : Maga az, Julis kisasszony? 
Mit akar? Mért jött ide? 

Julls : Kérem szépen Weber úr... 
Weber : Az esküvőre is eljött, kendővel a 

fején. 
Julls : Én csak látni akartam. 
Weber : Mit jár mindig utánam? 
Julls : Ne tessék haragudni, de nagyon esik 

a hó. 
Weber: És ezért jött utánam? 
Julis : Igen. Elhoztam a hócipőt. Weber 

úrnak fáj a lába, ha hideg éri. Ne tessék ha-
ragudni. 

Weber : Vigye vissza. Nem kell. 
Julls : Tessék felvenni, nagyon magas a 

hó és vékony ez a lakkcipő. 
Weber : Nem kell. És hagyjon engem bé-

kében. 
Julls (lehorgasztja a fejét) : Igenis Weber úr. 

(El.) 
Weber (vissza az asztalhoz) : Ugy röstellem, 

ne tessék haragudni. Utánam hozta a hó-
cipőmet. 

Zsuzsa : Milyen derék lány a Julis, Weber úr. 
Weber : Igen, igen jóakaratú. 
Julis (megjelenik az ajtónál kendő nélkül és 

leül egy asztalhoz). 
Weber (Zsuzsa pillantására hátranéz, felkel) : 

Bocsánatot kérek, ez a lány már megint itt 
van. (Julishoz megy.) Mért zavar már megint 
Julls kisasszony? 

Julls : Én mostan nem a Weber urat zava-
rom. Csak bejöttem ebbe a vendéglőbe, mert 
éhes vagyok. 

Weber : Julis kisasszony, az Isten áldja 
meg. menjen haza. Ne csináljon itt ilyen fel-
tűnéseket. 

Julls : Nekem most nem parancsol a Weber 
úr. Nem vagyok szolgálatban. Különben is 
este utazok naza Kunházára. 

Weber: Menjen haza, az Isten áldja meg. 
Julls : Előbb eszek. Éhes vagyok. (Ki-

szól.) Fiatal úr. 
Pincér (bejön) : Parancsol? 
Julls : Tessék szíves lenni adni nekem 

aranygaluskát. 
Pincér : Azzal sajnos nem szolgálhatok, 
Julls : Nincsen? Hát Itt nem lehet minden-

félét kapni? 
Pincér : Csak amit készítenek. 
Julls : És máma mit főztek? 
Pincér (kelletlenül étlapot ad oda) : Tessék 

parancsolni. 
Weber : Julis kisasszony, énnekem ez olyan 

kínos. Menjen haza. 
Pincér ( Weberhez) : Bocsánat, a hölgy ura-

ságodhoz tartozik? 
Weber (zavartan) : Nem kérem, én a másik 

hölggyel vagyok. 
Pincér (Julishoz) : Akkor tessék átfáradni 

kérem a másik helyiségbe. Itt nem szolgál-
hatjuk ki kegyedet. 

Julls : Miért nem? Van nekem pénzem, 
ne tessék félni. 
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Pincér : Itt csak a városi urakat szolgálhat» 
juk ki. Vidékiek a másik étterembe járnak. 

Julis (megérti) : Megyek már. Ne tessék 
kérem haragudni. 

Zsuzsa t Gyere ide Julis. Ülj az én aszta-
lomhoz. 

Julls i Köszönöm szépen Zsuzsa nagysága, 
de nem ülök le. 

Weber s Hát akkor mit akar Julis kisasz-
szonv? 

Julte : Hogy tessék hazajönni. Tessék ne-
kem kiadni a fizetésemet, mert én megyek, 
utazok haza. 

Weber i Majd megkapja este. 
Julls : Én nem várok tovább egy percig se. 

Mennyi ideje várok én már szó nélkül. Mindig 
csak várok. Most tessék hazajönni és ide-
adni. 

Weber (kiveszi a belső tárcáját és pénzt ad 
Julisnali) : Tessék. Itt a pénze. 

Julls : Nem kell. 
Weber : Nem kell a pénze? 
Julls : Nem î 
Weber : Hát akkor mit akar Julis kis-

asszony? 
Julls: Én... én nem akarok semmit... 

fSírva el.) 
Weber (Zsuzsához) : Ez... ez kínos volt. 
Zsuzsa : Szegény kis Julis. Csupa könny 

volt a szeme, így csak akkor sajnáltam, 
mikor anvus társaság előtt pofonütötte. 

Weber : Pofonütötte? 
Zsuzsa : Maga miatt, amikor a levelét fel-

hozta. 
Weber: Pofonütötte én miattam? 
Zsuzsa : Hát maga nem tudott róla? 
Weber : Nem. 
Zsuzsa : Nem mondta meg? Érdekes 1 

Weber úr, maga nem látja? Ez a lány sze-
relmes magába ! 

Weber: Szerelmes énbelém?... Hát a Zsuzsa 
nagysága azt gondolja?... 

Zsuzsa : Mit? 
Weber: Hogy énbelém... hogy engem lehet 

szeretni? 
Zsuzsa (elmosolyodik) : Maga néha olyan 

mint egy elemista. 
Weber? Hogy a Julis kisasszony énbelém... 

(Szünet után.) Mindennap imádkozott értem... 
A vasárnapi kimenőit nálam töltötte... Hall-
gatta amit én panaszkodtam neki... Ha meg 
tetszik engedni, én most elmegyek. 

Zsuzsa : Elmegy? Hová? 
Weber : Nagyon ideges vagyok. És én tu-

dom, hogy a Zsuzsa nagyságát úgysem lehetne 
most szórakoztatni ilyen helyzetben... Én 
megértem, hogy bánkódik a Pali úr miatt. 

Zsuzsa : Téved. Amelyik férj belenyugszik 
ilyesmibe, azután nem lehet bánkódni. 

Weber : Hát akkor én most elmegyek. Nem 
tetszik akarni hazamenni az öreg tekintetes 
asszonyhoz? 

Zsuzsa i Nem akarok most látni senkit... 
Vacsorázni hol óhajt? 

Weber: Én... Én...?? Ahol a nagyságos 
asszonynak tetszik. 

Zsuzsa: Majd megvacsorázunk a szállodá-
ban. Hogy ne legyünk messze az otthonunk-
tól. (Karórájára néz.) Most négy óra van. 
Mikorára lesz ideje a felesége számára? 

Weber: Én?... Ahogy... amikor tetszik 
akarni. 

Zsuzsa : Rendben van. Nyolc órára várom 
a szálló éttermében. ' 

Weber (hirtelen) : Zsuzsa nagysága, tessék 
nevetni. Nevesse el magát Zsuzsa nagysága. 
Én nem akarok semmit kegyedtől. A pénzt 
meg tessék megtartani. Elég felfordulást csi-
náltam vele. Tessék jönni, menjünk most 
mindjárt, táviratozzunk a Pali úrnak. 

Zsuzsa (határozottan) : Nem. kérem. így 
nem lehet. Én most a felesége vagyok és 
reggelig az is maradok. Én fizetni akarok. 

Weber: Tessék csak hagyni, majd én!... 
(Tapsol.) Főúr, fizetek ! 

(Függöny) 
7. KÉP. 

(Szín : kétszobás szállodai appartement egyik 
szobája. Balról ajtó a másik szobába, jobbról 

ajtó a folyosóra. A szín üres.) 
Szobapincér (jön jobb" 1-ról tálcával, rajta ko-

nyak. Odamegy bal ajtóhoz, kopog) : A ko-
nyakot hoztam kérem. (Leteszi a tálcát az 
asztalra és el.) 
(Jobboldali ajtón kopogás, mégegyszer, az ajtó 

kivágódik és bejön.) 
Pál (meglátja a baloldali ajtót, odarohan, de 

már útközben mondja) : Zsuzsa, azonnal gyere 
ki!-

Vargáné (rögtön utána rohan a szinre) : Pali, 
az istenért, ne csinálj botrányt... (Ebben a 
pillanatban kilép.) 

Idegen úr : Parancsol? 
Pál (zavartan) : Bocsánat, úgy látszik té-

vedés... Bocsánat... 
Idegen úr (el). 
Pál (Vargánéhoz) : Maga hazudott nekem ! 

Becsapott 1 Nem itt vettek szobát ! Azonnal 
mondja meg, hogy hol vannak, mert... 

Vargáné (liedten) : Kérlek, nekem ezt mond-
ták... A száztizenhetes szobát. 

Zsuzsa (bal ajtóban megjelenik). 
Pál : Zsuzsa, te itt vagy? 
Zsuzsa (gúnyosan) : Láthatod. 
Pál: Ml történt? Későn Jöttem? 
Zsuzsa (karórájára néz) : Fél tízkor. 
Pál : Zsuzsa, felelj, elkéstem? 
Zsuzsa : Miről késtél volna el? 
Pált Hogy megakadályozzam ezt a... 
Vargáné (közbelép) : Zsuzsókám, én nem te-

hetek róla. Váratlanul berontott hozzám, és 
revorverrel kényszerített, hogy megmondjam, 
hol vagy ! Ugy elfutott, hogy csak taxival 
tudtam utolérni. (Pálhoz.) Te vadállat ! 

Pál : Magával nem tárgyalok t 
Vargáné : Nem vagv úriember ! 
Pál : Hagyjon békében ! 
Vargáné : Egv tisztességes úriember nem 

zavarja meg a 'felesége nászéjszakáját. 
Zsuzsa : Veszekedni jöttetek ide? 
Pál (Zsuzsához) : Későn lőttem? 
Zsuzsa : Pontos Idővel mar szolgáltam neked. 
Páli Mi történt? Mi van veled? 
Zsuzsa : Semmi. Kicsit elálmosodtam. Nem 

szoktam meg a vacsora utáni pezsgőt. 
Pál (kétségbeesve) : Zsuzsa, Zsuzsóka, hogy 

beszélsz te velem? 
Zsuzsa : Azt hiszem, elég udvariasan. 
Pál : Zsuzsa, én idejövök hozzád halálos 
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kétségbeeséssel, hogy megakadályozzam ezt a 
fertelmes becstelenséget. 

Zsuzsa s Fertelmes becstelenséget? Te mentét 
bele ebbe? 

Pál : Én? Az anyád kényszerltett. Befontak, 
megzsaroltak. 

Vargáné : Az Isten szerelmére, csak botrányt 
ne csináljatok. 

Zsuzsa : Kár volt úgy rohannod, Weber nem 
jön el. Képzeld megszökött a nászéjszaka elől. 
Idetelefonált, hogy a pénzt nekem adja, de őt 
ne várjam. 

Vargáné (fellélekzik). . 
Pál : Nem volt itt ? Zsuzsa, engem nem 

érdekel a pénze, csak te. 
Vargáné s De engem érdekel. 
Pál : Zsuzsa. (Hirtelen eszébe jut.) És ki volt 

az az ember, aki kijött a szobádból? 
Zsuzsa : Nem tudom. 
Pál : Nem tudod, hogy ki volt a szobádban? 
Zsuzsa : Nem, Nem tudom a nevét. 
Vargáné (Pálhoz) : Kérlek, ne izgasd most 

Zsuzsát. Látod, milyen ideges, örülj , hogy 
az történt, amire még álmodban sem gondol-
tam. Hogy megvan a millió semmiért. 

Zsuzsa : Hagyjad csak, anyus. Ne félts te 
engem. 

Pál : Hogy került a szobádba ez az ember? 
Zsuzsa: Meg fogsz lepődni, milyen egyszerű 

módon. Bejött az ajtón. 
Vargáné : Na látod. 
Zsuzsa : Én hívtam be. Van valami kifogásod 

ellene? 
Pál : Te hívtad be, miért? 
Zsuzsa : Mert tetszett. Láttad te is, jóképű 

fiú. 
Pál : Zsuzsa, gondold meg, mit beszélsz. 
Vargáné : Zsuzsa, az istenért, ne ingereld. 
Zsuzsa : Nem érdekel. Eladtatok engem egy 

millióért, belementein a kedvetekért. Hát 
akkor csak van annyi Jogom, hogy egy egyéni 
akciót is lebonyolíthassak. 

Pál (összetörve) : Zsuzsa, ez nem igaz 1 
Vargáné : Persze, hogy nem igaz 1 Csak 

haragszik rád, azért mondja. Zsuzsa, mondd 
már meg, ki volt az az ember és fejezzük be 
ezt az ügyet. 

Zsuzsa (fáradtan) : Nem mindegy hogy ki 
volt? A szálló embere, udvariassági* látogatást 
tet t . Részeg vendég, eltévesztette a szobáját. 
Biztosítási ügynök, üzletet akart kötni. Ame-
lyiket akarjátok. 

Pál : Ezt tudtad tenni? 
Vargáné : Mit tett? A szálló emberét csak 

fogadhatta? Ha meg részeg volt, mit csináljon, 
ha ide nyit be? Tudod, milyenek ezek a bizto-
sítási ügynökök. 

Pá l : Megcsaltál. 
Vargáné : Dehogy csalt meg ! 
Zsuzsa : Ha te akkor a sarkadra állsz, nem 

így történt volna. Elváltál. Hét hónapig felém 
se néztél. Honnan tudod, hogy kellesz nekem? 

Vargáné : Kérlek, kislányom, béküljetek már 
ki. Felejtsetek el mindent. Nna, nyújtsatok 
kezet egymásnak. (Palit Zsuzsához vezeti. 
Zsuzsa átjön, mintha el akarna menni. Vaiyáné 
elébe áll, erre mer/lordul.) 

Zsuzsa : Hát hallgass ide. Elfelejtünk min-
dent? 

Vargáné : Igen, igen. 
Zsuzsa (Pálhoz) : Téged kérdeztelek. 
Pál (halkan) : Elfelejtünk. 
Zsuzsa : És soha egyikünk sem fogja említeni? 
Pál : Soha. 

Zsuzsa : Mi most nem tartozunk egymáshoz. 
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Válófélben lévő asszony vagyok. Egymillió 
a hozományom. Kellek ígv? 

Pál : Zsuzsa. 
Zsuzsa : De azt tudod, hogy nem csaltalak 

meg? 
Pál (hallgat). 
Zsuzsa : Tudod, vagy nem tudod? 
P á l : Tudom. 
Zsuzsa : Azt is tudod, hogy ki volt az az 

ember? 
Pál : Azt is tudom. 
Zsuzsa : Ki volt? 
Pál : A szálló embere, részeg vendég, biztosí-

tási ügynök. 
Zsuzsa : Kellek igy? 
Pál (nem jelel, kihúzza magát, mint aki azt 

akarja mondani, hogy nem. Kopogás.) 
Varga (be) : Szervusztok. Csakhogy meg-

találtalak benneteket. Nagy újságot mondok. 
Beszéltem Beke tanító fiával, aki detektív. 
Az mesélte, hogy egy nagy vállalat bedöglött 
és az igazgatója megszökött a pénzzel. 

Vargáné : Mit. érdekel ez most egem? 
Var nu : Már pedig érdekelhetne. Mert tudod 

ki volt a sikkasztó igazgató? A Józsi bácsi I 
Megszökött a millióval I 

Vargáné : Jézus Mária ! (Lerogy a székbe.) 
Pál (Zsuzsához) : Hát hol is hagvtuk abba 

az előbb? Mit is kérdeztél legutóbb? 
Zsuzsa (halkan, gyámoltalanul) : Hogy kellek-e 

neked így is? Most is? Most már nem kellek? 
Pál (átmegy előtte, megáll az ajtónál> : Hát 

hallgass ide. Mi nem tartozunk egymáshoz. 
Válófélben lévő asszony vagy és nincs hozo-
mányod semmi. Nagyságos asszonyom... meg-
kérem a kezét. 

(Függöny) 

8 KÉP 
(Szín :' fűszerüzlet) 

(Este van, ég a villany. A pulton eqy kis nészeszer, 
benne egy kommódripó én hálóing. Mellette párfőm-

permetező.) 
Weber (jár föl-alá) : Igy lesz ez rendjén. 

Ezt a tíz percet, még kibírja, amíg itt vagyok. 
Aztán mehet, utazhat haza. 

Julis : Igenis. 
Weber : Azért, mert valakit kikergetnek az 

étteremből, azért még nem lehet otthagyni 
csapot, papot. Helyt kell állni az utolsó pila-
natig. Oda csak előkelő hölgyek járhatnak, 
meg úriemberek. Nem ilyen kis" cselédek. Ami 
rend, az rend. Ezt a zsebkendőt bekölnlzte? 

Julls : Igenis Weber. 
Weber : Kölnizze be még egyszer. 
Julis (kölnizi a permetezővel')." 
Weber: A russzlit ne, vigyázzon!... A kézi-

táska rendben van? Nem felejtett ki semmit? 
Julls : Nem, Weber úr. 
Weber : Fogkefe? 
Julis : Ott van. A fogkrém is. 
Weber i Hálóing? 
Jul is : Az is. 
Weber: Szép? 
Julis : Az ujjak közül a legszebb. 
Weber : Egy úrihölgy előtt az ember nem 

lehet csunva hálóingben. 
Julls (hallgat). 
Weber: Cipőkanál? 
Julls : Bent van. 
AVeber : Hát a házikabát? 
Julls (ijedten) : Az nincs ! 
Weber : Adja ide hamar ! 
Julls (kiszalad, jön a házlkabátial vissza) 

Tessék. 
W eber : Be van kölnizve? 



Julia : Még nincs. 
Welier : Kölnizze be azonnal ! Ezentúl 

én kegyedet tegezni fogom. Érti? 
Julls : Igenis, Weber íir. 
Weber (elveszi a kabátot Jülistól, leveti a 

feketét és azt veszi fel). 
Julis : Mit tetszik csinálni? 
Weber» Látod, átöltözöm. 
Julis s Igv tetszik elmenni? 
Weber: Hová? 
Julis : A szállodába. 
Weber : Nem. 
Julis: Hát? 
Weber : Sehogy. (Leül a székre, az egyik 

cipőjét leveti.) 
Julis : Nem igaz. 
Weber : Hazudok én neked, te taknyos? 
Julis (felnevet). 
Weber t Mit vihogsz? 
Julis : Azt tetszett mondani, hogy taknyos! 
Weber t Mer az vagy. (Odanyújtja a merev 

lábát.) Húzd le ! 
Julls (lehúzza a cipót, komótcipőt húz rá) : 

És most mi lesz a Zsuzsa nagyságával? Meg 
a millióval? 

Weber t Mi közöm nekem Zsuzsa nagysá-
gához? A milliót meg ha visszaadnák, az 
ablakon dobnám ki. Én nem akarok út lenni. 

Julls t Hát a szerelem? 
Welier : Ne bosszants, mert hozzád vágom 

a pudlit ! 
Julls : Hát igazán vége? 
Weber J De még mennyire ! 
Julls : És nem fogja még megbánni egy-

szer? 
Weber i Mondom, hogy ne bosszants t A 

fene ette volna meg azt a pénzt ! Az vette el 
az eszemet egészen. Igaz, hogy az is adta 
vissza. 

Julls : És nyugodt most már a szíve? Nem 
fáj? 

Weber t Dehogy fáj, csak terád haragszok. 
Julls: Miért? 
Weber: Mert segítetted az én bolondériá-

mat. Ahelyett, hogy leöntöttél volha egv 
vödör vízzel. 

Julls t Igv volt ez jó, Weber úr. 
Weber: Miért? 
Julls : Mert csak így gyógyulhatott ki. 
Weber : Nahát kigyógyultam. Alaposan 

kigyógyultam. Hü, de hülye fűszeres tudtam 
lenni. Meglett ember létemre, ilyeneket csi-
nálni. szégyelhetem magam. El is megyek az 
üzletből. Úgyis kérték a Tomkáék, nefn alku-
szok, odaadom nekik. Még holnap elmegyek. 
Hát te mikor utazol? 

Julis I Máma már nem megy vonat. Hol-
nap reggel. 

Weber : Okosan teszed. Bár nem érdemled 
meg, hogy törődök veled, mert becsaptál 
engem. 

Julis t Én? 
Weber: Lehoztál nekem egy párnahuzatot. 

Hagytad, hogy rajta aludjak, kié volt az? 
Julis t Meg tetszett tudni? 
Weben Kié volt? 
Julls t Ne tessék haragudni. Véletlenül 

történt. Csak azt akartam, hogy Weber úr 
őrüljön neki. 

Weber i Kié volt? 
Julls : Az enyém. 
Weber» Még mivel csaptál be? 

Julls : Semmivel. 
Weber: Tudok mindent, ne hazudj. 
Julls : A rózsával. 
Weber : Te csókoltad meg? 
Julls (hallgat). 
Weber: Hát mit csináljak én most veled 

mi? 
Julls : Megyek. Elmegyek. Most. 
Weber : Mehetsz. 
Julls (indul). 
Weber: Megállj!... Az a kis kutya igazán 

úgv tesz? 
Julls : Milyen kutya? 
Weber : A kis kutya. Igazán dudlizlk 

álmában? 
Julls (szipogva) : Persze, hogy dudlizlk. 

Meg csámcsog is. 
Weber: És a tojás... az is cincog? 
Julls (elneveti magát) : Nem cincog... csi-

pog... ciripel... 
Weber » És te most mért sírsz? 
Julls » Nem tudom. 
Weber: És aztán kibújik a tojásból? 
Julls : Dehogy. Nem úgy van az, mint a 

húsvéti lapokban. Még sokáig behne marad. 
Először egy kis lyukat tör a tojás héján, hogy 
lélekzeni tudjon. Én olyankor meg szoktam 
itatni. 

Weber: Megitatod? 
Julls : Igen. Vizet veszek a számba és 

úgy iszik. De a tojást nem szabad bántani, 
mert a kiscsirke még oda van nőve. Várni 
kell, míg maga széttöri. 

Weber (szünet) : Szóval holnap mégy. 
Julls : Igen. 
Weber : Ugy-e az öreg Varga nem mondta 

le a gyámságot? 
Julls : Nem, Weber úr. 
Weber: És bele fog ő egyezni? 
Julls: Mibe? 
Weber: Mibe? Hogy megesküdjünk. 
Julls (nagu szünet) : Bele fog, Weber úr. 
Weber: Es miért csináltad te mindezt? 
Julis : Most már megmondom. Az Andris-

káért. 
Weber» Micsoda Andriskáért? Ki az at 

Andriska? 
Julis» Egy fehérbőrű kisfiú, nagy kék sze-

mekkeL 
Weber » Kié az a kisfiú? 
Julls (hallgat). 
Weber » Kié? Miért nem mondod? 
Julis » A magáé. na. De nehezen érti. 
Weber : Az enyém? 
Julls » Meg az enyém, aki lesz. Megmondta 

az édes Jézus. (Kis szünet.) Csak azt nem 
tudom, hogy merem majd megfogni azt a 
gyönge feher húsát... az én durva két kezem-
mel... 

Weber (nem tudja mit mondjon, mély megin-
dulással) : A te durva kezed... a te durva 
kezed... (Pillanatig áll Julis mellett, aztán 
gyorsan el a lakásba. Pillanat múlva tárogató 
szólal meg.) 

Julls (felemell a fejét, boldogan, átszellemül-
ten) : Tárogat... 

FÜGGÖNY. 
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« Eau Radieuset használta 
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APRÓHIRDETÉSEK 
Ax apróhirdetések dija szavanként 30 fillér, leveleié« házasság rovatban 25 fillér, állázkoresöknek IS fillér. 
Csehszlovákiában 1 ko., Jugoszláviában S dinár, Romániában 5 lau, Ausztriában 30 garas, Németországban 

20 pfennig, Franciaországban 1.2» frank. Olaszországban 0.0 Ura, as U. 8. A.-ban 0 cant. 
Az apróhirdetés dija bármely állambeli használatlan levélbélyegben ls beküldhető. 

Apréblrdetésaket péntek délig Teszünk fel a kdretkezfi számra. 

Mucikám nem hittem volna! Csa-
lódtam. Apámhoz utasom, «lelkem 
Veled le»«. KldőLtem. IL. 7960 
Születésnapodra egészséget, meg-
elégedettséget, kívánságaid te l je-
aU.'1-éaé-t ilmádkozza Ördögfióka. 
Stop. 7966 
Negyvenéves elvált úriasszony fel-
tétlen kifogástalan keresztény úri-
ember ismeretségét "keresi. Tiszt-
viselő vagyok, nincs időm «a is-
meretséget társaságban keresni . 
Csakis komoly urak Jelentkezze-
nek. Házasság lehetséges. »Jópaj-
tás« Jeligére. 7967 

TtUdçet Uete* 
Külföldet Járt erdélyi fiatalember 
vagyok, 26 éve«, lábaimat egyéb-
ként teljese® kigyógyított rheuma 
megmerevítette, bottal Járok. Ko-
moly fiatal nö ismeretségét kere-
sem, aki megértő, segitö élettár-
sam lenne, némi tökével lehetővé 
tenné mindkettőnk boldogulását. 
Leveleket »Egymásra utalva« Jefl-
igére Rudolf Mosse, Budapest. 

7964 

Magyar származású, önhibáján kí-
vül elvált, Bécsben élő szőrme-
nagykereskedö, két gyönyörű kis-
lányának szerető anyát, magának 
élettársat keres. Jókedély, kelle-
mes külső fontos, hozományra nem 
reflektálok. Jelige »Cot tag-e«. 

Angliából visszaérkezett magas, J6-
bülsejü úriember megnősülne. Ma-
gas szőke, 28 évnél nem idősebb 
jócsaládból való hölgyek vagy hoz-
zátartozóik Írjanak »Jermyn 
street« jeligére a kiadóhivatalba. 

Ismert nevü magyar Író élettársat 
keres olytatn Jókülsejü és tempera-
mentumos úrihölgy személyében, 
aki érvényesülését elősegitené. 
»10.000 példány« jeligére a lap ki-
adóhivatalába kérek. 
Vidéki nagybirtok nőtlen 40-es In-
tézd je házasság céljából levelezne 
jókedílyö pesti asszonykával, vagy 
úrleánnyal. Hozomány nélküliek 
is Ír janak »Kálmán major« Jel-
Igére. 
Tiszántúli nagybérlő egyetlen fia 
februárban Pestre jön és ezúton 
keresi olyan Jóalakú, barnahajni, 
fiatal lady ismeretségét, akiben 
megtalálná a keresett ideált. Rész-
letes válaszokat, érdeklődési kör, 
családi referenciák, stb. megadá-
sával »Vidéki eljegyzés« Jeligére 
a Színházi Élet kiadóhivatalába 
kér . 

Magas, sportkedvelő, jékülsejüneik 
mondott, fiatal kereskedő ú j üzle-
tét mint házasember k ívánja meg-
nyitni: ezúton keresi karcsú, sző-
ke, némi hozománnyal rendelkező, 
modern sportlány ismeretségét. 
Jel ige »Párisi kirakat« a főkiladó-
t>a. 
Egyedül vagyok a világon, hol ta-
tálom meg életpáromat, olyan kö-
zépkorú. háztartáshoz értő, csinos 
böligy személyében, ak i kedveli a 
vidéki magányt és a kertészethez 
ért. Sürgős válaszokat »Álliami 
nyugdíjas« jeligére kérek. 
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Vidéki úrileány 16.000 pengő hozo-
mánnyal, 250 hold örök«éggel fé*j-
hezmenne fiatal pesti kereskedő-
höz, vagy üzletemberhez. Rokonok 
leveleit »Nagybácsi« jeligével a 
fokiadóba kérem. 
Lausanne! szállodaiskolát végzett, 
rendkívül csinos, vidéki úrilány 
férjheemenne jókülsejü és igyekvő 
fiatal, nyelveket tudó úrhoz. Benő-
sülős lehetséges. Jeligéa leveleket 
»Főtér« a Színházi Élet kiadóbi-
vatala továbbít. 
Svájci arisztokrata családból szár-
mázé 80 éves, elegáns dáma Je-
lenleg Pesten, házasság céljából 
megismerkedne előkelő úrral. Jel-
igés leveleket »Blonay« Jeligével a 
Színházi Elet továbbit, 
Vidéki vezérigazgató Pesten bá-
lozó leánya má» ismeretség hi ján 
ezúton keresi szimpatikus, sport-
kedvelő leendő férjét . Kimerítő let 
Írást tar talmaié leveleket »Far-
sang 10« a fökladéhivatal , toválb-
bit. 
önhibáján kivtll elvált, gyermek-
telen, fiatal szép asszony irodalmi-
lag müveit, zeneértő, autóvezető, 
férjbezimenne olyan igazi úrhoz, 
aki a házasságban nemcsak ez 
anyagiakat kivánjw megtalálni. 
»Alone« Jeligére érkezett levele-
ket a Színházi Elet «k iadóhiva-
tala továbbit. 

Nagyon szeplős csinosaroú hölgy 
kerestetik. Válaszok »2000« jeligé-
re Blocknenhez, Városház-utca. 

7968 
Lányok! Délamerikai 82 éves kat . 1 

informáciéképe« úrifiú keresi ki-
mondottan fi l ingrán termetű 20—29 
éves muzikális szolid leány isme-
re t ségé t , kinek hozzátartozói ki-
jönnének Déliamerikáiba. Közvetí-
tőkkel nem tárgyalok. Cca 20—26 
ezer hozomány szükséges. Jelen- „ 
leg idehaza jó állásban é s esetleg 
gazdaságba benősülnék. »Bizalom« 
Jeligére a kiadóhivatalba. 7962 
Levelezést kedvelő leányok! Ki 
volna hajlandó egy idegenlégió-
ban élő magyar fiúval szórakozás 
céljából levelezni? í r j anak a kö- 4 
vetkező címre: Légionaire Albert 
Sándor, MJe 66772 8/4 Ettr. fteral 
Ave Agadir, Maroc. Alrikiai felvé-
teleket küldök. 7960 

Társaságbeli legdiszkrétebb házas, 
ságközvetités. Doctorné, Király-
utca «7, (hatvanhét) II. 8. Egy-
harmlnchét-három-kilencvenhárom. 
Forduljon bizalommal irodámhoz. 
Diszkrét házasságközvetités. Már-
kus, Dohány-u. 80. Tel.: 1-879-17. 
Férjbezmenettdfik és nősülendök 
keressék fel bizalommal Nagy 
Jenő huszonhét esztendeje fenn-
álló irodáját : Rákóczi-út hatvan-
egy. (Diszkrét levelezés.) 7752 
Halló 11-62-07 úriasszony legkor-
rektebb házasságközvetítése. Avar, 
Teré»-körút 27. 7764 

Lü/ttczíé 
Független úriasszony szórakozás 
céljából idősebb úriember ismeret-
sétgét keresi »aCL-60«-lg Jeligére 
kiadóba. Házasság lehetséges. 

7967 

Kérem azt a szürkebundás, sealy-
hiatm terriere« hölgyet, akit vasár-
nap a Vörösanarty-téren e lapra 
figyelmeztettem, bogy elmét »Tisz-
tességes szándék« jeligére a k i -
adóhivatallal közölje. 
Fiatal kezdő vidéki irónő leve-
lezni szeretne irodalmi haj lamú 
úriemberrel »Fadette« jeligére irt 
leveleket tai Színházi Elet továbbit. 
Eldugott helyen lakó, n .gyón in-
telligens lány levelezőpartnert ke-
res olyan korrekt úr »emélyében, 
aki magányában kicsit felvidítaná 
és elszórakoztatná. Leveleket 
»Nyáron szívesen látom« Jeligére a 
kiadóhivatal továbbit. 
Törpepapagájok tenyésztésében és 
gondozásában ki oktatna» ki levé-
llleg vidéken élö úriasszonyt? Sal-
ves megkereséseket »Inseparables« 
jeligére a Szinházi Elet fökiadó-
hivatalába kérek. 

14-én gondolj rám, írjál, nagyon 
szeret Egér. 

Aranyos, borzasztóan sajnálom, 
hogy nem tudtam a mondott idő-
ben felhívni, nagyon kérem, hogy 
kedden «1 szokott időben, telefonál-
jon. Róbert. 



AUàt-ïitytalktocâ* 
Intell ifont, fiattal, gyakor lo t t szo-
ba lány-komorna havi 86 P-ér t 
a ján lkoz ik , v idékre is. Ondrik E r 
zséfbet, Aszód, Szőlő-u. 4. 7944 

Eredeti női ruha modellrajzotokat 
keresek állandó i>sszek(Mtetéaekre. 
Telefon 2—8 között1: li-fri5-44. 7965 

ieut - éuek 
JAZZ-ZONGORA, TANGÓ-
HARMONIKA oktatás el ismert 
pedagógusnál mérsékel t tandí j -
ért. Pintér Alios, V., Személy-
nCk-u. 16. Tel . ; 1-208-80. 7263 

Enekoktatás, olasz módszer. Nép-
azinház-utca 2«. Ér tekezés szerda 
d. u. SS. 7705 

VERTES á l lami lag engedélye-
zett JAZZ-ZONGORATANFO-
LTAM, VI. , Jókai -u tca 16. 
Mérsékelt tandí j . 7 » ! 

Kótanélküli ieggyorsabb kísére t -
szerkesztéses zongoraoktatás elis-
mer t spec ia l i s tá ja : Szűcsné, D a m . 
janJch-utca 64. földszint. 7838/a 

8zabás-. varrástamitás : Ernőd Ta-
másné női ruhaszalon, Lipót-
körűt 18. Tel . : 1-19Ô-18. 7894 

Hlfotoppolá* 
Szakadt, égett , molyrágot t ruhák, 
textilek el ismert szakszerű, 'legtö-
kéletesebb lá tha ta t lan művészi be-
szövése legolcsóbban: »Dressing«, 
VIII. , Baross-utca 41., Üzlet a kapu 
mellett . 970 

Legrégibb speciális mfitömő mű-
hely ezelőtt 40 évig Kálvin-téren, 
most Üllői-ót 1. Magister. 7069 

Ssamfslsssdás »Ancsánál«, Akácfa-
utca <1., Király-utcánál, gyorsan, 
olcsón, jól. Kötöttáruk alakítása, 
javítása. 962 

Ucitza&i - C i f U f z -
Aos József e lsőrangú úr iszabóság. 
Olcsó á rak . Nagymoző-u. 37. Te-
lefon: 1—167—88. 6937 

TsmbSl Mátyás angol úriszabó. 
Akácfa-utca 69. I. em. 6648 

Sí-, túra-, korcsolya- és orthopftd-
cipöt készí t garantá l t minőség-
ben : Jakobovi t s cipészmester. 
Wesselényi-utca 86. 4889 

SO é v e s c é g 
Telefonhfvó : Aut 1-880-39. 

M s t z o J. és Fia fűző-, melltartó* 
és hastsrtóspecialista. Budapest, IV, 
Apponyi-tér 8. (Párisi udvar) 7094 

KowMetiha 
Ráncok, n i ros bőrök speciál is ke-
zelése Mme Szelzing kozmet iká já -
ban. Budapest , Régiposta-u. 18. 
Külföldieknek gyors és Jutányos 
kiképzése, 7601 
VBGLEGES s z ő r t e 1 e n i t é s b e n 
szemölcsirtásban, tartósszépitésben, 
ránckeaelésben Lórándné elektro-
kozmetika, Andrássy-út 61. utol-
érhetetlen. Tanl tványklképzés . Te-
lefon: 1-00-1-68. 7216 
Szemölcsök, ha j szá lak , szeplők, 
szépséghibák el távolí tása ga ran -
ciával Tanl tványkiképzés . Ko-
vács kozmetika, Teréz-körút l / c . 
Telefon: 1-262-00. 7290 
Akar szép, f ia ta l lenni? Keresse 
fel modern kozmet ikámat . Király-
utca 33. 7143 
Gáog Nándorné kozmet ikai intéze-
te : Andrássy-út 53. Taní tványok 
kiképzése. Tel . : 1-191-26. 7281 

Accuty í s éUvzu 
Fogaranyat, ékszert lés tört a r a -
nyat legmagasabb áron vesz fel-
dolgozásra: Winter nemesfémipar i 
laboratórium, Király-utca 1. I . 7 
Briliáns ékszert , perzsaszőnyeget , 
ruhákat , zálogcédulát legdrágábban 
veszek. József-körút 58. Telefonál-
jon: 8-886-90. 

Autó 
Karosszérlaépités, javi tás , autófé-
nyezés legolcsóbban: Borosa, IX., 
Erkel -utca 17. (Kálvin-tér mellett.) 

4672 

yyqgáfruyfltHflgá 
Erőss E rnő ny . detektív diszkrét 
magánnyomozója . Szász Károly-u. 
8. T . : 1-666-27. 7950 
Wal te r nyugalmazott detektivfőfel-
Ügyelő közismert s ikerei t legmo 
dernebb technika, lelki ismeretes-
ség eredményezi . Te le fon : 18-85-49 
Váci-utca 41/a. 

Dr. Kiss Károly v. rendőrfe lügyelő , 
Rákóczi-út 68. Ted.: 1-461-86. Bi-
zalmas nyomozások, fe l tünésnélkül i 
megf igyelések. 6225 
Dr. Gál Jenő, Kossuth Lajos-u . 4. 
Tel.: 1-880-85. 7644 
MENTOR magánnyomozó, Buda-
pest—Wien. KRITZLER többszörö-
sen kitüntetet t nyugalmazott detek-
tivfőfelügyelő vezetésével. Buda-
pest, Apponyi-tér 4. Te l . : 18-80-01. 
Wien : Geyscblf tgergasse 3. Tel . : 
ü . 869-31. 4»H 
Oh ab ad a, Teréz-körút 64. Telefon: 
12-06-86. Nyugat inál . 4048 

l/OlAUt/ n n r f i W F 

Dr. Janda Miklós, Terás-körút 33. 
Tel.: 123-999. 7686 

Ifttye* 
Kerestetik több nyelvet tudó iHi-
társ biciklivel, motorbiciklivel vi-
lágkörútra. »Afrika« jeligére ki-
adóhivatalhoz. 7968 
PERTNERNÖT keresek újpest i 
kabinom felerészéhez. »Közős« jel-
igére. 7960 

A nők fogamzása évente c s a k 6 6 
napon l a h s t s é g s s 
MIKOR? 

Dr. Tótig nőgyógyász 

„A FOGAMZÁS TITKA" 
könyvében Ogino japán egyetemi 
tanár n a g y tudományos felfedezé-
sét ismertet i , amelyből megmond-
ha t juk , bogy minden nőnél ha-
vonta «0 olyan nap van, amikor a 
fogamzás tel jesen lehetetlen. Csu-
pán 6 nap van pontosan, amiko r a 
nők fogamzdképesek. Ezt az 6 na-
pot a könyvben leközölt táblázatok 
segítségével b á r k i könnyen meg-
á l lapí tha t ja . I lyen módon a fo-
gamzás e lkerülése ma m á r való-
s á g g á vált . 

»Fogamzás titka« könyv 240 ol-
dal ter jedelmű, számos magyarázó 
ábráva l 8.60 pengő. Megrendelhető 
CSERÉPFALVI , Budapest . IV., 
Váci-utca 10. 4868 

Çcafoiôgia 
Madam« Ninon psychografológus, 
cfairomantista, f izionomista anali-
zál. mindent megmond öt nyelven, 
naponta 44Ő1. Szentkirályi-utca 
85. s». Tel . : 1-808-34. 6«7fi 

Tömegbólyeget veszek. Werne r , 
Budapest, KárolykÖrút 19. Valódi 
megszállás kapha tó . ' 8982 
ö tezer mosott m a g y a r bélyegért 
tizenöt Michelmárkát ad : Biró 
bélyegbol t ja , Budapes t , József-
körút 9. 
Európa i emlék-repülösorozatokér t 
adok h iány jegyzék szerint romá-
niát és hu lgá r i á t . Anton Bart l , 
Bucarest , V., Str . Olimp. 68. 7988 
100 magyar bé lyegenként 26 kü l -
földit küldők. Válaszbé lyeg: Vá-
rad! László. Székesfehérvár , Bás-
frya-utca. 7968 
Bélyeggyüjteményt olcsón k iárus í -
tok. Választékot kü ldök biztosíték 
ellenében. Szöllinger, Pestszemtiö-
rinc. 794Ö 

Legú jabb GOBAT A lbumok: 
Spanyolország P 5.92 
Oroszország P 8.24 
Monaco P —.7» 
San Marino P H-86 

Kiadó: Bátori, IV., Városház-utca 
14. Kapha tó minden szaküzle tben. 

4784 
Olvassál «d a Bé lyeggyű j tők Lap j a 
legújabb számát , mely Ont min-
denről t á j ékoz ta t j a . Szerkeszti 
Légrády Dezső, Budapest , VIII . , 
Pál -utca fr-8. Előf izetés i ár P 2.70, 
plusz 60 f i l lér portó. Muta tvány-
számot 80 f i l lér e l lenében (hasz-
nála t lan bélyeg) küld a k iadóhi -
va ta l . 

JetiHCxUälcfiäMÄ 
Turul jelmezkölcsönző, n a g y o n 
szép f a r s a n g i r u h á k , műkedvelőd 
jelmespek ju tányosán kaphatóik. 
Wesselényi-u tca »4. 6584 
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» KEDVEZMÉNYES a l / 

V ä S A R l a ' s i alkalMAK 
Vásárlásainál veirye Idénybe az oldal balsarkában levő szelvénytl 

A B L A K F Ü G G Ö N Y I Cipő, Preisach, Krisztina-tér S. To 
140 sséles (fitter tüll méter« P 1.00. I le ton: 1-680-98. 6% engedmény 
5% engedmény. Weiss Mariska, " 
V., Lipót-körűt 22, 6445 

A J A N D É K T A R G Y A K 
Modern ékszerek, d íszműáruk: 
Arkansas, a disztingvált a jándé-
kok háza, Budapest , IV., Váoi-
utca 20. 5% engedmény. 6074 

A N T I K T A R G Y A K 
Magyar ötvösékszerek, s a j á t készít-
mény, Ezüst- és a r anyá ruban .nagy 
választék. Billig KT. L., Kossuth 
Lajos-utca 8. fi—10% engedmény. 

B A B Y K E L E N G Y f i K 
ruhák és cipők legnagyobb válasz-
tékban: Székely Jenő cégnél, Petőfi 
Sándor-utca 9. és Váol-u 7. 6% eng. 

B Ő R D Í S Z M Ű 
Alpár Ernő bördlszmüvesszalónja, 
IV-, Apponyi-tör 4. sz. félemelet. 
Térés kőrút 4. és Baross tér 12. 
8% engedmény. 6920 

B Ö R Ö N D 
Hoffmann böröndOs, Károly-kőrút 
4., Kossuth Lajos-utca mellett. Te-
lefon: 1-896-62. Női táskák , úti bő-
röndök, necessairek, ak t a t á skák , 
fl% engedmény. 70Û1 

B ő r ö n d ö k é s k é z i t á s k á k . 
Jó anyagból legmodernebb for* 
mákban a készítőnél: Fried Manó, 
Erzsébet-kőrút 7, 8% engedmény! 
Telefon: í—«72—05. 6200 
Krón László bördlszanüáru- é s bő-
röndkészítő, Budapest , IV., Kos-
suth Lajos-utca 7. (az udvarban) . 
6% engedmény. 7162 
Modelltáskák dús választékban, 
üngár Imre bőrdíszműves, flnom-
árukészitő. Kizárólag: IV., Petőfi 
Sándor-utca 8. félemelet. Belvárosi 
Szinház-épUJet. Tel . : 1-889-84. Ja -
vítást, montirozást vál lalok. 6% 
engedmény. 6914 

B O T O R 
Streicher Royal bútor kft.: VIII., 
Baross-utca 34. fi% engedményt 
Részi. fiz. kedvezmény. 6070 
Bútoráruink szépek, olcsók, j ók : 
Hazai Bútoripar Áruház, Kertész-
utca 8. 5% engedmény. 7870 

OIPÖ 
Faragó clpökUlönlegességek. A 
mindenkori legújabb modellek. 
Erzsébet-kflrót 12. 6% engedmény. 
Domonkos cipő fogalom, megbíz-
ható, Jó. Teréa-körút 27. Hó- és 
sárcipök nagy választékban. 6% 
eng.  
Grünhut clpökUlönlegességek árai 
elismertek. Belvárosi nivó. Teréz-
körút 6. 5% engedmény. 7614 

Cipőt k é s i e n és mér ték u tán jól 
vásárolha t Gyöngyi clpöiáiruházban, 
IX., Üllői-út 89. 6% engedmény. 
Vera-cipők, Budapest , IV., Kossuth 
Lajoi-u. 11. Telefonszám: 1-869-88. 
0% engedmény. 697i 
Sportcipő-különlegességek : Rónai 
István, I rányi-u . fi. Ted.: 1-870-91. 
fi % engedmény, 7848 

C S I L L Á R 
Vészi László, IV., I rányi-u . 13. 
Telefon: 1-871-88. 8% eng. 7809 

D R O G E R I A 
Irgang Drogéri«, Budapest , IV., 
Egyetem-utca 11. saárn. T. 1-884-61. 
Márkás c ikk k ivéve 6% eng. 
Spányi drogéria , Budapest, VIII . , 
Józ«ef-kőrút 88. Tel . 1-844-23. 8% 
engedmény a márkás c ikkek kivé-
telével. 7717 
Vegyszerek, i l latszerek, háztar-
tási c l kekk : Fábián-drogéria, V., 
Vilmos csásxár-út 78. (Berllnlt-
témftl.) Tel . : 1-116-78. 8% eng. 

E D E N T 
Diósy János vadkereskedés, Buda-
pest, VII., RáJkóczi-út 24. Zomáiw-
és Jémai üvegedényeik. »Az elegáns 
világ fogasa« és ifli »Guri-Guri« 
függönytar tó egryedárusitója. 8% 
engedmény. 7802 

E K S Z E R 
Aranyat, ezüstöt, briliánst, zálog-
jegyet mindenről, keleti saftnyegről 
is l egmagasabb árban vesz. Sváj -
ci k a r - és zsebórát olcsó á rban 
ad. órát. léfkazert legolcsóbban ja-
vit : Garzó Gyula, IV., Veres Pál-
né-u. 4. 8% engedmény. 7844 

EGESZSEGÜGYI CIKKEK 
t Keleti J. f Budapest . IV., Petőfi 
Sándor-utoa 17. Tel . : 18-80-18. Láb-
hygienlai service, gumihar isnya, 
cipő-, lúdtalpbetét, gép-pedlcüre. 
8% engedmény. 6087 

E S E R N Y Ő 
»Turul. Esernyő Üzem. Készit, Ja-
vít, áthúz. IX., Ráday-utca 3., 
VIII,, Üllől-út 48., XI., Horthy 
Mlklós-út 8. Tel.: 1-888-19. 6% en-
gedmény. 6948 

E L Ő N Y O M D A 
Kézimunkaterveső és készítő. Rajz-
müterem, előnyomda. Kelengye- és 
monogramhimzés. Függöny inonti-
rozások. Gottlieb Gyula Iparmű-
vész, Budapest , IV., Régiposta-
utca 7—9. Tel . : 1-811-26. 8% enged-
mény. 6837 

F É R F I R U H A 
Legszebb, legjobb, legolcsóbb férf i-
ruhák készen ós mérték szerint: 
Platschek Vilmos férfiszabó, Buda-
pest. Károly-kőrút (Központi város-
ház). 10% engedmény. 6148 

F E H E R N E M Ű 
Clara iparművészet , pizsama, 
ba tyke lengye , függöny, ágyterí tő. 
VI-, Andrássy-út 18. 8% enged-
mény. 7841 

F O G Á S Z Á T 
Trautmann Jenő fogorvosiási mû-
terme. VI., Nagymazö-u. 41. II. t . 
Tel. 11-81-01. ioy« engedmény. 
Műfogat, fagtömést P 8.—. Róna L. 
fogászati materem, Baross-utca 98. 
10% engedmény. T629 

F Ü G G O N T 
Hoepfnerné és Társa csipkék, fá-
tyolok, női divatc ikkek, bútor-
kretonok, függönyanyagok . IV., 
Haris-kő» ». 1-878-08. 8% eng. 

F Ü G G Ö N Y T A R T Ó 
Függőmytartót minden színben és 
kivi te lben: Vincze József kere-
tezözőüzem: Király-utca 83. Tele-
fon : 1-869-84. 5% engedmény. 716» 

F Ű Z Ő E S M E L L T A R T Ó 
Legkiválóbb szabású gumibetétes 
melltartó P 1.68. Székely Jenő, 
Petőfi Sindor-u. 9. 6% engedmény. 
Perényiné Vermes Aranka mell-
és vállfűz&készitő szakUziete, di-
vatffizők készen és méret sserlnt: 
IV., Haris-kős 8. 8% engedm. 8844 
Fried Márk, VI., 
Telefon: 1-288-60, 
és kesztyűkészítő. 

Király-ntca 6. 
fűző- melltartó-
8% engedmény. 

Wallensteinné párizsi füzőkülönle-
gességek új helyisége: Váci-utca 
28.. be já ra t Pár is i -utca 1. 6% en-
gedmény^ 6448 
»Tery« füzőszalónban: Margit-kőr-
út 13. Tel . : 1-678-28. Múseum-kőrút 
27. Tel . : 1-866-78. Horthy Miklós-ót 
18. Fűző-, melltartó- és kesztyű-
különlegességek. Eng . 5 -10%. 

H A R I S N Y A 
Harisnya, kesztyű, kötö t tá ruk: 
Fáth, Ferenciek-tere 3. Telefón: 
18-86-42. 6% engedmény. 6078 

Hefflg-harisnya. kesztyű, finom 
kötöt táru: Rákóczi-út 18. 8% en-
gedmény. 9081 

Htrsohler har isnya- , kesztyükülön-
legeseégek, se lyemfehérnemüek. 
Lipót-kőrút 33. Te le fon : 12-08-70. 
6% engedmény. 8720 

»Ideal« har isnya- , kesztyű- és fe-
hérnemü-azaküzlet . Terés-körút 46. 
Tel . : 1-298-03. 6% engedmény. 7688 
Schneider , IV., Régipósta-u, 1«. 
Uri-nőidivat. téli -áruk. 6% eng. 

H A Z T A R T A S I A R C 
Lengyel Gézáné fes ték- , háztar tási 
ás p iperec ikkek, IV., Régiposta-u. 
7—9. Telefon: 1-866-67, 6% enged-
mény szeszárn kivételével . 7788 

Káta l József. Budapest . VII. , Kl-
rály-u. 6. Konyhabútor , edények, 
evőeszközök. 6% engedmény. 7818 

INTEZETI FORMARCHAK 
Iskolaruhák, intézeti fo rmaruhák , 
legújabb divatú bakf i s és gyer-
mekruhák , előnyös áron, nagy 
választékban. 6 százalék engedm. 
Strels inger Andorné. Václ-u. 9, 

KEDVEZMÉNYES VÁSÁR-
LÁSI SZELVÉNY 

(Érvényes febr. 8-ig) 
Ezen szelvény fe lmutatója e 
rovatban szereplő cégeknél a 
hirdetésekben közölt kedvez-

ményt k a p j a . 



I L L A T S Z E R T Á R 
Nika Jenő illatszer, háztartási é* 
egészségügyi c ikkek : IV., I rányi -
utca 21. 5% engedmény. 
Zoltán Illatszertár, Ráday-utoa 23., 
bel- éa külföldi pipere- és háztar-
tási c ikkek, 6 százalék eng. már -
fcacikkek kivételével , Parool-ké-
azitmények. IX. k e r ^ le raka ta . 
Illatszerek, kozmetikai és pipere-
c ikkek . Adria i l latszertár, VIII . , 
Rákéiczi-út 41. Telefonszám; 
1-307-60. 5% eng. 7716 
Marina i l latszertár és piperecik-
kek . Jó i se f -körú t 10. 6% enged-
m é n y ^ ^ 7595 
Benkő f inom háztar tás i és lUat-
szerkülönlegességek, VII. . Kirá ly-
utca 79. Tel . : 1-370-47. 10% enged-
mény márkás c ikkek kivételével . 

7708 

Siklós pa r fümér i ák , VIII . , Sán-
dor-u. 23/a. és József-u, 7. a vi-
lághírű Parcol kész í tmények le-
raka ta . 10% engedmény (márkás 
c ikkek kivételével) . 7808 

K S Z X M U N K A 
Szőnyegalapok és fona lak , kész 
függöny, függOnyanyagok, a*ztal-
ter i tők: Szekerei, Rákóczi-út «3. 
10% engedmény. 6088 

K 0 N Y H A F E L S Z E R E L B 3 
Székely János vas- és konyhasze-
rek szaküzlete, IV., Vámház-kőrút 
12. Tel. : 1-846-24. 6% engedmény. 

K O S M E T I K A 
•Aida« kozmetika. Telefon: 8-821-15. 
Károly-körút 6. C-lépcső, I I I . em. 
7. a—10% engedmény. 7513 
Tranger kozmetika, IV.. Fe renc iek , 
tere 4. I . 4. Te lefon: 1-832-77. 10% 
engedmény. 7571 
»Miroir« kozmet ika i intézet, IV., 
Párizsi-u. I. Egyén i szépségápolás, 
bérletrendszer. Taní tványok kikép-
zése. 10% engedmény. 7532 

K Ö T Ö T T Á R U 
Trlvloo kötött ruhakülönlegessé-
gek , Budapest , IV., Hajóm .18—14. 
Tel . : 1-807-10. 6% engedmény. 6843 
M I r y Kötőüzem. Sa j á t késeitmé-
nyü kötöt truha, pulóver stb., ere-
deti bécsi modellek. IV-, Régi 
posta-utca 17., váolutoai sarokház. 
Tel . : 1-839-06. 5% engedmény, 6872 
Lipótvárosban f inom kötöttáru, 
fehérnemű, pongyola, ha r i snya : 
Freudnál, V.. Lipót-kőrút 11. 5% 
engedmény. 6841 

L A K A S B E R E N D B Z 0 
Szűcs A. kárpi tosmester , lakásbe-
rendező, Semmelwels-u. 17, Tele-
fón: 1-892-88. «0 éve« cég. Speciá-
lis bőrbútorkészités. javí tás , fes-
tés, 6% engedmény. 7050 

MENYASSZONYI KELENGYE 
Mössmer József f i a i , «Budapest , 
IV., Václ-utoa 1. Női, férf i , gyer-
mek és csecsemő fehérneműek . 
Ágynemű, asztalnemű, menyasszo-
nyi ke lengye . Te le fon : 1-881-32. 
6% engedmény. 7032 
Blumenthal Oszkárné és Társa , ke-
lengye. fehérnemű, vászon- és da-
masztáruk. Budapest . VII, Kirá ly-

utca 41. Te le fán : 1-378-75.- 6% en-
gedmény. 7772 

M Ű Ö T V Ö S 
Bronolgy Rezső műötvös és éksze-
rész, IV., Váci-uto« 10. (udvar-
ban) . Specialista eredeti m a g y a r 
ötvösmunkában, antik és modern 
ékszerekben. 6% engedmény. 6817 
M Ü R B G I S H G — S Z ö N Y E Q 
Keleti és perzsa szőnyegek, ant ik 
bátorok, mű tá rgyak . Ant lka r t Rt. 
IV., Pilvax-köz (Városház-u. 14.). 
Az előirt árakból 5% engedmény. 
SChwarcz régiségkereskedő, Dob-
Utcwv 1. Telefon: 1-415-68. Antik 
bútorok, bronzok, porcel lánok. ké -
pek vétele-eladása. 5% eng. 7805 

M Ű V I R Á G , D Í S Z T O L L 
Szekuleaz R. volt üzletvezetője: 
Sándor Láazló művi rág- és disz-
tollgyár, IV.. Ha]ó-utea 8—10. (Bel-
város), az udvarban. Tel . : 1-894-34. 
10% engedmény. «H80 

N O X D I V A T 
Lipcsei Vilmos. Budapest , IV., Ap-
ponyl-tér 4. 6% engedmény. 6072 
Erdfis Imre női konfekc ióá ruház : 
VII., Király-utca 21. Tel . : 3-388-21. 

Folyószámlahitel . 5% eng. 
N Ö I D I V A T C I K K E K 

Nőikalap, sálak, művi rág , disztoll: 
Kőszegi H., Budapest, IV.. Appo-
nyl-tér ». Tel . : 1-881-38. 5% eng. 
Ruhadiszek, sálak, övek, gyön-
gyök, gombok: Flesoh és Fischer, 
IV., Deák Ferenc-utca 17. 6% eng . 
Albacháry és Korai, gomb, csatt, 
rövidárú, divatárú. V., Deák- té r 1. 
5% engedmény. 7710 
8zabó Aladár csipke-, «zalag-, rö-
vidáru: VII . , Király-utca 93. 5% en-
gedmény. 7865 

N Ő I F E H É R N E M Ű 
Strausz, IV., Kristóf-tér 6. Tel . : 
1-814-82. Állandó nagy rak tá r vá-
szon. damasztáruk, törülközők k* 
zsebkendőkben, KelengyeköLteég-
vetés dí j talan. 8% engedmény. 70QQ 

N Ö I K A L A P 
Vafl kalapház, IV., Párisi-utca 1.. 
női kalapktt lönlegességel á rban , 
minőségben utólérhetet lenek. 5% 
engedmény. 7229 

N Ö I S Z A B Ó 
Női kabátok, kosztümök hozott 
anyagból eluőrangú kivi te lben ké-
szít: NÖ4 szabóság, Király-utca 21. 
II . 49. 5% engedmény. 7484 
Tegyen próbát Fodoraé divatsza-
lónjában. Vilmos császár-út 24. 
Tel. : 1-337-5. 5% eng. 7632 

O P T I K A - F O T O 
Fehér optika-, látszer- és fényké-
pészeti szaküzlet , Múzeum-körút í . 
Tel . : 1-421-81. Engedmény 5%. 7638 
L. Door L., Petőfi Sándor-utca 7., 
be jára t a Pilvax-közben. 6% enged-
Libái i s März optikus-fotószaküz-
let és műhely, VI.. Teréz-körút 54 
Tel . : 1-299-56. 10% engedmény. 

Ó B A 
Váradi. Veres Pálné-u. 3. ó r a , 
ékszer Javítás, eladás — vétel . 
5% engedmény. 7812 

BADIÓ BS VILLAMOSSÁG 
Román Vilmos és Társa i vil lamos-
c ikkeket árusí tó kori. f. t . , II. , 
Margit-kőrút 8. Tel . : 1-576-1«. 5% 
engedmény. 7744 

Vészi Lá&zló elektrotechnikai es 
rádió k f t . Budapest , IV„ I rányi -u . 
13. Te le fon : 1-871-58. 5% enged-
mény. 

S E L Y E M . B Á R S O N Y 
Magyiarfi és Társa , selyem, szövet 
és bá rsony: IV., Béosl-utoa 5. 5% 
engedmény. 6088 
Lakos, Székely, Fenyves, IV., 
Petőfi Sándor-B. 8/b. Selyem, aaö-
vet, mosóáruk és gal lérkülönleges-
ségek . Te l . : 1-880-46. 5% enged-
mény. 7074 

S P O R T R U H Á K 
»Orkán«, Budapest , V., Bá lvány-
utca 20. I . ero. 5% eng. 7806 

8 Z U 0 S Ö K 
Rókák festése, cserzéee, korona-
szőrpótlás készítőnél. Pe l lák , 
AJsóerdösor tizenkettő. Divatcsar-
noknál . 5% eng. 

Adler és Gasztonyl képesí tet t 
szűcsmesterek, IV. . Váci-u. 28. 
Tel . ; 1-888-02. 5% engedmény. 

Czikó szűcsszaión, Városház-u. 6. 
Tel . : 1-895-24. 8»őrmehundák. Át-
a lak i t f e . Jav í tás . 3—5% e n g . 7&11 
Kaposi I s tván szőrme é s bundar 
különlegességek, szőrmefestés. Ja-
vítás. Pár ls l -u , 5. Tel . : 1-875-10. 
3—5% engedmény, 7563 

Szabó F. szűcs és ezőrmeáru. IV. , 
Váci-utca 48. 5% eng. D&s kész-
á ru rak tá r , á ta lakí tás , javí tás . T . : 
1-835-57. 7569 

Tóth István szűcs, Budapest , IV.. 
Eskü-út «. Telefon: 1-879-55. 5% 
engedmény. 8 9 1 8 

Szőrmebundák a legújabb model lek 
szerint: Grünhut, Václ-utoa 31—33. 
Telefon: 1-831-86. 5% kedvezmény. 

S Z Ő N Y E G 
Magyar perzsa , torontáli modern 
szőttesek, gépszönyegek. Fischhof 
és Re ichmann, V., Lipót körú t 19 
5% engedmény m á r k á s c ikkek ki-
vételével. 7786 

O R I S Z A B Ó 
Heller úriszabó: Budapest , Rá-
kóczl-út 13. 5% engedmény. 6076 

Ferencz Ernő angol ú r i s t abósága . 
Erzsébet-körút 17. 5% eng. 6843 
Rig i , h í rneves szabómester a* 
úri közönséghez M ! Szolid elegán-
cla. F igye lmes kidolgozás. Ked-
vezményes fizetési fe l té telek, le-
mérséke l t á rban . Noszlopl Hen-
rik Tamás, Lipót-körűt 18. Tele-
fon : 11-48-95. Alapí t ta tot t : 1867. 
5*/. eng. M i 

URI B S HÖLGYFODRASZAT 
Bernhardt és Tóth úri- , női fod-
rász, man ikür . IV. . Kossuth L a j o s -
utca 1. T . : 1-852-88. 10% eng. 1664 

Ú R I - H S N Ö I D I V A T 
Tetőtől t a lp ig legolcsóbban fe l ru-
ház a félszázados Perl Aruhá«, 
VII., Th»kftly-út 9. 5% eng. 6518 
Fábián József, Krisztina-kőrút 
8-10., Széli Kálmán- té r i s a rok . Uri-
nől divat. Fé r f i , női, g y e r m e k fe-
hé rneműek . kötö t tá ruk , i n g e r -
áruk . 5% engedmény . 687* 
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Kedvezményes vásárlási alkalmak 
folytatása. 

Gombtól harisnyáig mindent Scher-
zlngernél Tehet. Ráday-utea U—13, 
T. 18-78-97. 6% engedmény. 7684 

l ú i i n a o c L Á a r 

V A S I O N 
Takarékos báziassaonyok! Zálog-
hátból kiváltott vásznak, sifónok, 
törülközők nagyon olcsón besze-
rezhetők. Bolgár, TI., Vilmos csá-
szár-út 5. Tel.: 1-178-62. 5% eng. 
Örmény-Magyar Kereskedelmi Rt. 
IV., Bécsi-utca 2. Telefon: 1-811-61. 
Női és férfi fehérnemüek. Meny-
asszonyi kelengyék. 6% eng.  

V E G Y T I S Z T 1 T Ô 
Szathmáry Ferenc kelmefestő és 
vegytisztitó. Dohány-utca 1. Tel.: 
1-342-62. 6% engedmény. 6687 

£ak&ec€*de*Í4 
Braun Lászlé kárpitos és diszltö 
müipari vállalat, V.. Tátra-u. 20/b. 
Tel-: 1-129-00. 6791 

t Budai 
kutyalürdő 

Hiqíeniku* 
kutyakozmetika, 

Fürösztés, nyirás 
fertőtlenítés 

szakszerű trimmelés 
Drótszőrű taxik, skótterrierek 
airedole-tsrrierek, tacskók és 

sealyhan? terrierek e ladók . 
I.( Margit-körűt 56. T: 1-527-61 

ÁGYNEMŰRE 
FEHÉRNEMŰRE 

ARANYEGYPT 7Î09 

<zí 
Csítlác-Szb 

Cslllárgy 
— Te 

w Szőnye 

ár, Dob-utea 43. 
0>Mária Terézia üvegcsil-

lárok, styl és modern 
csillárok K i i 

nyeg antikvárium. Legol-
csóbb mindentéle perzsa, gyap-
júszönyegekben. Javítás, tisz-
títás, vétel, csere. Báday-utoa 
egy. Telefon; 1—876—80. 7071 
Szőnyegjavitást, tisztítást, fes-
tést művésziesen vállal laká-
son is: Goldmann Margit, 
VIII., Erdélyi-utca 12. Telefon-
hivó: 18-76-64. Legjobb refe-
renciák. 6984 

Jfaftlü-J * 
Elit-paplan jó, megbízható, olcsó, 
Nagy választék. Baross-utca 61., 
Ullői-Út ft*. Tel.: 18-05-86. 6779 

UotoQAXtC 
Eiaiegnélkfill legcsekélyebb rész-
letre külföldi zongorák, pianlnók 
600 pengőtől: Fenyőné zongorater-
mében, Erzsébet-körűt huszonhat. 
Legolcsóbb zongorabérlet. 80«t 

HEGEDŰ, viola, cselló tészletflze-
tésre is. Tóth hangveraenyhegedü-
késeitö mesternél, Budapest. IV., 
Kossuth Lajos-utca 8. József főher-
cég udrarf szállítója. 

Tangôharmonlka 
60 P-töl. Jazz-
hangszerek, mes-
terhegedük és min-
den hangszer, va-
lamint1 rádiók, gra-
mofónok és az ú j 

b a n g r a f o r g ó k legválasztéko-
sabb raktára. Hihetetlenül olcsó 
árak. Árjegyzék Ingyen, ha közli, 
hogy ml érdekli. Részletfizetést 
Sternberg magyar királyi udvari 
hangszergyár, Rákóczl-út 60. 6988 
ZONGORÁK NÉGYSZÁZ pengő-
től havi húsizpengős részletekben 
is. Rákóczi-út ötven. Zongora-
terem, Erzsébet-körűt sarok. 1804 

Belvárosi kutyafürdő 
IV.. Váci-u. 11/b. (Bejárat Arany-
kéz-u. l.) T.: 1-809-08. Trimmelés, 
nyírás, fttrttsztés. Fajkutyaaladás. 

Kutyakozmetika 
(Gróf) Váci-utca 44. megnyílt 
Trimmelés, fürösztés. Fa jkutyák 
állandóan kaphatók. 7609 
«Dlvatkutyák«, luxusebek, pat-
kátayfogók, has/.onebek megren-
delése (válaszbélyeg). párosítása: 
Központi Állatorvosi Rendelő, Vil-
mos császár-út 65. Tel.: 1-245-96. 
Bernáthegyi kölyökkutyák, »Cham-
pion« és »Derbj-gyöztes* sziilöktöl 
kaphatók. Staff Margit, Kispest— 
Weberletelep, Szondi-tér 1. f. 2. 

„of Marpax" 
drótszőrű foxterrler 

kennel 
Iroda: Zoltán-u. 8. Tel.: 1-1*7-72 

Kennet : I.. Maokensen-út 0 
Telefon : 649-S4 

Hosszúszőrű tacskókölykök cham-
pion szülőktől eladók. Remete-
kertvár»», MagAn-út 8. Sajó. 7961 

AJrdale-terrtorkölykők eladók. Hál-
romliónaposak. Anya: Champion, 
Zugligeti Flipp. Apa: Szentendrei 
Dongó. Budapest. Aranka-u. 8. 
Tel.: 1-522-05. Dr. Bagyó Jánosné. 

7591 

Kutyafelszerelések 
nagyban, kicsinyben. Unger, Kos-
suth Lajos-utca 8. 

(áMtiUftPÁu •Tin^wwwwß FVI • 
Gramofónok és lemezek használ-
tak közismert legolcsóbb szaküz-
lete: Központi Gépraktár. Rákó-
czl-út 80. udvarban. Tánc- és mü-
vészlemezek 80 fillértől. Lemez-
csere. 6997 

Peuviák 
JELMAGTAHAZAT: Központi fű-
tés: K, hideg-meleg folyó viz: HM, 
szobák száma: Sz. 

B E L V Á B O S 
Legmodernebb berendezésével, 
minden komforttal megnyilt a 
Teplánszky Penzió, Bécsd-u. 1. Te-
lefon: 1-82 L-67. Kitűnő kanytia. 
Házhozszállítás. 7936 
Uránia Penzió. V., Sas-utca 27. 
Tel.: 1-201-07. KHM, szobák szá-
ma 10. 6684 

FŐBB ÚTVONALAK 
Olty-Penzió. Központon: V., Hold-
utca 23. Tel.: 1-131-63. Kellemes 
otthoni Kitűnő konyha! Olcsó 
árak! El>érbérleti 7930 
Centrum penzió, Budapest, Vil-
mos osászár-út 22. Tel.: 1-188-08. 
Kellemes szobák, kitűnő ellátás-
sal már 4 pengőtől. 6921 
Club. Penzió, Teréz-körút 84. UJ-
rendszerű kedvezményeink: T. 
vendégeink vásárlásoknál, színhá-
zakban. gyógyfürdőkben cca 20% 
kedvezményt, legalább 10 napi tar-
tózkodásnál 20% vasúti kedvez-
ményt élveznek. Legmodernebb 
úri otthon, központi fűtéssel, folyó 
melegvízzel. kitűnő konyhával. 
Polgári á rak . Tel.: 1-204-15. 8890 

Rudolf-penzió. V., Rudolf-tér 5. 
Tel.: 1-181-08. Dunaparton, Margit-
szigetnél, összkomfort, elsőrangú 
konyha. KHM, szobák száma 8. 

HA BUDAPESTEN ls úri ott-
honában akar lakni, a 

FESZEK PBNZIOBAR 
szálljon meg. Szobái, kosztja 
minden Igényt kielégítenek és 
meglepően olcsó. 

KAROLT-KÖBUT 24. 
Telefon: 18-04-40. 660 

B U D A 
Rózsa Penzió, II., Tapolosányl-út 
B. Telefon: 1-622-00. H, szobák szá-
ma 8. 6574 

Lánchíd Penzió, II., P&la^utca 11/a. 
Tel.: 8-660-60. Központi fűtés, hi-
deg, meleg viz. 7398 

Szoia-taUás-eUáiás 
Berlin-szállodában központlfűtéses, 
folyóvizes szobák kettő pengőtől. 
Révay-utca 24. Tel.: 1-219-06. Für-
dőszobás appartementek. 4844 

Vidékieknek, külföldieknek úri 
o:thon napokra is: Erzsébet-kÖrút 
2. H l . 19. (Emke-épfllet). T. 1-820-00. 

Fiatal hölgyeknek szép szobák, 
elsőrendű ellátás a Hungária Ott-
honban, IV., Haris-kőz 5. IV. 7964 

Garszónbérletek, átutazószobák 
napibérért. Főlépcsőházi, gőzfűté-
sei, bármii'korra .szobák, Irodáik, 
rendelők, fftbérletí lakások: Ex-
pressziéi, Erzsébet-kőrút 18. föld-
s&in't 3. Tel.: 1-848-66. 795P 



S Z E R K E S Z T I « D A R V A 8 R O B E R T 

Nem sürgős az ütés 
A szanzadú játékoknál igen gyakori, 

hogy a felvevő, vagy ellenjátók, amikor 
módjában volna ütnie, az ütést néha nem 
fogadja el. Kiengedi a szín első meneteit 
azzal a céllal, hogy ne engedjen ellenfelé-
nek e színben közlekedést. Ne juthasson 
érvényre az ellenfél e szín teljes hosszúsá-
gával. . 

Vannak egyéb esetek is, mikor az iitési 
alkalmat nem kell azonnal felhasználni. 

1. Felvevő kiengedi az első hívást, bár-
milyen új hívás kedvezőbb. Pl.: 

É : » 6 3 < ? K B 8 5 3 2 Q B 4 4 K 7 4 
D . 4 Á B 5 <?D10 4 O Á 106 4 Á 6 5 2 
A felvétel három szanzadú. Nyugat pikk 

királlyal indult. Felvevő engedje ki a hí-
vást, ezzel biztosítja a játszmát. Most már 
Nyugat bármelyik hívása, köztük a pikk 
hívás is kedvezőbb. 

2 Fenti gondolat színjátékban is érvé-
nyesül. Pl.: 
É: 4 5 3 ^ K D 7 3 2 Q K 6 4 7 6 3 2 

D : 4 Á 7 2 Á 6 O Á D B 1 0 72 4 K 8 A l i c l t 
A licit: 

Nyugat Észak Kelet Dél 
1 uikk passz passz kontra 
passz 2 kör kontra 4 káró 
passz 5 káró passz passz 
passz 

Nyugat pikk királlyal indult. Felvevő az 
öt kárót úgy kontemplálja teljesíteni, hogy 
mindössze egy pikk és egy treff ütést ad ki. 
A körre egy treffet fog eldobni és egy 
pikket lelop. A parti biztosítása érdeké-
ben engedje ki az első pikket. Bármit hív 
is Nyugat tovább, a parti most már tem-
póban lejátszható. A pikk királyt azért 
nem szabad beütni, mert a pikk lopás elő-
készítése érdekében szükséges lenne a pik-
ket visszajátszani. Kelet esetleg ütésbe ke-
rülhet, aki a treff szin megbontásával el-
buktathatja a felvételt. 

Nem szabad a játszmát a három-hármas 
kőr elosztására bazírozni, mert Kelet két 
kőr kontrája rossz elosztást tesz valószínűvé. 

fl. Az ellenjáték kiengedi a kézi figurát, 
nehogy a felvevő az asztalra kerüljön. Pl.: 

D 9 2 

Á 10 3 

Akár szín, akár szanzadú játékban a fel-
vevő, az asztalra akar jutni, hogy ott ma-
gas ütőlapját lejátszhassa, vagy onnan egy 
oontos impasszt játsszék. Az átmenet meg-
szerkesztése érdekében kijátssza kézből e 
szín királyát. Kelet engedje ki! A felvevő 
a bubit is utána játssza, Kelet még ezt se 
fogadja el. 

4. Színjátékban az ellenjátékos az első 
körben lazsál, hogy a másik körben beüs-
sön és lopassa partnerét: 

4 D 7 5 
S?KD B 72 
0 8 3 
• Á D 9 

Észak Dél 
1 kőr 2 káró 
2 kőr 2 pikk 
8 pikk 4 pikk 

Nyugat a kőr 10-es8el indul. Észak figu-
ráját Kelet ne üsse, hanem dobja be a 9-est. 
Valószínű, hogy Nyugat dubletonból in-
dult. Az ellenjáték buktatási terve egy 
pikk ós egy káró ütés, a kőr ász és egy kőr 
lopás. Ha Nyugat valamelyik beütésével 
sorra kerül, kört játszik, Kelet beüt az 
ásszal és lopatja partnerét. Nem valószídű, 
hogy a kőr 10-es szingleton lett volna, 
mert ez esetben Délnél négy kis kőr lenne 
és partnere kétszer bemondott színét 
emelte volna. 

5. Nem ütök 'be, mert a beütés egyetlen 
átvételem, de színem még nem magas. Pl.: 

4 8 3 
Ç > B Ô 5 4 2 

0 6 4 2 

• Á 7 2 
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Dél egy treïfei indította a licitet és a 
végső három szanzadú kontrakt ellen Nyu-
gat kor 2-essel indult. Kelet ütött a kőr 
ásszal, visszahívta, felvevő az asztalra ke-
rült. Treffet hívott és kézben a 10-esseI 
ment be. Nyugat ne.ni üt be. Dél kezében 
van még a kőr K fogás. lehetséges, (hogy 
a partnernél van a treff K, esetleg treff D, 
aiki még ütésbe fog jönni és »kilőheti« a 
felvevő kőr fogását. 

A treff A beütésekor Nyugat már hozzá-
jut magas kőrjeienek lejátszásához, és a fel-
vétel megbulkik. 

(Folytatjuk) 

Pompás felvevőjáték 
Kissé talán túlzó licittel be mondták a 

négy pikket s most játszani kell. 
ÍNem elemzésről van imost szó, nem is 

versenyről, haneon a háromfilléres (10-es 
robber 30 pengő) partiban egy robber meg-
nyeréséről. Meg kell ragadni a lehetősget, 
mert bizony a szerencse forgandó, az ellen-
felek szemfülesek és ha majd ők megkapják 
a kártyát, nem lesz irgalom. 

»Gróf Ziehy Ede (a mult év novemberéiben, 
Prágában megtartott nemzetközi verseny 
hőse) a fel vevő játékos Dél helyén és bizony 
nefh-éz feladat előtt áll: 

4 A103 
<?A104 
0 1 0 6 5 2 
• 7 5 3 

É 

Ny K 

P 

• K 9 8 7 4 

< ? 6 3 

O A D 

• K D 4 2 
Kőr dáma volt az indulás, Ziehy ütött 

az ásszal. 
Az anyagi erő oly szűkös, hogy teljesíteni 

csák1 bizonyos kedvező fekvési és elosztási 
esetekben lehetett. Egy Ikőr és egy treff 
ütés biztosan kiadó, egy pikk ütés elvesz-
tése is majdnem biztos. Könnyen át lehet 
tehát látni, hogy a teljesítés à priori felté-
telei: 

1. A treff ász Keletnél van; 
2. A treff elosztás 3—3; 
3. A káró király Keletnél van; 
i. Az adu elosztás 3—2. 
Még ha mindez fennáll is. akkor is egy 

hatalmas akaldályt kell legyőzni, az átme-
nethiányt. Kétszer kell az asztalról treffet 
húzni és egyszer kárót, átmenet viszont csak 
kettő van, a pikk és a kőr ász. Ziehy meg-
teremtette igen szellemes módon a harma-
dik rant rét is. 

A kőr ása ütés után treffet hívott az asz-
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tálról, ütötte a királlyal. Most a pikk hetest 
húzta kézből és kiengedte! 

Kelet ütött a pikk dámával, lehívta a kőr 
királyt és kőrt hívott, amit a felvevő adu-
val vitt. Adut hívott kézből és megadta az 
impasszt a 10-essel! Sikerült! Ez a »pót*-
átmenet. Káró impassz. Siker. Pikk ásszal 
vissza, Nyugattól már esik a bubi. Treffbe 
Kelet beüt az ásszal. Kárót hív, ezt felvevő 
az utolsó adujával ütötte és teljesített, mert 
a treff királyba beestek a hiányzók. 

Elismerem, a felvevőnek ebben a partiban 
sok minden sikerült, de ki is érdemelte re-
mek játékával a kedvező elosztást. 

Mottó: 
Segíts magadon, 
A bridzsisten is megsegít. 

HELYREIGAZÍTÁS 
1987. 7-es Milmuiiik ban közölt elleHjátékfedadtetban 

Északnak künből: A 10 9 6 2-e van. 

BRIDZSFELADVÁNY 

<?A32 
0 B 2 

+ D 8 
• D B Ê * 7 5 

0 K10 K 0 9 
• - p • K 1 0 9 7 

• K 10 

V6 

O A 4 

• A 6 
Szanzadú-játék. Dél hív és hat (6) ütést 

csinál. 
Megfe j te i batáridő a lap 4rk«zés4től számított 

10 nap. 

MEGFEJTÉSEK 
az 1937. 5-ös dámból: 

Kijátszási feladat: Mtminálunk. Káró király 
uit&n ellopjuk w IkAró bubit és treffet h í rünk. Ha 
Nyugat kicsit ad, a treff nyolcassal megyünk az 
asztalon. Kelet bármelyik Hrefflappwl kerüli Ütésbe, 
vagy treffet íhiv, ezáltal má>r nincs kiadó treff-
iltés, vagy pedig piros saint, «mit Déï lop, az asz-
tad pedig & treff (M-mát dobja. Ha Bél <tlr«ff hA-
váisiára. Nyugat tat bubit vagy tízest adja, fed a 
dáma 6 ha Keletnél a király, ugyanolyan kény-
szerhelyzetben van, mint az előbb. 

Licitálási faladat: Dél passzoljon! A mégy kőr 
indítással mindent megmondott, a továbbiakat 
piairtnerére kell bízni«.. 

Az 1937. 6-os számbál: 
Bridzsfeladvány: Pikk hetes) Nyugat fedi. 

Észak lopja és az adu tízest hívja, Dél a üfreff diá-
niát dobja, Nyugtait is treffet. Ujabb aduhivásra 
Kelet csak treffet dobhat, Dél kőrt és Nyugat 
kényszer dobásban. Igen finom konstrukció. A 
pikk szín feszültsége nagyon érdekes. 

J u t a l m a k a t n y e r t e k : 
PIATNIK: MATYÓ BRIDZSKARTYA: 
DK. MOLNÁR JENŐ ANTAL, Bp., Lipó^kÖJ-út 2«. 
DARVAS BRIDZSKÖNYV: 
SZÉKELY DEZ8ÔNÉ, OyŐT. 
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Rejtvény-detektívregény 
írta: Mae Al lan H o b b y Magyarra átdolgozta: GrAtzer J ó z s t f 

9. Az ópiumbarlang titka 
A Hllling-geng főhelyén, egy magányo-

san álló batridgi villában, a főnök le és föl 
rohant megdöbbent hivei előtt. 

— Tehetetlenek vagytok, gyávák, nyomo-
rultak 1 — kiáltotta. — Egy jelentéktelen 
kis i-endiőrtisztecske lehetetlenné tudja ten-
ni Newyork legelső gengjének, hogy az el-
hozott zsákmányt átvegye! Ki az a Ted 
Burton, hogy nem bírunk vele! 

Az egyik alvezér, aki kémszemlén ott 
volt a lopás színhelyén, dörmögő hangon 
v é d c k ö z ö t t 

— Nem Ted Burton itt a baj, főnök! De 
az egész alvilág ellenünk van, mindenki a 
rendőrségnek segít. Hiába jelez Bili akár-
hogyan is, megfejtik az üzeneteit és a 
fogdmegek mindig lesben várnak ben-
nünket! 

A főnök megrázta a fejét és toppantott. 
— Hol lenne a, rendőrség, ha az idegen 

megfejtésekre várakozna! De Ted Burton 
is nagyon belejött! Most már senkire sine» 
szüksége, úgy látom. Én nem bírok miatta 
érintkezésbe jutni Bili Bottommalt Képze-
lem, hogy égeti az a sok kincs annak a 
gyáva tolvajnak az oldalát! Tőlünk is fél, 
a rendőröktől is fél. Magam meg attól tar-
tok, hogy egyszer csak nem bírja tovább. 
Emlékeztek Campbellrel A leghasználha-
tóbb tagunk volt, amíg el nem vesztette a 
szívét. Rossz álom volt és erre másnap a 
rendőrségre futott a zsákmányával éB Ön-
ként lebukott. 

— Bele is halt — csóválta a fejét a má-
sik alvezér. A yicuara-méreg biztos hatá-
sú, főnök! Campbell nem is sejtette, hogy 
a halált eszi meg abban a süteményben, 
amit bekiildtél neki. 

— Ostoba beszédek! — pattant fel a fő-
nök. — Mit érek majd vele. ha Bill Bot-
tom elpusztul a börtönben î A kincseit 
nem kapjuk meg és a rendőrség marad 
győztes ebben a küzdelemben! Pedig akkor 
akár kivándorolhatunk Kanadába vala-
mennyien. Oda lesz minden, amit eddig 
négy éven keresztül kiverekedtünk az alvi-
lágban! 

Valamennyien érezték, hogy csakugyan 
minden kockán forog. Bill Bottom eléír ta-
lálékony ember, de most már kifogy maja 
a rejtvényeiből. 

— Mindig jobban szerettem fekve a rend-
őrtisztet, mint hoszában, főnök. Egy inté-
sedbe kerül és elintézzük. Én ugyan «zt hi-
szem. hogy más jön a helyébe és az is épp 
úgy a sarkunkban lesz. De ha megnyug-
tatna téged, én szívesen vállalom! 

A főnök szikrázó szemmel fciámult a hosz-
szú, csontos fickó arcába. Lassan megfor-
dult és megvizsgálta önműködő revolverét. 

— Nincs más tennivalónk — mondta egé-
szen halkan. — Ted Burtont meglátogatom 
ma délben, ügy tudom, ilyenkor alszik, 
úgy-el 

— Csak ilyenkor teheti, ha egyáltalán 
alszik valamikor az átkozott! 

Burtonnak mindig elég volt négy órai al-
vás, ha úgy kívánta a nyomozás. így akár 
kél hétig is bírta. Kis házán leeresztette a 
rollókat az ablakokra és négy óra után 
felüdülten ugrott talpra az ú j hajszához. 

Ezen a napon le sem vetkezett, csak le-
dőlt a heverőjére, úgy aludt. És igen kel-
lemetlen ébredése volt. 

Amint kinyitotta szemét, szokatlan vilá-
gosságot látott a szobájában. Az aiblalk felé 
pillantva észrevette, hogy a rollókat fel-
húzta valaki. Még nem mozdult, de a keze 
a revolvere után csúszott a zsebéhez. ^Végre 
felpattant és magasra emelte a fegyvert a 
jobbkezével. 

A második ablakon egy ismeretlen álarcos 
alak ült, nagy szürke köpönyegben. Ted 
ére®te, hogy megkésett. Annak is revolver 
van az uj ja i közt és éppen reá céloz. Meg 
akart szólalni, de a hangját elakasztotta a 
dörrenés. Éles fájdalom hasított a kezébe 
és a revolver kiugrott az uj ja i közül. 

Balkeze azonban a zsebében maradt. Szá-
mított a késésre és sejtette, hogy a támadó 
első dolga lesz az ő lefegyverzése. De a 
balzsebétien is meglapult egy revolver ás 
annak a csöve belülről meredt a merénylő 
felé. 
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Minden attól függ, Jól talál-e 1 Balkézzel 
is híres lövő volt, reménykedett. Kiröppent 
a zsebéből a golyó és az atdakon ülő alak 
megrándult. Felsikoltott és elejtette revol-
verét. 

A következő pillanatban eltűnt az ablak-
ból. Levetette magát és a lomtios kis kert 
elnyelte addigra, mire Ted az aiblakig fu-
tott. Nem tudhatta, hányan vannak a tá-
madók, lezörrentette megint a rollót, amit 
nagyon ritka házon lehetett találni erre-
felé. A szabadon hagyott lőrésen kinézett 

és látta, hogy karcsú, aranysárgahnjú leány 
rohan és ugrik át a kerítésen. Nem bírt 
ú j r a rálőni, a száve hevesen vert. 

Később megvizsgálta a vérnyomokat a 
kertben és kínos zavart érzett. Bossz kedv-
vel vetette bele megint magát a nyomozás-
ba, a jobbtkeze bekötve, a balkar ja sincs 
még egészen jól. Legügyesebb embere egy 
alvilági ivóbiól hozott eléje egy apró kínai 
sárkányjelet zöld papíron, ópiumpipa és 
füst rajzával s ra j ta a következő mással-
hangzókkal: 

HLNP (PNTKN) NYLCKR TTT SZNHLYN (HL 
SNKNK SM JT SZB, HGY KRSSNK) VRLK 

BNNTKT! 

ÍOOO pengős rejtvénypályázat 
Karácsonyi számunkban izgalmas detektívregényt kezdtünk RDR címmel. En-

nek minden folytatásában egy-egy rejtvény vam, melyeket a (pályázóknak meg kell 
fejteni. Segítségünk ebben a munkában az, hogy a megfejtés a regény folytatásban is 
megtalálható. A nyerésre mindenkinek nagy esélye van, mert 

51 nyereményt osztunk ki a. megfejtők közt. 

Első díj 500 pengő készpénzben 
További ötven díj i 10—10 pengő készpénzben 

A 12 rejtvény megfejtése »együtt«, a teljes regény megjelenése u tán küldendő be. 
Minden pályázónak egyenlő esélye van az 50» pengős első díjra. Az Összes jutal-

makat közjegyző jelenlétében, érdekes lés befolyásolhatatlan, módon ítéljük oda & helyes 
pályázatokat beküldőknek. 

Rajzunk azt a képet örökítette meg, amikor a Mac Allan-gyár kéménye 
ledőlt, (A rajzolónk azt mondta, hogy egy fényképről másolta le ezt a 
képet, úgy, hogy átlátszó papírt tett a képre s a körvonalakat ceruzával 
meghúzta.) 

Rajzolónk nem mondott igazat, mert egy óriási hiba található a képen. 
Mi az? 

136 



Par iiéttel ezelőtt közöltük a »Furcsa« szójáték szabályait. Sok ügyes 
pályazat érkezett. Ennek ellenére az ezután bekiildötteket i® elfogadjuk. 
Hataridő: amíg jó és szellemes »Furosák«-ait kapunk. (A jókat jutalmazzuk!) 

FURCSA, H A . . . 
(Pólya Ferenc, Békéscsaba) 

A törpe — nagylábon él, a csikós — meg-
juhászkodik, az ügynök — ügyefogyott, a 
macskának — kutyául megy a sora, a 
gyilkos — ú j ruhát ölt magára, a cigány, 
nak — elhúzzák a nótáját, az állatvédő — 
bakot lő, a fehérneműgyáros — fekete in-
get hord, a mérnöknek — mérhetetlen va-
gyona van, a szabó — tervet kovácsol, a 
koldus — »adja a bankot«, a vak — látó-
gatóba megy, a süket — hallgat, az Ingat-
lanközvetítő — Ingatag ember, a huszárból 
— tizedes lesz, a ti tkár — nyíltan beszél, 
a törpének — óriási szerencséje van. # 

• * 

(Kardos Mária, Rákoshegy) 
az újság — régi, az állóóra — siet, a 

nézők — szemtelenek, a vonat — tolat, a 
fehérnemű — színes, a szerető gyermek — 
az apjára üt, valamit németül — magya-
ráznak, a borbély — nem habozik, a csinos 
leány — csintalan, a patikus — apatlkus. 

* 
* * 

(Gyöngyösi 8. Oszkár, Bp.) 
Vízvezetéket — tüzetesen átvizsgálni, 

hozományt — elvinni, az ég — oltotta 
szomját, balsorsa miatt — jobblétre szen-
derült, villanyossal — gázolni, egészen — 
Összetörni, fejsebbel — lábadozni, végre — 
elkezdeni, súlyt helyezni — könnyebbítésre, 
vetéssel — sikert aratni. 

* 
* * 

(Békés Klári, Románia) 
A felkelők — lefekszenek, a költő — ta-

karékos, Nagyszombaton — nagypéntek 
van, as ujjlenyomat — régi, az európai 
ferde szemmel néz Japánra . 

* 
* * 

(Ranezay Mimi, Románia) 
Az alperes — felülkerekedik, az arcátlant 

— felképelik, az alsóházban — felszólalnak, 

a párna — csak egy darab, az ú j abroncs — 
teljesen ép, a távcső — közelebb hoz, a 
fösvény — alkalmat ad, a korházban — 
gyógyítanak, a zsiráf — sovány, a kovács 
födetlen fővel — kalapál az angolnát — 
német parton fogják, a fiatalember — 
aggódik, az idő állandóan — változó, az 
álomkép — élethű, a ballerina — jobb útra 
tér, i t t áll és — oda van. 

* 
* * 

(Höllerbach Károlyné, Bp.) 
Feladat —• leírása, szemesnek — szája 

nyitva maradt, fehér ruhában — feketézik. 
* 

* * 

(dr. György Ernő, Genova) 
A kedvesed — kedvetlen, a fűrésznek 

hiányzik a — farésze, serlegből — bort 
iszol, az egylet — ötletes, az ülnök — álnok, 
a festő frakkban — nem fest jól, az ószeres 
— szertelen, a betörőn — kitör az őrület, 
a gáZszámlást — elgázolják, Vasváron — 
faházban laksz, a Hajdúságban — megko-
paszodol és ha felebarátod — a feleséged 
barát ja . 

* 
* * 

« 
(Jászay Pál, Szécsény) 

Ha egy macskának — kutyabaja van. Ha 
egy élőlény — halálosan szerelmes. Ha egy 
»mandarin« — narancsot eszik. Ha egy pék 
-— sületlenségeket beszél. Ha egy »jobb, em-
ber« — ballábbal kel fel. Ha egy olasz - -
angol hidegvén*el van megáldva. Ha egy 
szamár ember — lovagol. Ha egy ember — 
kutyagol. 

* * 

(F. Z.-né, Bp.) 
A gondolás — gondatlan, az elbukott em-

ber — esetlen, a folytatásba — keddünk 
bele, ha nyugaton is — kelete van valami-
nek, ha az irgalmasok — Irgalmatlanul 
húzzák ki a fogat, ha valakinek vasárnap 
mond csütörtököt a pisztolya. 
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A V IL AGTEKEMTËS H ET NAPJA 
Beküldendők a nagybetűsek megfejtései. 

VÍZSZINTES: 
1. A HARMADIK NAP 

14. Itt tanulnak a jövő Huber-
manaja i 

17. Szép ékszert készítenek belőle 
18. Vevőtől kéri portékájáért a 

kereskedő 
19. Lefekvés előtti étkezésnok 

nem rossz 
22. Folyó — spanyolul 
24. Nem sok ha ja van szegény-

nek 
25. Bizonyos trányba 
26. Anna egy idegen változata 

( . . . Vickers, Sinclair Lewis 
regénye) 

27. Loiret, francia département 
székvárosa. Az angol-francia 
háborúban ez a város föltar-
tóztatta az angolokat és az 
ostrom alól 1424-ben Jeanne 
d'Arc szabadította fel. A hu-
genotta háborúk idején a re-
formátusok egyik főtámasza 
volt. Az itt 16B2-ben kiadott 
ediktum biztosította vallásuk 
szabad gyakorlását 

28. Angol viszonyszó 
29. Latin kötőszó 
30. Z. V. 
31. Olyan bangtávolság jelzése a 

zenében, amely az alaphang-
tól a diatonikus hangsor sze-
rint számított nyolcadik hang-
fokon van 

33. A skótországi kelta mondák 
hőse. Állítólag a III- század-
ban élt. mint kelta bárd ós 
öreg korára vakon énekelte 
datait. Állítólagos költemé-
nyeit angol fordításban egy 
Macpherson nevü teológus 
adta ki. A dalok nagy vitákat 
szültek, mivel a fordító nem 
tudta felmutatni az eredeti 
gaöl-szöveget. Ma általánosan 
elterjedt nézet az, hogy a da-
lok Macpherson költeményei 

34. »Az elvált asszony« zeneszer-
zője (ék. hiba) 

36. Gárdonyi Géza humoros alakja 
(Gábor) 

37. AZ ÖTÖDIK NAP 
38. Vigyáz ás a dolga 
39. Billiárd-játéknál elengedhe-

tetlen kellók 
40. Hamis 
41. Jog — vége 
42. Komédiásban található 
43. Ahol pl. a rossz zárat javít ják 
44. A. N. L. 
45. Minden — németül 
46. Marokkóban a Gibraltári-

szoros délnyugati oldalán 
épült kikötőváros. A város a 
marokkói szultán uralma alatl 
áll, de az idegen telepek auto-
nómok és a közigazgatás nem-
zetközi 

47. Magánhangzóién kiló 
48. A Felső-Duna legnagyobb al-

pesi mellékfolyója. Passaunál 
torkollik a Dunába. Torkola-
tánál vize a Dunánál bővebb, 
de nagy esése miatt hajózha-
t attain 

50. Ákos Erzsi nóvbetüi 
51. Kúszónövény 
52. N. Ü. A. 
53. Semmiesetre sem használó, sőt 
54. Azonos belök 
56/a. Vissza: kettőzött kettösbetü 
57. Nagy a feje, búsuljon! 
58. Ra pár ja 
62. Köztársaság Dél-Amerika nyu-

gati részén (ék. hiba) 
63. A NEGYEDIK NAP 
64. Családfő 
65. «Hatalmáról« Verdi egy ope-

rája szól 
66. Irat 
67. Tantal vegyjele 
68. Betti (fon.) 
69. Bemázolta 
70. Franoia többesszámú nóvelő 
71. Disznólakós 
72. Ógörög költő és lantos 
74. Ez a fa a konyhában található 

meg 
75. Kis irásmti (régies helyesírás-

sal) 
77. Adenbe való 
78. A méhek által a virágok nek-

tárjából gyűjtött édes anyag 
79. Vendéglői lap 
80. Aminek a kisgyerek oly na-

gyon örül 
81. Kémiai elem 
83. A puszta Ilyen 
84. Az olyan baj, amely lassan 

fejlődik és sokáig elhúzódik 
88. Levegő — latinul 
87. Az »Ariane« írója (kereszt-

neve; Claude) 
88. Vissza: névelő 
89. Napkeleti birodalom 
90. Az ilyen rosszullét kellemet-

len, de egyúttal kellemes is, 
mert hamar vége van 

91» -negyven ember (Fá-
bián Béla regénye) 

92. Kockában van 
94. Arzén vegyjele 
95. Fensikot jelent 
96. Csiga 
98. Csapadék 

100. Hangos — németül 
101. Maca — fele 
102. Régi római pénz volt 
103. Fel- vagy kioszt 
106. Magyar iró (Sándor) 
107. Főzelék 
108. Folyadék 
109. Vissza: ékes kard 

FÜGGŐLEGES: 
1. A HATODIK NAP 
2. Gróf Zrínyi Miklós, a költő 

építette 
3. Dátumrag 
4. öz — németül 
5. Nyomozáshoz szükségesek 
6. Szelet — része 
7. A. A. A. A. A. 
8. Gazdagon 
9. Ótlan sógor 

10. Nem lehet beszélni a fejével 
11. Azonos betűk 
12. Étlenül vén 

13. Lángol 
15. AZ ELSŐ NAP 
16. Acta — vége 
17. A textiliparban szálas anya-

goknak fonó- és sodróeszköze 
19. Francia általános alany 
20. Nyolcvan oldal 
21. Sinclair Lewis regénye 
23. Kereskedelmi társaság rövi-

dítése 
24. Ilyen eszköz a kanál 
27. Egy lap kettőből áll 
28. Komornyik 
29. Verdi operája, amelyet Szuezi-

csatorna megnyitására irt 
32. Kezet emel rá 
33. Semmibe vész a hang 
35. Mértani fogalom 
36. K. O. E. 
37. Nincs egészen rendben a szer-

vezete 
39. Tőle származik e meghatáro-

zás: »Szép, ami érdek nélkül 
tetszik« 

41. Nemcsak te (ék. hiba) 
45. Sorszámnév — rövidítve 
46. Teljes mértékben 
47. A HETEDIK NAP 
49. Arany — spanyolul 
54. Belehal sérüléseibe 
55. Napszak 
58. A legnagyobb görög filozófus, 

minden idők egyik legmé-
lyebb, legeredetibb és legna-
gyobb hatású gondolkozója. 
Rendszere az első következe-
tea idealizmus. Négy főerényt 
ismer: a bölcsességet, a bátor-
ságot, a mértékletességet és 
végül ezek harmóniáját , az 
igazságosságot 

56/a. Tanács — németül 
58. Feltételes kötőszó 
59. Betti (fon.) 
60. A MÁSODIK NAP 
61. Ce, ce, ce 
63. Róma hét dombjának egyike 
65. Minden idők és korok zenei 

atyamestere 
66. Nemzeti Sport Egylet 
73. Janinai basa volt 
74. Molnár Ferenc vígjátéka. 

Nemrég újították fel 
76. Rövidített sorszám 
77. France keresztneve 
80. Főzelékféle 
81. Többnek akar látszani a való-

ságnál 
82. . . ipso 
84. Bizonyára fázik a lába, azért 

teszi 
85. Gyantát és balzsamot szolgál-

tató forróövi fa 
88. Fülével érzékel 
93. Őrző — franciául 
95. Halmozás kezdete 
97. »Az« akadály 
98. Deppo — eleje 
99. Oise kezdődik igy 

101. A arany »nemes« 
102. A. R. R. 
104. Vércsatorna 
105. Mindennap neve — aznap 
106. Francia névelő 
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VÍZSZINTES: 
1. A régi egyiptomiak egy szent 

állata; — mint regénycím, 
Else Jerusalem használta lel 
nagysikerű regényénél 

15. Ebbe a családba tartozik pl. a 
kenguru 

IS. Egyes háziállatok gyűjtőneve 
19. Német személyes névmás 
31. ü. E. A. 
22. Az állatok királya — többes-

ben 
23. Délamerlkai teveíéle állat, 

gyapjasbundájú, az indiánok 
háziállata 

24. Kis disznó 
27. Egy fejnélküli mókusfajta 

állatka 
28. Világhírű tenorista 
29. Az egyik kétbetűs háziállat 
30. A hal őse (vagy utóda!) 
31. A disznó vége 
32. A yorkshire-i nemes malac si-

vitása 
34. Idegen területmérték 
35. Libahang 
36. Mázelőállító rovar neve (fon.) 
37. Szarvasféle hasított patájú 

kérődző, igen kecses termetű, 
hettyesfülű, vékonylábú barna 
állat. A hímje évenként meg-
újuló agancsot visei 

39. Gyűjtőneve több trópusi szú-
nyogfajta légyfajnak 

40. Igen nagy halformájú emlős, 
feje és nyaka a törzzsel egy-
befolyik, tüdővel lólekzik 

41. összetett mássalhangzó 
42. Hímnemű méh neve — név-

elővel 
43. Fejetlen (és természetesen lá-

batlan) kígyó 
44. Ez a másik kétbetűs háziállat 
43. Kártya — ékezet pótlandó 
46. Szemháj — németül 
48. Két egyforma mássalhangzó 
49. ízeltlábú állat — kót pár száj-

rész és négy pár lábbal. Euró-
pában kb. 2000 fajtája él 

50. A görénynél nem nagyon ta-
lálható 

51. Kutyafajta 
52. Helyez 
53. Rágcsáló állatka, farkuk olyan 

hosszú, mint a testük és két-
sorosán szőrös 

54. Divatos bunda (z =c ) 
55. Akad mássalhangzói 
56. Házi szárnyas 
57. Osmium vegyjele 
59. Főúri rang rövidítése 
80. Ezen a hegyen szálltak ki 

Noé bárkájából az állatok 
82. Bőgve mássalhangzói 
83. Farkas más elnevezése 
84- A gémaiakúak rendjébe tar-

tozó gázlómadár. A him saját-
ságos bömbölő hangjától kapta 
nevét 

08. Szabad terület 
07. Üszólábú ragadozó emlős állat, 

sarki tengerekben él, — bő-
rükért és zsírjukért vadásszák 

69. Lajhár — németül 
71. Nem hiányzik belőle semmi 
72. Tinó mássalhangzói 
73. A madarak gzarunemü réteggel 

bevont megnyúlt állkapcsa 
74. 1937-ben 
75. Egy másik példány a vízszin-

tes 53-ból 
78. Bisam — mássalhangzói 
78. Vissza: névelő 
79. Kutyafajta (névelővel) 
80. Állatmesék klasszikus írója — 

fonetikusan 
81. Élősdi 
83. Szólás-mondás — egy madár 

egy fadarabon 

A L L A T S E R E G L E T 
85. Családnév 
87. Szegény — németül 
88. Alaszkai folyó Észak-Ameriká-

ban, a Bering tengerbe ömlik, 
hossza 3700 km 

89. Ritka férfinév 
91. Zebu — mássalhangzói 
92. Orvos — a majmok ráma 
93. Dús — mássalhangzói 
95. Dal, dallam 
96. Lovak lábainak alsó részének 

háromnegyede 
97. Kót egyforma mássalhangzó 
98. Vastagbőrű, agyaras, úszólábú 

hatalmas vízi emlős 
99. Kóc mássalhangzói 

100. Régi magyar szó 
101. Majom — angolul — névelővel 
102. Az enyémek — latinul 
103. Tengeri csemege. A testüket 

borító héjak egyike ives, má-
sika lapos, fedőszerű. (Többes 
számban, mert egy belőle meg 
se kottyan) 

104. Pennsyilvania hivatalos rövi-
ditése 

108. Afrikai állat, a tülkösszarvúak 
családjában a tehón-antilop 
formájúak közé tartozik 

107. Füzet 
108. Arany — idegen nyelven 
103. Erkölcs, meghonosodott idegen 

szóval 
110. Politikai párt 
114. Ausztráliában és az Indiai szi-

geteken élő papagájfajta 
115. Római 2 
116. Hártyásszárnyú rovar. Király-

nőből, dolgozókból és herékből 
álló társulásban él 

117. Ez a szarvas a sarkvidék leg-
fontosabb háziállata 

118. Kiváló magyar komikus. (Bo-
csánat, hogy ebbe a kereszt-
rejtvénybe került belel) 

119. Egyiptomi híres állat 

FÜGGŐLEGES: 
1. Aesopusi mese 
2. Hosszú órákig kisérik a nyilt 

tenger fölött a hajót 
3. Vissza: névelő 
4. E. H. 
5. Az első állatsereglet tulajdo-

nosa bibliai időkben 
6. A villamoskocsi neve Bécsben 
7. Ásd — mássalhangzói 
8. Állattan 
9. Kis tehén — névelővel 

10. Abesszin rang 
11. Hadseregparancsnok volt a 

háborúban 
12. Vérszivó, élősködő szárnyatlan 

rovar 
13. M. Á. 
14. Az ilyen rák finom delikatesz 

a vendéglőben 
16. Rag 
17. Ebben fogják Németországban 

a halakat 
18. Mérges kígyó. Háromszögletű 

feje van, a hátán keresztalakú 
jel 

20. Kecskehang 
21. A. T. 
22. Ilyen osztályai vannak a fő-

csoportnak 
24, Peer Gynt anyja 
25. Koma mássalhangzói 
28. Házi szárnyas 
29. Sárga vagy vörös fém mással-

hangzói 
30. Keresztül 
31. Személyes névmás tárgyesetben 
33. Esetlen, zömöktestü ragadozó 

állat, arcorra hegyes, nyaka 
rövid és vastag. Hatalmas 
mancsokkal. 40—42 foga van 

34. Angol kötőszó (vagy) 
35. (Hogy nehezebb legyen kitalál-

ni:) Sziget az Aegei tenger 
délkeleti részén, 21-696 lakos-
sal, fővárosa Kos tengeri ki-
kötő 

38. Ekkor éltek az őshüllők, a 
mammutok atb, 

37. Ez a hal nem hal 
38. Ha . . . árny, akkor énekel, ha 

. . . at, akkor ingerkedik, hite-
get 

39. Macskaféle ragadozó 
41. Angol sörfajta 
43. Szent rövidítése 
44. Állati lakóhely nyáron 
45. Alp — betűi keverve 
47. Moszat 
48. Fátum 
49. Igavonó barmok 
50. Beletekint a kútba 
52. A 23. vízszintessel halljuk em-

legetni — és akkor már szent-
életű ember 

55. Zömök, kurtalábú ragadozó, 
bundája szürke, lába, hasa fe-
kete, kb. 70 cm bosszú — név-
elővel 

56. ViSBza: felvigyázó 
57. Rag 
58. Más — teljes — neve a víz-

szintes 117-nek 
59. Diplomás rövidítés 
61. Két egyforma magánhangzó 
64. Rangjelző 
65. Van 
67. A legyek rendjébe tartoxó, fa-

jokban nagyon gazdag vékony 
testű, hosszú lábú, szivó és 
szúró szájrészekkel rendelkező 
nőstéayrovarnak a szenvedő 
alanyra kellemetlen fajtájú 
táplálkozása 

68. Nagytestű, hosszúnyakú, kis-
fejű vándormadár — dél felé 
száll (!) 

69. Női név 
70. Halaknál ikra a neve 
71. Vissza: holló — németül 
73. Rágcsáló 
74. »Erre« vadásznak, ha csak 

nyulat, foglyot és hasonlókat 
akarnak lőni 

75. Kozmopolita énekes madár 
77. Olasz tó 
78. Elun, lendület 
79. Ajttarotni — kezdete 
81. Hordómérték 
82. Kis vízszintes 37. 
84. Kutyafajta 
88. Pálcaalakú baktérium 
89. Dir i -d ir i . . . fekete, kékesen 

ragyogó nagy légy 
90. Áru értéke 
02. Zömöktestü sarkyidékl madár 
93. Király — franciául 

,94. Kecskebang 
95. Magyar nemesi név végződése 
98. Állatokon és növényeken élős-

ködő apró rovar. Nyolc lá-
buk rendszerint karomban 
végződik. Szájszervük szívásra 
vagy szúrásra alkalmas 

99. Afrikai csupasznyakú gólya-
féle madár. Farktollai értéke-
sek 

101. Ezren-ben van 
102. Serleg — németül 
103. Kezd elege lenni belőle 
104. Majomfajta 
105. . . . fizess! 
107. A strucchoz hasonló ausztráliai 

nagy madár. Kihalófélben van 
108. Szellemi munkás 
110. Ik 
111. Szólít 
112. A függőleges 108. teszi 
113. Vissza: kiosinvítő ras 
114. Molybden vegyjele 



Optikai csalódások 
Nagyobbára azt hisszük, hogy amit o, szemünk lát, <az mind, valóság, 

pedig sok esetben egész mást látunk, mint ami való és bizony elmondhat-
juk, hogy »megcsalt a szemmik«. Idevágó pár kis tMfát mutatunk be most, 
melyek mind azért mulatságosak, mert szemünknek oly dolgot mutatnak, 
melyek a valóságban nincsenek »úgy«. 

Melydk a hosiszaJblb, a felsiő vagy az 
akó vonial? 

Párhuzamos a hét hosszú egyenes? 

3. 

CSIGAVONAL 

Ugyebár ez egy csigavonal, amelyik 
átlandóan befelé csavarodik? 

Tévedés! Ezek itt mind párhuzamos 
körök! 

Melyik hajó fedélzete hossaaibb? 
5. 

VALASSZON ! 

I. Az »AC« egyenes^ kétszer olyan 
hosszú, mint az »AB«? 

II. Az »AC« egyenes másfélszer olyan 
hosszú, mint az »AB«? 

III . Miután lemérte centiméterrel, 
csodálkozott az eredményen? I 

Melyik a negy közül az üvegbe illő 
dugó? 



M E G F E J T É S E M 
tax 1937. 6. számból': 

tű- ás képrejtvények: 1. Harakiri. 2. Zola. 3. 
nyi. 4. Alapvert«. 5. Körmönfont. 6. Retorló. 7. 
|as. 8. Elemez. 9. Szóvátesz. 

LEGNAGYOBB TAROSA, 
(nagyobb városa 1. Legnagyobb városa IL 

(140): (139): 
K Z S I A O R O A 
R I E N T D U G A S Z 

5 T U F A U G O B 
R É J S Z A K A 

5 K Ö D M Ö N V A 
H A R E N I T E N S 
V K K A S U Z 
3 L T I V E S S Z O B A 
L Y R I L S O R O K 
Í U R O D E S Z K A I 
J K O H A M A 0 Ü T 
B A K A E M Ő K E A 
) S A N K O R J O S 
ágrész: ÁZSIA 
rosa: OSAKA 
nagyobb városa III 

(141): 
Î U R O P A B A K I 
( D U L A T E C Ö T 
} A A B L A U T 
Ï G Y V É G B E N Ü L 

> S T B Ű B Á J 
Î K P R O B L E M A 
S O K A L R C S 

C I T T O R R E S 
J S Z T R A L I A A T 
S S O P R O N A R A 
Í S G O R A L A K 
) N D O N A R M A D A 
C U O S M A K I P A R 
ágrész : EURÓPA 
rosa: LONDON 
tki 4. Vb 8—gö. 
rosstás: 

ftk egyenesen; 
987. ft. szám.) 

AUSZTRÁLIA A 
AZ S IA IALLAMOK 

AUSZTRIA ALO 
ALS AK SVP T 
LA E OK T OVÁ S 
KT RÉS EHR SO 
AT CE S MN OH L 
T SS GA ALUVO 
UFA HARAGOSAN 

OLTÁROK KOL 
A L Á Í R A T N I SAL 
SYDNEY ÁTRAKÓ 
TO M OK ÉKIT 
Világrész : AUSZTRÁLI 
Válrosa: SIDNEY 

Legnagyobb városa IV. 
(142): 

AFRIKA NEVEL 
ADOELENGEDE S 

N G I N IM E S K 
KIHÍVÓAN E B I 
E AN L PATA 
VALAM IKÉP TLA 
E M I G K BB 
R IODE JANE IRO 
£ SZAKAMER IKE 
K 0 LAK R I 
ELDÚDOL ITTEN 
KAIRO ONT AMO 

K IRAKATÜVEG 
Világrész: AFRIKA 
Városa: KAIRO 
Legnagyobb városa V. 

DÉLAMER IKA T 
MANITOBA ALSO 
AL UB GÖNGY 
BOMA OH YNAZS 
OLAJOZÁS A YZ 

G URAL AGI 
GL K I S S ö S I 
F E J E S FÖVADAK 
ÉGET TARA É 

ALT AT DELEL 
ELLENKEZŐLEG 
BUENOSAYBES 0 

LM SA X MZAB 
Világrész: DÉLAMERIKA 
Városa: BUENOS AIRES 

Kárászt: 
(1937. 4. szám.) 

L L L A N D O h e t i j u t a l m a k 
(Postán küldjük ti.) 

EHER MAUL luxuskeverék, díszdoboz: 
JER VILMOS, Bp., Rökk Sziláird-u. 14. 
It. GSCHWINDT-féle AQUA VITAE; 
RA JÓZSEF, Bp., KádAr-u. i. f. 

HUNGARIA (ezelőtt Püspöki Uradalmi) 
borpince 1—1 palack Debről hárslevelű, 
Nemes kadar és Galagonyást bor: 

VÍG H BÖSKE, Bp., Dohány-u. 22, IV» 6. 
TURNLIGHT PALABA komplett zseb-

lámpa (Pála és tsa, Váci út 66): 
BARTÓK GYÖRGY, Debrecen, Augusztái szán. 

1 pár GFB arany virág harisnya: 
MATUZ LÁSZLÓNÉ. Bp., Lipót-kőrút 2. IV. 26. 

Egy nagy doboz világhírű NIVEA crime: 
ROSEN FRIDA, Győr, Kwfaludy-u. 87. 
Egy nasry doboz VALÉRT ponder: 
KOZMATELKY CSATH ISTVÁNNÉ, Sopron, Po»-

Itjaliók 70. 

dr. Noseda OSMO púder: 
SZALAY LAJOSNÉ, Bp., Raplony-u. 7. 

GE-VT la azsúros selyemharisnya: 
DR. MOLNÁR LÁSZLÓNÉ, Bp., Szondy-u. 90. 1.5. 

10 GLADIATOR Super Fine penge: 
BÁRÁNYI KÁROLY, JáazszentlászW. 

VELLESZ illatszertár (Vilmos császár-út 
47.) Marvel-Chlpre, Tutt-púder: 

REPITS MÁRIA, Bp.. Csemgery-u. 20. III. 13/a. 

BOON'g kakaótkülönlegesség, V. kar: 
LÉVAY ANNA, Kecskemét, Jókai-u. 34. 

î DIANA sósborszeszszappan és fogkrém: 
KŐSZEGI TENGI, Perkáta, Deák F.-u. 190, 

2 nagy doboz SULPAMTL kénpúder: 
SCHÖN JOLÁN, Bp., Kerté«z-u. 60. 

Dr. Noseda COLOSSAL szappan: 
PERLUSZT IVÁNNÉ. Nagykálló. 
RADIUS filmszínházba ír—2 mozijegy: 
HERMANN GYULA, Bp., Csengery-u. 81. 
NAGY MIHÁLY, Bp., Lengyel-u. 41. f. 1. 

KÖNYVEKET NYERTEK: 
(VIDÉK ás KÜLFÖLD) 

SCHOLZ RUDOLF, Csehszlovákia. 
MÉGAY ERNŐ, Románia, 
GLÜCK LILLA, Csehszlovákia. 
NIKOLAJEVICS MIKLÓSNÉ, Románia. 
BERGER RÓZSI, Románia. 
WIESEL KATALIN, Jugoszlávia. 

REJTVÉNYÜZENET 
As állandó heti Jutalmakra pályátók beküldési 

határideje a Szinházi Életnek as illata helyre 
érkezésétől számított 10 mp. 

A postán beküldött levelekre vagy Ivvelacőlapokra 
ráírandó: » FEJTORNA«. — Megfejtések a Színházi 
Élet Bolt (Erzsébet-kőrút 7.) levélszekrényébe is 
bedobhatók. 

Bartók György: Semmi #zin alatt nem egye-
zünk bel'«, hogy ön, az egyik legrégibb Tejtvény-
fejtőnk (több mint 10 éve kapjuk hétről-hétre meg-
fejtéseit « pályázatiüd't) továbbra I« beteg legyen. 
Tassék sürgősen meggyógyulni! Azt a vizsizinteáit 
neki!! 

R DR 
S Z E L V É N Y 
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SZÍNHÁZI ÉLET színházi, film, irodalmi és művészeti szaklap, megjelenik minden héten. Kiadótulajdo-
nos; Színházi fitet r. t. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Erzsébet-kőrút 7, Tel.: »I—419—50. Szln-
há*i Élet Bolt, Erzsébet-körút 7. T . : 1—862—84, »1—419—60. Postatakarékpénztárt csekkszámla: 41.866. 
Felelős szerkesztő és kiadó: I N C Z E S Á N D O R Szerkesztős L U K Á C S G Y U L A 
Késiratokat, képeket, stb. nem őrzünk meg s nem adunk vissza még akkor sem, ha arra bennünket 

külön felkérnek vagy vlaszportót küldenek. Nem vállalunk értük semmiféle felelősséget. 
HIRDETÉSEK milllmétersora a színdarabban 80 f., más elhelyezésben 1P , párattan oldalon 1.20 P (Auslands-

tarif P 1.20 pro mm-Zelle). 
FŐBIZOMÁNYOSOK: Administration und Redaktion für Oesterreich: Paul Pereszlényi (Verantwortlicher 
Redakteur), Wien, II. Sterneckplatz 11. Telephon: R. 46—580, — Románia: Dancea, Oradea-Nagyvárad. 
— Csehszlovákia: Novitas, Pozsony-Bratislava. —Jugoszlávia: Avala, Beográd. — Milano: Franco di 

Conno — Newyork: Mr. Ernest Fóthy F i s c h e r l . West 47-th Street (Room 1101). Newyork-City. 
(MINDEN KIFIZETÉS É S ELŐFIZETÉS BIZOMÁNYOSAINKHOZ KÜLDENDŐI) 

EGYES SZÁM ÁRA: Magyarország: 60 fillér. — Ausztria: 0.90 schilling. — Jugoszlávia: 10 dinár. 
— Csehszlovákia: 5 «K. — Románia: 20 Ieu. — Olaszország: 4 Ura. — Anglia: 1 shilling. — Német-
, ország: 70 pfennig. — Amerika: 25 cent. 

Vl fiVI ELŐFIZETŐS: Magyarország: 6.50 pengő (félév: 12.50 pengő). — Ausztria: 7.5 schilling. — 
Jugoszláviai 130 dinár — Csehszlovákia: so 5K. —Románia: 250 leu. —Olaszország: 45 l í ra .— Anglia: 

10 shilling. — Németország: 8.— a ranymárka — Amerika; 2.50 dollár. 

ATHENAEUM NYOMDA RT., BUDAPEST. Felelős nyomdavezető: KÁRPÁTI ANTAL 

Legnagyobb 
városa 

Beküldendő egy világrész 
és legnagyobb városa 

VÍZSZINTES: 
12. Világrésznek is tekintett 

fél főldrfez 
13. Miskolc felett emelkedő hegy 
14. Izgat 
15. Indulatszó 
16. Foghús 
19. Névelő 
20. Kerítésanyag 
21. Azonos betűk 
22. Folyadék 
24. Vissza: ütőkártya 
25. Franciaindiai hely 
26. Bonar . . . 
27. Néró mássalhangzói 
28. Vissza: Ludolph-féle szám 
32. Haladási lehetetlenség 
33. Vissza: sémita nép 
34. Világrész 
35. írásjel 
38. Kasmír fővárosa 
37. Vissza: holtképző 
38. Zápor része 
42. Róla mássalhangzói 
43. Betű fon. 
44. Egyenjogúsítás 
46. Hatalmas újvilági kikötőváros 
47. Azonos egyedek egymásutánjai 
48. Dávid atyja 
49. Szalmarakás 

FÜGGŐLEGES: 
1. Időtartam 
2. Perzsa uralkodó 
3. Bedőny 
4. Kérdőnévmás 
5. Vissza: női név 
8. Tömeg 

7. 24 órai időtartam 
8. Vissza: ő — németül 
9. Bégi magyar szó 

10. Kórdőnévmás 
11. Görögország fővárosa 
12. Családfő 
14. Egyheti 
15. Bedőny 
18. Olasz orvos, filozófus, 

matematikus 
17. Ismeretlen név jelzése 
18. Háziállat 
22. Mutató névmás 

23. A föld vonzóerejének átengedni 

24. Lengyelország fővárosa 
27. Korunk egyik legkiválóbb 

belgyógyásztanára 
29. Francia zeneszerző 
30. Mese 
31. Parányok 
33. Kisközség Zemplén megye 

bodrogközi járásában 
38. Metsz — népiesen 
39. Kobalt vegyjele 
40. Tejtermék 
41. Pénzintézeti Központ rövidítése 
43. Időmérő 

45. Állati lakás 
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